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TRÆK AF FLAADENS HISTORIE



Træk af Flaadens Historie.
Christian 4' i Slaget paa Kølberg Heide
den 1/7 1644.

Efter Maleri af w. Marstrand .

Skønt Peder Skram under "Grevens Fejde" og Herluf Trolle
under -den nordiske Syvaarskrig" havde bevist Flaadens Betydn ing i
et dansk Eksistensforsvar, sygnede Flaaden dog hen i de Aar, der gik,
til Christian den Fjerde kom paa Tronen. Kongen var selv Sømand
med Liv og Sjæl, og efter adskillige Aars Stilstand kom der nu Fart
i Flaadens Udvikling. Mange dygtige, fremmede Skibbyggere blev
kaldt til Danmark, og herigennem blev Grunden lagt til dansk Skib
bygnings høje Standard.

"Holmens faste Stok" blev skabt og fik Boliger i det nyanlagte
Nyboder, der siden da har været dens Hjem . Samtidig med en Bedring
af Kaarene styrkedes Flaadens Orden og Disciplin gennem gode
Bestemmelser.

Under den iøvrigt saa ulykkelige Deltagelse i 30·Aars Krigen sik
rede Flaaden Øerne, efter at Jylland og Skaane var besat, og efter det
berømte Slag paa Kelberg Heide, hvor Kongen - skønt saaret 
selv ledede Kampen mod en stor svensk Flaade, blev denne indesluttet
i Kieler-Bugt i ca. l Maaned.
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»Christianus Quintus« i Slaget i Køge Bugt
den 1/ 7 1677.

Efter Maleri af Chr, M"lsted

Efter at fremmede, især hollandske, Flaadeførere gennem adskillige
Aar havde ledet den danske Flaade, overtog den dygtige Admiral Niels
Juel - under den skaanske Krig - Ledelsen og førte Flaaden i flere
heldige Slag. Det berømteste af dem er Slaget i Køge Bugt den 1/7
1677, hvor NielsJuel fra sit Flagskib "Christianus Quintus" førte den
danske flaade til en afgørende Sejr over en stærkere, svensk flaade.

Niels [uels Dygtighed i dette Slag har for stedse placeret ham
mellem Verdens allerstørste flaadeførere.



Træk af Flaadens Historie

»Paa Kanoner og Pokaler«.

15

Efter Maleri af Chr, Mølsted.

Peder Wessel, der som bekendt var født i Norge og blev adlet
under Navnet Peder Tordenskjold. hører til vor Søkrigshistories mest
maleriske Personligheder. I Kraft af sin Ungdom. sit Vovemod og
sit forrygende Tempo er han forblevet vort Lands Sagnhelt gennem
Aarhundreder.

BI11edet "Paa Kanoner og Pokaler" viser Tordenskjold ombord i
sit Skib, alt Krudtet er brugt op, Søen er for høj til, at der kan
angribes ved Entring. Kampen maa altsaa afbrydes, men med et Glas
Vin i Haanden drikker Tordenskjold paa, at han maa møde sin tapre
Modstander paany,

Tordenskjolds Kampe i Dynekilen, ved Gøteborg og Strømstad, samt
hans Erobring af fæstningen Carlsten ved Marstrand viste, atTordenskjold
ikke blot var den raske Fregatkaptajn, men en Flaadefører af format.

2
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Slaget paa Rheden den 2' April 1801.

Efter Maleri af Chr. Mølsted.

I Slutningen af det 18. Aarhundrede var hele Europa indviklet i
blodige Krige, men gennem lange Tider lykkedes det Norden til Dels
i forbund med Rusland at holde sig neutralt, og vor Søhandel blom
strede op dækket af danske, norske og svenske Orlogsskibe, der kon
vojerede Handelsfartøjerne gennem Krigszonerne. I 1801 sendte
England imidlertid en stor flaade til Sundet for at sætte sine Krav
om Kontrol med den neutrale Skibsfart igennem med Magt.

Danmark var ikke forberedt paa Krig . Elaaden laa aftaklet i Lejet,
og i Hast udrustedes en Blokskibslinie i Sundet fra Trekroner og
sydefter . Admiral Nelson, en af Englands navnkundigste Søhelte,
angreb Skærtorsdag d. 2. April 1801 den danske Linie, der komman
deredes af Kommandør Olfert fiseher.

Den purunge Løjtnant Peter Willemoes var Chef paa flaadebatteri
Nr . 2 og kæmpede med stor Tapperhed mod selve Nelsons flagskib
Linieskibet "Elephantu •

Efter et heltemodigt forsvar blev den danske Linie nedkæmpet,
men for at bringe sine egne haardt medtagne Skibe i Sikkerhed forbi
"Trekroner", der endnu var i fuldt kampklar Tilstand, sendte Nelson
en Parlamentær til Kronprins frederik og opnaaede derved at faa
Slaget afbrudt paa et for ham gunstigt Øjeblik.

Danmark maatte bøje sig for Englands Krav, men vore folks
heroiske Kamp med Overmagten vakte overalt i Verden den største
Beundring.

Paa Nordvolden ved Søværnets Kaserne staar en "brudt Mast" i
Sandsten med Minde-Inskription for Kaptajn Schrødersee, der faldt i
Slaget.



Træk af Flaadens Historie

Flaadens Bortførelse 1807.

17

2·

Efter Maleri af Chr. Mølsted.

I England nærede man stadig ringe Tiltro til Danmarks Politik,
og i 1807 kom Englænderne paany til Sundet. Belært af Erfaringerne
fra 1801, foretog Englænderne ikke denne Gang Angreb fra Søen men
indesluttede og angreb Hovedstaden fra Landsiden. De faa udrustede,
danske Orlogsskibe hindrede et Bombardement af Byen fra Søsiden,
men flaaden som Helhed var slet ikke rigget til og Jaa paa Holmen.
Trods tapre Udfald af Byens Garnison maatte Hovedstaden imidlertid
efter et voldsomt Bombardement overgive sig, og Englænderne krævede
den aftaklede flaade udleveret. Danmark maatte bøje sig, og den dan
ske flaade forlod under fremmed flag Holmen.
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En engelsk Brig
angribes af danske Kanonbaade.

Efter Maleri af Chr Mølsted.

En enorm Harme greb Nationen efter Flaadens Bortførelse, at
opbygge en ny Flaade var imidlertid umuligt, men i Stedet gik man
over i en Ouerrillakrig med Ro- og Sejlkanonbaade, der kunde genere
Englands Handelsskibe og Orlogsfartøjer, f. Eks. i Vindstille. frem
ragende Bedrifter blev ydet af vore Kanonbaade, men ændre Tingenes
Tilstand formaaede de ikke, selvom mangen god Prise blev indbragt
til dansk Havn.



Træk af Flaadens Historie

Schwarzenberg brænderI

19

Efter Maleri af Chr . MøJsied.

l Krigen med Preussen 1848 - 50 hævdede flaaden fuldkomment
Herredømmet i vore farvande og blokerede de tyske Havne, det
samme var Tilfældet i 1864, men da en forenet østrigsk-prøjsisk
flaadeafdeling kom op gennem Nordsøen, kom det til Kamp ved
Helgoland den 9. Maj 1864.

Efter 21
/ 2 Times Kamp lykkedes det den danske Styrke, bestaaende

af fregatterne "Niels juel« og "Jylland" samt Korvetten "Heimdal",
under Orlogskaptajn" Edouard Suensons Kommando, at skyde det
østrigske flagskib »Schwarzenberg« i Brand, og Østrigerne søgte der
efter ind paa neutralt Territorium.

Kampen blev derefter afbrudt, og forsøget paa at fravriste Dan
mark Herredømmet paa Søen blev ikke fortsat.

* Svarer til Kommandør nu.
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Sikringsstyrken 19 I 4-18.

Efter Maleri af Chr. Benjamin Olsen.

I de godt 4 Aar Verdenskrigen varede, overvaagede flaaden Neu
traliteten i vore farvande. De 55 Skibe, der var under Vimpel, var i
Aktivitet til Værn for vor Neutralitet i ikke mindre end 164 Tilfælde.

Udlægningen af danske Miner i Store Bælt var i Krigens første
Dage af den allerstørste Betydning og muliggjorde, at Danmark blev
holdt udenfor Krigen paa dette for os saa farlige Tidspunkt.



Tr æk af Flaadens Historie

....,--,---_._-,.-----_._..- -

21

Neutralitetstjeneste. - Dansk Torpedobaad bevogter grundstødt tysk Undervandsbaad.

Ilanddrevet Mine

klar til

Bortsprængning.

Overgroet, drivende Mine. Drivrninedesarmeres - e/farligt Arbe jde.
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I Krigens Løb arbejdede Minehold paa alle vore Kyster, og ind
til nu er ialt ca. 12,000 Miner uskadeliggjort af flaadens Besætninger.

forbindelsen mellem Landsdelene sikredes saaledes, at færger o.s.v.
kunde holde deres Ruter, og at 120,000 Lodsninger med kun et enkelt
Uheld kunde finde Sted i vore minefyldte farvande.

Ved Krigens Afslutning blev udstrakte, fremmede Minefelter ryd
dede, og under dette Arbejde gik Torpedobaaden nSværdfisken 1/ paa
en tysk Mine li Store Bælt, hvorved flere :af Besætningen mistede
Livet.

»Sværdfisk.nc•

Ved-Verdenskrigens Afslutning blev det fra alle Sider anerkendt,
at flaaden havde gjort sin Pligt og udfyldt sin Opgave, og en varm
Tak herfor blev fremsat i den danske Rigsdag.



Søværnets Ordning.
Grundlovens § 88:

Enhver vaabenfør Mand er forpligtet
til med sin Person at bidrage til fædre
landets forsvar efter de nærmere Bestem
melser, som Loven foreskriver.

Søværnets Organisation er fastlagt ved »Lov om Sø
værnets Ordning af 7. Mai 1937«.

Søværnets øverste Ledelse.

Hans Majestæt Kongen er høistbefalende over Søværnet.
Forsvarsministeren er den ansvarlige Minister for mili

tære Anliggender. Han administrerer Søværnet gennem
Marineministeriet.

Chefen for Søværnskommandoen har Overkommandoen
over det samlede Søværn. I Krig har han Ledelsen af For
svaret til Søs.

Chefen for Søværnskommandoen er Viceadmiral og vir
ker tillige som Direktør for Marineministeriet.

I Søværnskommandoen indgaar Marinestaben, som for
bereder og planlægger Landets Forsvar og Krigsførelse til
Søs.

Chefen for Marinestaben er Kontreadmiral og virker til
lige som Afdelingschef iMarineministeriet.

Søværnets Hovedbestanddele.

Søværnet bestaar af Flaaden, Kvstdefenslonen, Orlogs
værftet og andre Institutioner til Søværnets Brug med det
dertil hørende Personel og Materiel.

Flaadens Materiel bestaar af:
1. Torpedo- og Undervandsbaade,
2. Skibe og Fartølsmateriel til Minespærringer m. v.,
3. Depot- og Værkstedsskibe m. v.,
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4. Inspektions- og Opmaalingsskibe samt Skib til Kon
gens Brug,

5. Luftfartøjer.
Endvidere Artilleriskibene »Niels Iuel« og »P eder
Skrarn«, til de udgaar,

Materiellet inddeles i Materiel i Linien og Materiel i
Reserven. (Se »Liste over Flaaden« Side 28).

Til Reserven henhører Materiel, der som Følge af Alder
eller af anden Aarsag ikke opretholdes i fuldt tjenstdygtig
Stand, men som forventes at kunne finde Anvendelse til sær
lig Tjeneste eller som Reserve.

Kystflaåden.

Chefen for Kvstflaaden har - under Søværnskomman
doen - den øverste Kommando paa Søen, naar Flaaden
udrustes til Krig eller til Varetagelse af Neutralitetsopgaver.

Naar Skibsmateriellet ikke er udrustet til disse Formaal
eller til Togt, henlægges det i forskellige Divisoner: Skibs-,
Torpedobaads-, Undervandsbaads- og Mineskibsdivisionen.

Chefen for Kvstflaaden har Kommandoen over det til
Divisionerne hørende Personel og Materiel. Han har An
svaret for dette Personels øvelsesmæssige Uddannelse og
for Skibsmateriellets Krigsberedskab.

Chefen for Kvstflaaden er Kontreadmiral. Til sin Assi
stance har Chefen for Kvstflaaden en Stab, hvis Chef (Stabs
chefen) er Kommandør eller Kommandørkaptajn.

Søværnets Flyvevæsen.

Søværnets Flyvevæsen omfatter Luftfartøisrnaterlel, som
ikke efter Søværnskommandoens Bestemmelse er afgivet til
udrustede Flaadestvrker eller til særlige Formaal, samt
Luftmarinestationer og andre Anlæg til Flyvevæsenets
Brug.

Chefen for Flvvevæsenet, der er Kommandør, assisteres
i sin Tjeneste med Ledelsen af Luftmarinestationernes, Flo-
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tillernes og Flyveskolernes Virksomhed af sin Stab. En Kom
mandørkaptajn eller Orlogskaptajn gør Tjeneste som Stabs
chef.

Flaadestationen.

Flaadestationen omfatter Holmen og de derpaa værende
Anlæg m. v., der ikke er underlagt andre Institutioner.

Stationschefen er Kommandør.
Stationschefen organiserer og leder Forsvaret og Sikrin

gen af Holmen i Tilfælde af Krig og forbereder Forsynings
tjenesten til Flaadens Skibe li TIlfælde af Mobilisering eller
Sikringsstyrkens Formering.

Under Stationschefen er henlagt Søværnets Kaserne og
Kaserneskibet »Fven«, der som Regel er Kaserne for Ekser
cerskolernes Mandskab.

Paa Flaadestationen ligger Holmens Modelsamling, der
rummer en meget sjælden og værdifuld Samling af Skibs
modeller.

Kystdefensionen.

Kvstdefensionen omfatter Søforter og Kystbefæstnings
anlæg samt løvrigt Anlæg til Kvstdefensionens Brug.

En Kommandør er Chef for Kvstdetensionen, til sin Assi
stance har han en Stab. En Kommandørkaptajn eller Or
logskaptajn er Stabschef.

Chefen for Kvstdeienslonen med Stab har Sæde paa
Lynetten. der samtidig er Kommandostation for Københavns
Sødefension, der omfatter Værker og Anlæg m. v. til Hoved
stadens Forsvar mod Søsiden.

Stabsmaskinmesteren.

Stabsmaskinmesteren er direkte underlagt Marinemini
steriet, han assisterer Chefen for Kvstflaaden som maskin
teknisk Raadgiver og bistaar Materielinspektionen i dennes
Arbejde.



26

Intendanturen.

Lærebog for Orlogsgaster

Stabsintendanten er Chef for Søværnets Intendantur.
Dennes Virksomhed omfatter Søværnets almindelige For
syning med Brændsel, Proviant, Beklædning, Forbrugsgods
m. v.

Lægevæsenet.

Stabslægen er Chef for Lægevæsenet og leder Søvær
nets Sundhedsvæsen.

Søartilleriet.

Søartilleriets Virksomhed omfatter Udvikling af Søvær
nets Artillerimateriel m. v. samt Fremstilling, Anskaffelse
Og Vedligeholdelse af dette Materie!.

Arsenalet er Opbevaringssted for Flaadens Artilleri
gods. Paa Arsenalet findes desuden en smuk og værdifuld,
historisk Samling.

Søartilleriets Virksomhed ledes af en Direktør, der er
Søofficer.

Søminevæsenet.

Søminevæsenets Virksomhed omfatter Udvikling af Sø
værnets Mine-, Torpedo-, Radio- og Projektørmateriel m. m.
samt Fremstilling, Anskaffelse Og Vedligeholdelse af saadant
Materie!.

Søminevæsenets Virksomhed ledes af en Direktør, der er
Søofficer.

Orlogsværftet.

Orlogsværftet er det største af Marinens Hlælpeorganer.
Her konstrueres, bygges og repareres alle Flaadens Skibe
og Fartøjer og det dertil hørende Maskineri. Ogsaa Stats
tjenestens øvrige Grene faar ofte bygget og repareret Skibe
ved Orlogsværftet, der beskæftiger mellem 800 og 1600
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Mand. Paa Orlogsværftet bygges ogsaa Luftfartøjer til
Flaaden.

Orlogsværftet ledes af en Direktør.

Materielinspektionen.

Materielinspektionen planlægger og fører Tilsyn med
Vedligeholdelses- og Reparationsarbejder samt udarbej
der Projekter til Nybygninger af Plaademateriel.

Direktøren for Orlogsværftet er tillige Direktør for
Materielinspektionen, hvis daglige Arbejde ledes af en
Underdirektør.

Søtransportvæsenet.

Søtransportvæsenet forbereder i Fred og leder i Krig
Hærens Transporter over Søen. Chef for Søtransportvæse
net er en Søofficer.

Kystudkigsvæsenet.

Kvstudklgsvæsenet organiserer og leder den Efterret
ningstjeneste i de danske Farvande, der er baseret paa Op
lysninger fra faste Stationer i Land eller paa Søen. Chef
for Kvstudkigsvæsenet er en Søofficer.

Søkortarkivet.

Søkortarkivet leder Søoprnaalingen i de danske Farvande
og ved Færøerne og Grønland. Det lader paa Grundlag
heraf udarbejde Søkort og Seiladshaandbøger m. m.

Direktør for Søkortarkivet er en Søofficer.

Kompasvæsenet.

Kompasvæsenet indkøber og har Tilsyn med Flaadens
Navigationsmateriel. Det virker desuden som Prøve- og
Justerkammer for alle Kompasser og Lanterner, der an
vendes i den civile, danske Skibsfart.

Skoler.

Se fast og midlertidigt Personel, Side 270.



Liste over Flaaden m. m.
N
00
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Navn og Nr.
Længde,

Deplacement,
Bredde og Søsat,

.. betyder Reserven. Dybgaaende
Hestekraft,

Besætning.
Armering. Silhouet.

i Meter.
Fart.

Artilleriskibe :
I 3800 ts. 1918 1 10 Stkr. 15 cm P. K. L/~sNiels juel 89,95

16,30 5500 HK. 365 Mand 2 - 57 mm A. L. K. L/so
5,20 16 Knob 10 - 20 mm Rek. K.

14 - 8 mm Rek. Oev.
2 - Torpedoudskydn.app.

Peder Skram" 87,36 3500 ts. 1908 2 Stkr. 24 cm K. L/..
15,70 5400 HK. 275 Mand 4 - 15 cm K. L/50

4,99 16 Knob 8 - 75 mm P. K. L/55
4 - 20 mm Rek.K.
2 - 8 mm Rek.Oev.

Torpedobaade: 4 - Torpedoudskydn.app.

Dragen (T. 1) } 60,55 290 ts. 1929 j' SI"'. Torpedoudskydn.app.
Hvalen (T. 2) 6,00 6000 HK. 1930 2 - 75 mm P. K. L/~o

Laxen (T. 3) 2,31 27,5 Knob 1930 2 - 20 mm Rek. K.
2 - 8 mm Rek. Oev.

Glenten (T.4) } 60,55 290 ts. 1933 I ~
- Torpedoudskydn.app.

Høgen (T. 5) 6,00 6000 HK. 1933 - 87 mm P. K.L/50

Ørnen (T. 6) 2,31 27,5 Knob 1934 l ~ - 20 mm Rek. K.
---- - 8 mm Rek. Oev.

Under Bygning:
51 Mand

2 Torpedobaade 86,5 761 ts. 6 Stkr. 53,3 cmTorp-udskn.app.

I
8,3 24000 HK. j 2 - 10,5 cm P. K. L/42 I
2,5 36 Knob 2 - 40 mm R.K.!Dobb. Aff.

2 . 20 mm R. K.1 Enk. Aff.



Undervandsbaade:
Havmanden (H. l) I 47,45 I 320 ts. I 1937

I
5 Stkr. Torpedoudskydn.app.

I ~A __ -=--.Havfruen (H. 2) 4,65 1200 HK. 1937 2 - 40 mm Rek. K.
Havkalen (H. 3) ca. 2,84 15,3 Knob I 1938 2 - 8 mm Rek. Gev.----

20 Mand

Daphne (D. l) }
I

49,06 304 ts. 1925 f 6 Stkr, Torpedoudskydn.app.
Dryaden (D. 2) 5.22 900 HK. 1926 l - 75 mm P. K. L/ss I ~2,56 13,3 Knob 25 Mand l l - 20 mm Rek. K.

l - 8 mm Rek, Gev.
Rota- (e. 1) }

I
47,45 302 ts. 1918 4 Stkr. Torpedoudskydn.app.

Bellona- (e. 2) 4,77 900 HK. 1918 e. 1 dog 5 Torpedoudskydn. I ~Flora- (C. 3) 2,77 14,2 Knob 1920 app,

25 Mand 1 Stkr. 57 mm A. L. K. L/so

Ran- (B. 9) } 40,60 175 ts. 1915 3 Stkr. Torpedoudskydn.app.
I ~Triton- (B. 10) 4,06 450 HK. 1915 I 1 - 57 mm A. L. K. L/so

Galathea- (B. 12) 2,40 13 Knob 1916

14 Mand
Under Bygning:
Havhesten(H.4) I som "Havmanden"

Minespærrings-
materiel, MIneskibe I

I ~~l
og MInefartøjer:

Lossen 48,55 640 ts. 1910 2 Stkr. 75 mm P. K. L/55
8,53 900 HK. 62 Mand 2 - 8 mm Rek. Gev.
3,10 12 Knob

I'.)

\O
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Navn og Nr.
• betyder Reserven.

Længde,
Bredde og
Dybgaaende

i Meter.

Deplacement,
Hestekraft,

Fart.

Søsat,

Besætning.
Armering. Silhouet.

Kvintus (Minefartøj) }
Sixtus (Minefartøj)

29,12
6,32
2,00

186 ts,
300 HK.
8 Knob

1917
1919

27 Mand

2 Stkr. 37 mm P. K. L/ss

~
Dampbaad A
Minebaade· Nr. l, 2, 3,

4, 5. 6, 7, 8, 9, 10
Minedepotbaad Nr.l· og 2·

Under Bygning:

Lindormen (Mineskib) 52.10
8,80
2,45

596 ts,
1200 HK .

2 Stk. 75 mm P. K. L/51;
3 - 20 mm Rek. K. Enk. AH.

~2 Stkr. 57 mm A. L. K. L/ so
2 - Torpedoudskydn.app.

1 Stkr. 75 mm P. K. L/so
1 8 mm Rek. Gev.I 4 - Torpedoudskydn.app.

I
1919

25 Mand

1913

34 Mand

169 ts.
3500 HK.
26,3 Knob

. 110 ts.

I 2000 HK.
24,3 Knob

45,20
5,26
2,30

2,65
4,56

38,5

Bevogtningsfartøjer :
Torpedobaadene:
Hvalrossen" (P. 1)

Makrelen· (R. 21 l
Nordkaperen" (R. 3)
Havkatten" (R. 4)
Sælen" (R. 5)



MInestrygnIngs-
fartøjer:

Søløven }

I
53,55

I
270 ts, I 1938 2 Stkr. 75 mm P. K. L/55 I

\~J~-7
Søbjørneri 6,30 2200 HK. 1939 2 - 20 mm Rek. K.
Søulven 1,95 18 Knob 1939 4 - 8 mm Rek. Gev,

48 Mand 2 - Dybdebombe Morterer
I I I

Fhv. Torpedobaade:
Springeren" (S. 1) ) 38,5 110 ts. 1916

I
2 Stkr. 57 mm A. L. K. L/.o

Støren" (S. 2) 4,56 2000 HK. 1916 1 - Torpedoudskydn.app. I
~Søridderen" (S. 3) ~ 2,65 24,3 Knob 1916

Søhunden" (S. 4) 1917
Havørnen" (S.5) ) 1917
Narhvalen" (S. 6) 1917--

25 Mand
SkIbe til særlige

Formaal:

I 'e~L
InspektIonsskIbe:
Beskytteren 43,42 415 ts. 1900 1 Stkr. 57 mm P. K. L/u

7,61 620 HK. 47 Mand 2 - 8 mm Rek. Gev,
3,80 11 Knob

\.~~\.NIslands Falk I 55,95 730 ts. 1906 2 Stkr. 75 mm P. K. L/55
9,02 1100 HK. 64 Mand 2 - 47 mm P. K. LI..
5,15 13 Knob

I, .,lw.~~ -I

Hvidbjørnen I 63,22 1050 ts. 1928 2 Stkr. 87 mm P. K. L/,o
9,77 1800 HK. 61 Mand5,15 14,5 Knob

w...,



Navn og Nr.
.. betyder Reserven.

Længde,
Bredde og

Dybgaaende
i Meter.

Deplacement,
Hestekraft,

Fart.

Søsat,

Besætning.
Armer ing. Silhouet.

W
tv

Ingolf

Maagen
(Inspektionsfarløi)

OpmaaIingsskibe:
Hejmdal

Freja

Ternen
(Opmaal ingsfartøj)

68,80
10,85
4,77

21,75
5,37
2,90

53,30
9,19
3,70

40,86
7,73
2,20

20,08
5,10
2,75

1180 ts.
2935 HK.
16,5 Knob

110 ts.
108 HK.
8 Knob

705 ts.
800 HK.

12,5 Knob

80 ts,
110 HK.
8 Knob

1933

66 Mand

1930

11 Mand

1935

46 Mand

1938

40 Mand

1936

l 11 Mand

2 Stkr. 12 cm P. K. L/.s
2 - 57 mm P. K. LI..
2 . 20 mm Rek, K.
2 - 8 mm Rek. Gev.

1 Stkr. 37 mm P. K. L/ss

2 Stkr. 75 mm P. K. L/55
2 - 8 mm Rek. Gev.

2 Stk. 75 mm P. K. L/50

~'1}.-Q?b~c: ·.: : : : . .

Y>~.. ....

~



Værkstedssktbe:
Grønsund

(T-baadsdlvisionen]

Henrik Gerner
(U-baadsdivisionen)

Skib til Kongens Brug:
Kongeskibet Dannebrog

Kaserneskibe :
Hekla, Stationsskib for

U-baadsdivisionen

Fyen, Reservekaserneskib

Luftfartøjer:
Rekognoscerings
Jager-
Bombe-
Torpedo og
Skole-

~

38,19
6,12

49,00
8,23
2,83

74,90
10,44
3,71

72,26
10,62

73,76
13,86

463 ts.
900 HK.
13 Knob

1130 ts.
1800 HK.
14 Knob

1883

1927

45 Mand

1931

57 Mand

1890

1882

2 Stkr. 75 mm P. K. L/56
2 - 8 mm Rek. Gev.

2 Stkr. 37 mm Rev. K. i ,ø~
~: :~' ec;::-. .-.

w
w



34 Lærebog for Orlogsgaster

Civile Virksomheder under Marineministeriet.

Fyr- og Vagervæsenet sørger for Fyrbelysningen og Af
mærkningen af de danske Farvande. Der findes ialt 156 Fyr,
14 Fyrskibe og ca. 75 Lystønder samt 2500 Sømærker. Fyr
og Fyrskibe er ofte forsynede med Taagesirene, Radiofyr
eller Undervandssignaler.

Lodsvæsenet administrerer de danske Lodserier, der ialt
beskæftiger ca. 150 Lodser.

Redningsvæsenet har ca. 60 Redningsstationer med ca.
700 Redningsmænd fordelt langs de danske Kyster. Til
Bjergningen af Skibbrudne anvender Stationerne enten Red
ningsbaad eller Raketapparat. Siden 1852 er ialt udført ca.
1600 Redningsforetagender, hvorved er reddet godt 11,000
Menneskeliv.

Meteorologisk Institut varetager Veirrneldingstienesten,
Udsendelse af Stormvarsler m. v.

Søværnets Befalingsmænd.

Søværnets Befalingsmænd, der kan være af Linien eller
Reserven, inddeles inedenanførte 4 Grupper.

1. Olticersgruppen. Denne omfatter Søofficerer, Flyver
officerer, Kvstofficerer, Maskinmestre, Intendanter, Læger
og Materielmestre.

2. Kvartermestergrutmen. Denne omfatter Kvarter
mestre af I, II og III Grad af forskellige Tjenestegrene samt
tilsvarende Personel med Special-Uddannelse.

3. Kadetgruppen. Denne omfatter Kadetter af forskel
lige Tjenestegrene.

4. Underkvartermestergruppen. Denne omfatter Under
kvartermestre af I og II Grad af de forskellige Tjeneste
grene samt tilsvarende Personel med Special-Uddannelse.
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Cflni{onns-7JLan 3
CJllellige.

It

Sø. (R) Flyver . Kyst» lnten«
dsn tut »

Emblemet i forgyldt Metal. Vinkelen af Guldtraad. Ingen Tjenestegrensf arve.

It!
Første .3 Mdr.

Fælles for alle.

CJllCllh-elever.
1. Aar.

Næste 9 Maaneder.
Specialbefegnelse for hver Kafegori.

~ ø ~ ~ (~
r: . . ......

\\:'
-'

Arfil- Ma' Mine. Torpe- ,Ila' Redio« o, s, v.
Ieti« tros- do' skin-

2. Aar.

vvvvv vvvvv.v
Artil- Ma' Mine" Torpe« .\la. Redio- Inten« Artill.« Skibs. Provi- San;·
leri» tros. do· skin - dsntut» mek» byggr. ent» tet» o. s. v .

Emblem og Vinkel broderet eller vævet af~ Uldtraad.
evt. 1)enestegren~arve i Vinkelens Underkant .

Emblem og Vinkel broderet eller vævet af gu! Uldtraad,
evt. 1)enestegrensfarve i Vinklens Underkant.

Artil.
leri«

n»
tros-

Ma.
skin.

Rsdio- Inten.
dentur- Kokke- Sani.

feta

Radio. Be. K. l og
telegrafist faren K. II

Emblem og Vinkel broderet eller vævet af !!!.!!. Uldtraad.
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Distinktioner.
Officerer: Kendetegnet for Officerer er, at de bærer Guld

snore helt rundt om Underærmet.
Søofficerer i Linien kendes paa, at de har »Øie« alene
paa den øverste Guldsnor, medens
Søofficerer i Reserven, Flyver- og Kystofficerer har
»0 je« med henholdsvis et »R paa et Anker«, »F« eller
»Ks anbragt inden i »Øiet«,
Alle andre Officerer bærer Tjenestegrensemblem over
øverste Snor og som Regel Tjenestegrensfarve mel
lem og under Snorene (Uniforrnsplan 1).

Kvartermestre : Kendetegnet for Kvartermestre er, at de
bærer 9 cm lange Guldsnore paa Underærmets For
kant.
Alle Kvartermestre bærer Tjenestegrensemblem over
Snorene. Tjenestegrensfarve mellem Snorene bæres
som angivet paa Uniformsplanen (Uniiormsplan 2).

Kadetter: Kendetegnet for Kadetter er en smal Guldsnor
rundt hele Underærmet. De bærer Tjenestegrens
emblem paa jakkeopslagene og Tjenestegrensfarve
under Snoren (Uniformsplan 2).

Underkvartermestre: Kendetegnet for Underkvartermestre
er, at de har uldne, gule Vinkelsnore paa Overærmet.
Alle Underkvartermestre har Tienestegrensemblem, det
bæres under Snorene i Vinklens Aabning. Tjenestegrens
farve mellem Snorene som vist paa Uniforms plan 2.

Distinktioner for menige fremgaar af Uniformsplan 3
paa Side 42.

Af Uniformsplanerne Nr. log 2 ses samtlige Søværnets
Befalingmandsdistinktioner, idet Snoretallet og Tjeneste
grensemblemet (evt. Tienestegrensfarven) kombineres.

Søværnets militære Personel er indordnet i en af Kongen
fastsat militær Rækkefølge, der ogsaa fremgaar af Planen.
Enhver, der paa Uniformsplanen staar højere oppe paa Siden,
er ældre i Anciennitet end de, der staar i de følgende Linier.

Personel af Linien er normalt ældre i Anciennitet end til
svarende Grader af Reserven.



Hæren.
Hans Majestæt Kongen er højstbefalende over Hæren.

Hærens Administration ledes af Forsvarsministeren gen
nem Krigsministeriet.

Hæren bestaar af 2 Divisioner - Jydske Division og
Sjællandske Divison, de er begge underlagt Generalkom
mandoen, der svarer til Søværnskommandoen, og som har
sit Sæde i København. Chefen for Generalkommandoen er
Generalløjtnant og har i Krig Ledelsen af Danmarks for
svar til Lands.

Sammensætning, Armering m. v.

Hæren er sammensat af Fodfolk, Rytteri, Feltartilleri
samt Ingeniør- og Flyvertropper, hvortil kommer de sær
lige Korps : Forplejningskorps, Læge- og Dvrlægekorpsene,
Hærens tekniske Korps, Trænafdelingen samt Hærens
Skoler.

Fodfolket

bestaar af 7 Regimenter, hvoraf det ene er Livgarden,
og desuden af l Cyklistregiment og l Fodfolkspionerkorn
mando.

Hvert af Regimenterne bestaar af lStabskompagni, 3
Liniebatailloner og l Kanonkompagni.

Hver Fodfolksbataillon bestaar af 4 Rekvlgeværkom
pagnler, hvert med 16 Rekylgeværer, og 1 Skytskompagni
med Morterer, Fodfolkskanoner og Maskingeværer.

Cyklistregimentet bestaar af 2 BataiIloner med baade
Cyklistkompagnier og Motorcyklekompagnier.

Fodfolkspionerkommandoet har 2 BataiIloner og er be
stemt til at bygge og forsvare mindre Spærringer.



Hæren 45

Fodfolkets samlede Bevæbning bestaar altsaa af Gevæ
rer, Rekyl- og Maskingeværer, samt af Morterer og Fod
folkskanoner, desuden anvendes Haand- Og Geværgranater.

Rytteriet,

der virker som Hærens »0jne«, bestaar af Gardehusar
regimentet og Ivdske Dragonregiment. Rytterregimenterne
er sammensat af Rvtter-, Cyklist- Og Motorcykel-Eskadro
ner samt 1 Panservognskompagni.

Artilleriet

bestaar af 3 Feltartilleri-Regimenter, der ialt omfatter
8 lette og 3 tunge Afdelinger a 3 Batterier, samt af et
Luftværnsartilleriregiment paa 3 lette Afdelinger a 3 Batte
rier. Alle Batterier har hver 4 Kanoner eller Haubitser.

De tunge Artilleriafdelinger har 10,5 cm Kanoner og
15 cm Haubitsere, de øvrige Artilleriafdelinger er forsynede
med 75 mm Kanoner.

Ingeniørtropperne

bestaar af 2 Pionerbatailloner og 1 Telegrafbataillon.

Flyvertropperne

omfatter Sjællandske Flyverafdeling, Jydske Flvverafde
Jing, den tekniske Tjeneste og Ballonparken.

Hærens Befalingsmænd.

Faste Officerer af Linien, der har følgende Grader:

Generalløjtnant,
Generalmajor,
Oberst,
Oberstløjtnant.

Kaptain (Ritmester),
Kaptajnløjtnant,
Premierløjtnant.



46 Lærebog for Orlogsgaster

Overofficiant,
Officiant.

Faste Officerer af Reserven og Forstærkningen, der har
følgende Grader:

Oberst af Reserven (Forstærkningen) ,
Oberstløjtnant af Reserven (Forstærkningen),
Kaptajn (Ritmester) af Reserven (Forstærkningen),
Løjtnant af Reserven.

Faste Befalingsmænd af Oitictantgruppen, der har føl
gende Grader:

Korpsofficiant.
Stabsofficiant,

Faste Underofficerer af Reserven, der har følgende
Grader:

Oversergent og Sergent.

Værnepligtige Befalingsmænd, der har følgende Grader:

Sekondløjtnant, som er Officer, Korporal,
Kornet, Underkorporal.

Foruden disse Befalingsmænd hører der en Del med
Befalingsmænd ligestillede til Hæren, de gør enten Tjeneste
ved de til Hæren hørende særlige Korps saasom Forplej
ningskorps, Lægekorps, Dyrlægekorps o. I. eller ved Afde
lingerne.

Nogle af Graderne er f. Eks.Overintendant, Overlæge,
Overdyrlæge, Reserveintendant O.S.v.

ABe Befalingsmænd og Iigestillede har Gradstegn, der
er anbragt paa Hue , Skulder, Krave eller Ærmer, alt efter
Uniformens Art og vedkommendes Grad. Nogle bærer des
uden særlige Fag-, Korps- eller Uddannelsesmærker. (Se
vedføjede Plan: Uniform Model 1923).

Hæren har Uniformer i 3 Farver, blaa, graa og Khaki.
Den blaa Uniform anvendes i Garnisonerne og til Parade
brug, graa og Khaki henholdsvis til Øvelses- og Feltbrug.
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Uniform 1~

1
Hjelm 1923 Garnisonshue for Officerer ro.tL

Skulderdistinktion (Grs
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Fod
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husarer

Artilleri
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Garnisonshue 1923

nærke) og Huemærke
Bfmd. af Officiantgruppen
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od 2 1 Agern

Besætning:
Officerer o.Lsamt Kornetter: lysebrun

Befalingsmænd af Officiant-
gruppen, Oversergenter og
Sergenter: mørkebrun

Øvrige Befalingomænd og
Menige: gulbrun

Underofficerer værnepligtige Bfmd.
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Ingeniører Hærens tekno Forplejuings-
Korps korps

Læge
korps

Dyrlæge
korps



52 Lærebog for Orlogsgaster

jer og Ronder giver ham, samt Ordrer, der gives ham af en
menig, som han er underlagt. Endvidere skal Orlogsgasten
adlyde enhver Overmand i Uniform, eller som han kender.

Modtager Orlogsgasteri en Ordre, som han ikke helt
forstaar, skal han straks sige »lkke iorstaaet«.

Modtager Orlogsgasteri en Ordre, som han mener strider
imod en tidligere Ordre eller mod gældende Bestemmelser,
skal han straks gøre opmærksom herpaa, Hvis den nye
Ordre alligevel fastholdes, skal den adlydes.

Modtager Orlogsgasteri en Ordre, om hvilken han har
stærk Grund til at formode, at den beror paa en Misfor
staaelse eller Mangel paa Kendskab til Begivenheder eller
Forhold, der er af Vigtighed med Hensyn til Ordrens For
maal og Udførelse, er det hans Pligt at fremsætte sin Me
ning for den foresatte. Kan rettidig Forbindelse med den
paagældende foresatte ikke opnaas, er det Orlogsgastens
Pligt at handle saaledes, som Tjenestens Tarv og Ordrens
Formaal skønnes at kræve. Der afgives snarest muligt
Melding til vedkommende foresatte om den stedfundne
Afvigelse.

Gør uforudsete Omstændigheder det umuligt at udføre
en Ordre, bør den undergivne handle saaledes, som Tjene
stens Tarv og Ordrens Formaal skønnes at kræve. Om den
stedfundne Afvigelse afgives snarest muligt Melding til den,
der har udstedt Ordren.

Bliver en Ordre af en eller anden Grund ikke udført ret
tidigt, skal dette snarest muligt meldes til vedkommende
foresatte.

Respekt og Agtelse.

Enhver skal saavel i som uden for Tjenesten vise alle
foresatte og Overmænd Respekt og Agtelse.

Hilsepligt.

Orlogsgasten skal hilse foresatte og Overmænd. Hilse
pligten gælder saavel, naar Overmanden er i Uniform, som
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Søværnets Hilsen.

naar han er civilklædt, og Undermanden kender ham. Hilse
pligten gælder ogsaa overfor Overmænd af den danske
Hær og af fremmede Nationers Hære, Søværn og Luftværn.

Hilsen skal afgives, hver Gang Undermanden møder eller
passerer Overmanden. Om Bord, paa Kaserne og paa Fort
hilses dog kun ved første Møde i Dagens Løb. Dette gælder
ogsaa under Landtieneste, men kun paa selve Tieneste
omraadet. Endvidere hilses, naar en Undermand tiltales af
eller henvender sig til en Overmand.

Den militære Hilsen, der er det ydre Tegn paa Respekt,
skal udføres med god Holdning, idet man ser frit paa den,
som hilses.

Hilsenen udføres ved hurtigt at føre højre Haand i en
flad Bue fremefter og til Huen oven for højre Tinding,
saaledes at den mellemste Fingerspids rører ved Huens
Underkant. Haanden holdes med samlede Fingre naturligt
strakt i Underarmens Forlængelse, Haandfladen vendt ned
ad, Albuen visende ud til Siden.
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Ryger Orlogsgasten, tager han Tobakken ud af Munden,
inden han hilser; hvis han er beskæftiget ved Arbejde, af
bryder han, hvis det er muligt, dette. Hvis han er i Samtale,
afbryder han denne; hvis han staar bortvendt fra Over
manden, vender han sig mod denne.

Staar Orlogsgasteri stille, og en Overmand gaar forbi,
giver han fornøden Plads, gør Front mod Overmanden, ind
tager Retstilling og hilser.

Er Undermanden i Bevægelse, udfører han Hilsenen for
Overmanden i almindelig Gang, idet han giver fornøden
Plads. Venstre Arm holdes ind til Kroppen som i Retstil
lingen. Er han i Løb overgaas til Gang, inden Hilsenen
aflægges. Er flere i Følge, gør de Plads til samme Side og
hilser samtidigt.

Hilsenen afgives fra 5 Skridt før til 2 Skridt efter
Passagen.

Sidder eller ligger Orlogsgasten, naar en Overmand
nærmer sig, rejser han sig, gør Front og hilser, med min
dre Overmanden »vinker af«. Dette gælder ogsaa ved
Møde paa offentlige Steder (f. Eks. i Restauranter, Spor
vogne m. m.). Undermanden hilser, naar Overmanden eller
han selv kommer og gaar,

Har Orlogsgasteri ingen Hue paa, eller bærer han paa
noget, som forhindrer ham i at hilse paa den ovenfor be
skrevne Maade, fører han ikke flaanden til fluen, men hil
ser iøvrigt som foran angivet.

I Kirker hilses ikke.
Kører Undermanden paa Cvcle, hilser han siddende, idet

han om muligt holder Frihjul. Kan Hilsenen i stærk Færd
sel ikke afgives uden Fare, bortfalder den.

Befinder Undermanden sig i Automobil eller paa Motor
cvcle, hilser han siddende. Dog hilser Føreren af et Auto
mobil eller en Motorcvcle ikke under Kørsel.

En Mand, der staar i Geledet, maa ikke hilse paa egen
Haand. Staar han i Rørstilling og tiltales af en Overmand,
indtager han Retstillingen.
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Naar der holdes Hvil under Kommando hilses ikke, med
mindre Orlogsgasteri tiltales af eller henvender sig til en
Overmand.

Ved nedennævnte Lejligheder hilses som følger:

For Orlogsflaget ved dets Hejsning eller Nedhaling med
Honnør, samt naar Nationalmelodien - »Kong Christiane
- spilles eller synges, gøres Front og Huen tages af.

For kongelige Personer, for Orlogsflag, eller Faner og
Estandarter, der bæres udfoldede af Fanebærer og hører til
et militært Kommando samt for Ligtog gøres Front og hil
ses med Haanden til Huen.

Fremmede Orlogsflag, Nationalmelodier, Faner o. s. v.
hilses som danske.

Befinder den, der skal hilse, sig paa Cykle, gøres ikke
Front paa stærkt befærdet Vej eller Gade, men paa alle
andre Steder skal han staa af Cyklen og holde denne paa
sin venstre Side, medens han hilser.

Under Afgivelse af Salut samt ved Honnørafgivelse ved
andet Orlogsskibs Passage gøres Front og indtages Ret
stilling, men der hilses ikke.

Militær Optræden.

Tiltales en Undermand, kaldes han hen til, eller skal han
henvende sig til en Overmand, træder han, hvis Overman
den ikke er i Bevægelse, hen i 2 Skridts Afstand foran og
med Front mod Overmanden, indtager Retstillingen og hil
ser. Denne Hilsens Varighed svarer til Afgivelse af en
normal Hilsen under Passage.

Er Overmanden i Bevægelse, træder Undermanden hen
paa hans venstre Side, hilser og følger ham paa denne Side.

Naar en Undermand henvender sig til en Overmand,
skal han tale højt og tydeligt.

Skal Orlogsgasteri tale med en Overmand, der befinder
sig i en Kahyt eller Stue, tager han Huen under venstre
Arm. Han banker paa Døren (et enkelt Slag efterfulgt af
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et Dobbeltslag). Svares der ikke, banker han igen. Svares
der ikke anden Gang, aabner han Døren og træder inden
for, lukker Døren efter sig og indtager Retstillingen. Paa
Overmandens Henvendelse træder han nærmere og afgiver
eller modtager sin Ordre eller Melding, hvorefter han træ
der af og forlader Kahytten eller Stuen, idet han dog hol
der Front mod Overmanden, medens Døren aabnes og
lukkes.

Er Orlogsgasteri under Vaaben (Gevær eller dragen
Sabel), tager han ikke Huen af, men tager henholdsvis
Gevær ved Fod eller Sabel paa Skulder. Iøvrigt forholder
han sig som ovenfor.

Naar en Orlogsgast sendes med en Melding, skal han
være sikker paa, at han har forstaaet den, samt at den
bliver afgivet til rette vedkommende. Tillige skal han vide,
om han skal have Svar med tilbage, om han skal melde
sig tilbage til den, der har sendt ham ud, samt hvad han
skal gøre , hvis han ikke træffer den, han søger.

En Melding afgives saaledes:

»Melder (Charge eller Stilling) o.s.v,«, f. Eks. : »Melder
Underkvartermesteren. at Klokken er 6«, eller »Melder
Næstkommanderende, at Dampbarkassen er klar« o.s.v,

Hvis en Undermand, der skal afgive en Melding, træffer
Overmanden optaget, f. Eks. i Samtale med andre, stiller
han sig afventende i passende Afstand Og venter, til han
faar Tegn til at komme nærmere. Haster Sagen, skal han
dog straks henvende sig til Overmanden.

Er flere Overmænd samlet i sluttet Kreds, eller kender
Orlozszasten ik~den, han er sendt til, spørger han sig
frem ved at sige: »Ies søger /« eller hvis han er Or-
donnans: »Ordonnansen søger [«

Er Ordonnansen tilkaldt, skal han melde sig ved at
sige »Ordonnansen melder sist«

Er en bestemt tilkaldt, f. Eks. hvis Næstkommanderende
har tilkaldt 404, melder han sig ved at sige: »404 melder sig«.
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I
Der udbetales Forstrækning.

Skik og Orden.

Ved alle Mønstringer skal Mandskabet forholde sig roligt
og give nøje Agt paa, hvad der Ioregaar.

Under Øvelse og Arbejde skal Mandskabet udvise Ro
og Orden Og have sin fulde Opmærksomhed henvendt paa,
hvad der kommanderes.

Naar Opmærksomhedssignal gives med Baadsmands
pibe, skal enhver straks give Agt paa den Kommando, der
paafølger, :

Menige maa kun opholde sig paa Agterdækket, naar de
har Ordre eller Ærinde at udføre, Og enhver skal, saa
længe han opholder sig der, opføre sig roligt og undgaa al
Passiaren Og højrøstet Samtale.

Enhver skal forholde sig rolig under Gudstjeneste, eller
naar anden religiøs Handling finder Sted.

Ingen maa uden Tilladelse lade sin Tjeneste udføre af
en anden.

Ingen maa forlade det Arbejde, hvortil han er sat, uden
efter Ordre eller Tilladelse, eller efter at Arbejdet er udført.

Har Orlogsgasteri midlertidigt forladt sit Arbejde, skal
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han ved Tilbagekomsten melde sig tilbage til den Befalings
mand, der har givet ham Ordre eller Tilladelse til at gaa .

Føler nogen .sig syg, skal han fremstille sig for Lægen ,
naar der om Morgenen pibes »Syge til Doktoren«. For
mener han i Dagens Løb at trænge til Lægehjælp, melder
han sig hos Lægen eller, hvor Læge ikke findes, hos Banjer
mesteren. Har han Vagt, indhenter han Tilladelse hos Vagt
assistenten.

Lider en Mand af smitsom Sygdom, skal han straks
henvende sig til Lægen. Mener han at have opdaget smit
som Sygdom hos andre, skal han straks melde det til Ban
lermesteren.

Det er forbudt at kaste Papir og andet Affald paa Dæk
ket, samt at tilsmudse eller beskadige Inventaret eller det
opstaaende,

Det er forbudt at bortkaste eller beskadige Statens eller
andres Ejendele. Findes Sager, som formodes bortkomne,
skal de snarest afleveres til Banjermesteren eller Vagtassi
stenten, for at Ejermanden kan findes.

Den, for hvem noget er bortkommet, skal snarest melde
det til Banlermesteren.

Det er forbudt de menige selv at opbevare Værdigen
stande eller større Pengebeløb end 5,- Kr. Større Værdier
afleveres til Baksofficeren, der opbevarer dem og udleve
rer dem inden Landlov.

Enhver skal udvise den største Forsigtighed og Omtanke
ved Omgang med Ild og Lys.

Brændende Lys maa ikke udtages af Lanternerne.
Sikkerhedstændstikker maa om Bord kun benyttes i den

Udstrækning, som Chefen tillader det.
Brugen af Tændstikker er forbudt i Laster, Kældre, Hel

legatter. Kulkasser, Magasiner og alle Slags Oplagsrum.
Tobaksrygning er udenfor Øvelsestiden tilladt paa Dæk

ket paa de dertil anviste Steder, idet dog Rygning paa
Dækket for de meniges Vedkommende som Regel kun til
lades forude i Skibet.
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Rygning om Læ eller til Vejrs maa kun finde Sted med
Chefens Tilladelse.

fløjten er forbudt i Skibe og paa Kaserner.
Tobaksrygning i Orlogsfartøjer er forbudt, med mindre

Fartøjerne er udsendt for længere Tidsrum, i hvilke Til
fælde Tilladelse til Rygning kan gives.

Der maa kun skaffes, naar det beordres, og kun ved
den Bakke, hvortil man hører.

Efter Køjernes Udgivelse skal der herske Ro og Stilhed
paa Banjer og i Soverum.

Enhver skal selv ophænge sin Køje paa den ham anviste
Plads. Ingen maa gaa til Køjs med Klæderne paa eller
lægge sig i en andens Køje eller forstyrre andre i deres
Køjer.

Ved Udpurring skal enhver straks tørne ud, klæde sig
paa og surre Køjen saa hurtigt, at han kan møde til Møn
string 10 Minutter senere.

Enhver Passage til og fra Skib, Kaserne og Fort skal
foregaa ad de dertil bestemte Veje. Indenfor flagtid af
gives Hilsen for Orlogsflaget, naar falderebet passeres.

Intet maa føres fra Borde eller bringes om Bord, uden
det sker aabenlvst og ad de dertil bestemte Veje.

Det er forbudt Mandskabet at føre Drikkevarer om
Bord. Ej heller er det tilladt at tage Varer om Bord til
Forhandling.

Ingen maa forlade Skib, Fort, Kaserne eller Fartøj uden
Tilladelse. Naar Orlogsgasteri efter Ordre eller med Til
ladelse forlader Tienstestedet, skal han til Vagtassistenten
opgive sit Nummer og Klokkeslet, da han atter skal møde
om Bord. Ved Tilbagekomst melder han sig straks til Vagt
assistenten, for at hans Nummer kan blive »streget af «,
Har han haft Stortrøje med, sammenrulles denne - med
Nummeret synligt - før Tilbagemelding.

Kommer en større Del af Mandskabet samlet fra Land,
stiller de ved Ankomsten straks op til Mønstring paa
Dækket.

4
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Militært Personel skal saavel her i Landet som i Ud
landet adlyde det stedlige Politi.

Ingen maa tage sig selv til Rette, anvende øgenavne,
bruge Trusler, Ukvemsord eller Skældsord eller ærerørige
Ord mod nogen. Det er forbudt at yppe Kiv eller tage Del
i en opstaaet Strid, eller at bruge Vaaben mod nogen.

Ingen maa beruse sig eller forlede andre dertil.

Alt Spil om Penge eller Penges Værdi er forbudt.

Det er forbudt at begære Gaver under enhver Form saa
vel om Bord som i Land. Frivilligt ydede Drikkepenge eller
andre Gaver afleveres til Næstkommanderende, der foran
stalter disses Fordeling.

Uden særlig Tilladelse maa militært Personel ikke ind
træde i indbyrdes Foreninger, som angaar deres Tjeneste
forhold, eller mødes i Forsamlinger af militære for at raad
slaa om saadanne Anliggender.

I særlige Tilfælde kan der udstedes Forbud mod, at
militært Personel deltager i politiske Foreninger af civile
Medborgere eller i politiske Forsamlinger af disse.

Det er Orlogsgasteri forbudt at indføre eller opbevare
Tryksager og Meddelelser, der ikke falder ind under Presse
loven (Angivelse af Redaktør og Trykkested), Og som maa
skønnes at modvirke Disciplinen, bl. a. gennem en fornær
melig og ærekrænkende Omtale af Befalingsmænd eller en
ensidig og vildledende Omtale af Forhold i Søværnet eller
Hæren.

Optræden paa Holmen.

Værnepligtige kan altid indpassere til Holmen, men maa
kun udpassere, naar de er under Kommando eller er for
synet med Passerseddel eller Passerkort.

Intet Gods maa udføres fra Holmen uden gyldig Pakke
Passerseddel. Hvad der udbringes skal bæres aabenlvst.
Passersedler for Pakker skal afleveres i Vagten, Vagtmand-
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skabet har Ret til at besigtige Godset. Toldpligtige Varer
maa ikke udføres.

Fartøjer med menige som Fører skal før Udpassagen
fra Holmen standse ved Dokøvagten.

Færgefarten ved Toldboden opretholdes fra Kl. 0600 til
Kl. 2400. Færgen ved Dokøen, der kun maa benyttes af

Holmen set fra Luften,

Landlovsgaster. for saa vidt der er Plads, er i Drift fra
Kl. 0620 til Kl. 1100 og fra Kl. 1245 til Kl. 1645.

Naar Færgerne er ude af Drift, bekendtgøres dette ved
Signal fra en Mast ved Vagten paa Dokøen. Opslag herom
findes ved Landingsstederne paa Bvsiden,

Ved Transport med Lastvogn er det forbudt at staa
op under Kørselen.

Færdselsloven, Motorloven og Københavns Politived
tægt skal ogsaa følges indenfor Holmens Omraade. End
videre skal alle Opslag vedrørende Færdselen nøje over

.holdes. Al Passage skal forezaa ad de afstukne Veje og
Stier. Passage over Græsplænerne er forbudt.

."
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Vogne, Automobiler, Motoreveler og Cycler skal ved

Ind- og Udpassage stoppe ved Vagterne.
Fundne Sager afleveres snarest om Bord eller i den

nærmeste Politivagt.
Fotografiapparater maa ikke indbringes paa Holmen

uden Tilladelse fra Stationschefen eller Orlogsgastens Chef.
Fiskeri paa Holmens Omraade er forbudt.
Badning maa kun finde Sted fra de dertil bestemte Ste

der. Enkeltpersoners Badning er kun tilladt efter indhentet
Tilladelse.

Det er forbudt at kaste Affald, Olie og olieholdigt Vand
i Flaadens Leje saavel som i ·andre Havne.

Papir og andet Affald maa ikke henkastes paa Holmen,
men skal anbringes i Skarnkasserne. Tvist og Blaar skal
dog anbringes i særlige dertil bestemte Blikdaaser.

Ild og Lys skal behandles med største Forsigtighed.

Tobaksrygning paa Holmen er forbudt undtagen:

a) I Skibe under Kommando Og paa Kasernen efter
Chefens nærmere Bestemmelser.

b) I Vagtlokaler Og Marketenderier efter Stationsche
fens Bestemmelser:

c) Paa visse afgrænsede Steder i fri Luft fra KJ. 0830
til KJ. 0900 og fra KJ. 1130 til KJ. 1230

Handel med Spise- og Drikkevarer er kun tilladt fra
Marketenderierne. Al Handel, Omløben med Varer, Agent
virksomhed eller lignende maa kun finde Sted efter ind
hentet Tilladelse.

Opraab, Plakater o. J. maa ikke uden Stationschefens
Tilladelse omdeles eller opslaas paa Holmen.

Det er forbudt uden Ordre eller Tilladelse at borttage
Støtter, Stilladser, Stillinger eller Nedgange.

For at forhindre Ulykker skal Skibenes Trapper, Dæks
ler og Luger være paa Plads, inden de sidste forlader Skibet.

Stop- og Aftapningshaner paa Vandledninger maa kun
betjenes af de dertil berettigede. Vandspild er forbudt.
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Beklædning.

Orlogsgasteri maa ikke bære civil Paaklædning.

Ved Indkaldelse udstedes til hver Mand en Beklædnings
bog, hvori der indføres, hvad der er udleveret til ham, og
hvad han saaledes skal staa til Ansvar for. Bogen OP
bevares af Proviantregnskabsføreren paa Tjenestestedet.

Orlogsgasteri forsynes med alle nødvendige Uniforms
genstande under Hensyn til hans Tjeneste. Dog skal hver
Mand ved Indkaldelse for egen Regning forsyne sig med:

Foldekniv, Skobørste, Traad,
Kam, Skosværte, Lommetørklæder
Tandbørste, Svnaale, Tandpasta og
Klædebørste, Garn, Sæbe.

Tillader Pladsforholdene det, kan desuden Undertøj,
Seler, sort Læderfodtøj og »Soldaterkasse« medtages.

Alle Beklædningsgenstande, der kan mærkes, skal være
tydeligt mærket med Hovednummer paa Mærkelappen.

Salg eller Bytte af de udlaante Beklædningsgenstande
er forbudt og straffes efter Straffeloven. Det er forbudt at
ornsv eller forandre Modellen i de udleverede Beklædnings
genstande, hvorimod Forandring, som tjener til bedre Pas
ning, som f. Eks. Flytning af Knapper eller Opsyning af
for lange Benklæder, maa foretages.

Som Regel holdes Tøjvask en Gang om Ugen. Ved denne
skal alt Orlogsgastens smudsige Tøj vaskes. Tøjtørring Og
Udluftning maa kun finde Sted paa de dertil bestemte Ste
der og Tider.

Orlogsgasten har selv Ansvaret for, at de udleverede
Beklædningsgenstande er omhyggeligt vedligeholdt, ren
gjort og mærket med Hovednummer. Uldne og linnede Lap
per m. m. udleveres gratis. Anvendelse af »Buksebrædder «
er forbudt. Reparation af det udleverede Fodtøj udføres
gratis ved Tjenestestedets Foranstaltning. Fodtøj skal i
Tide afleveres til Reparation. Undlades dette, paadrager
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Orlogsgasten sig :Erstatningspligt, saafremt Podtøjet er
ødelagt.

. Opslidte Beklædningsgenstande kasseres og ombyttes
gratis ved Tøikassatton, forudsat at de er ordentligt ved
ligeholdte af den paagældende,

Bortkommer eller ødelægges nogle af de ham udleverede
Beklædningsgenstande ved Orlogsgastens Uagtsomhed eller
Uorden, erstattes de med Værdien ved Udleveringen.

Bortkommer udleverede Klædningsstykker uden Orlogs
gastens egen Skyld, kan der af Næstkommanderende gives
ham en Attest, der fritager for Erstatning.

Ved Hjemsendelse tilbageleveres de udleverede Beklæd
ningsgenstande. Vædien af hvad, der mangler eller er
ødelagt, fradrages Orlogsgastens Afregning eller Hiernsen
delsespenge.

De forskellige Paaklædnlnger benævnes:
Paradedragt. daglig hvidt med Krave,
daglig blaat med Krave, daglig hvidt,
daglig blaat, Arbejdstøj.
Som Arbejdstøj anvendes enten hvidt eller biaat Over

trækstøj eller Overalls.
Som Overtøj anvendes om Bord og i Land Stortrøje.

Kappe og Regntøj anvendes kun om Bord.
Orlogsgasteri bærer midt paa venstre Overærmes Por

side et rødt Mærke (paa hvidt og blaat Overtrækstøj af
blaat Stof). Orlogsgaster med Vedtegning »Befaren« bærer
i Stedet et kronet Anker i tilsvarende Parve og Stof.

Orlcgsgasten kan, naar han iøvrigt er berettiget dertil,
bære følgende Emblemer og Mærker paa venstre Overærme :

Militære Udmærkeisestegn. Idrætsmærket, Emblem for
K. F. U. M., Ollerun Delingsførere, Danmarks Afholdsfor
ening, Afholdssamfundet, Det blaa Kors, Det blaa Baand.

Emblem for Marineforeningen, Kystartilleriforeningen og
for Søværnets Idrætsforeninger bæres kun ved Sammen
komster, hvor Bestyrelsen er repræsenteret, og som finder
Sted med dennes Godkendelse.
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Klar til Landlov - Sø.Barber.n erbejder,

Løn og Forplejning.

Løn.

Ved Indkaldelse udstedes til hver Orlogsgast en Skyld
bog. Heri indføres den Lønning og de eventuelle andre
Beløb, der tilkommer ham, samt hvad der udbetales ham.

Lønningen fastsættes paa Aarets Finanslov. Hjemsendel
sespengene - 25 Øre pr. Dag - udbetales først ved Hjem
sendelsen.

De Orlogsgaster, der i Henhold til vedkommende
Skibs Bemandingsreglement gør Tjeneste som Kok eller
Kokkegast. Bager eller Bagergast. Hovmester, Fyrbøder
eller Spillemand, har 25 Øre højere Lønning pr. Dag.

Lønning, Tillæg og anden Godtgørelse, der tilkommer
Orlogsgasten, betales bagud (dog ikke Rejseudgifter).

Ved hver Maaneds Slutning, samt naar Orlogsgasten
skifter Tjenestested, opgøres Skyldbogen og eventuelle
Restbeløb udbetales. Saafremt Opgørelsen udviser, at Or
legsgasten har Gæld, overføres denne til Afkortning i den
følgende Maaned,
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Efter hver Indførsel skal Orlogsgasteri have Skyldbogen
udleveret til Kvittering og Gennemsyn. Har han noget at
bemærke vedrørende det indførte, melder han det straks.

I Skyldbogen indføres de Beløb, Orlcgsgasten maatte
blive Statskassen skyldig i Anledning af Eftersøgning, An
holdelse og Transport, Hensidden i civile Arrester, Salærer
til beskikkede Forsvarer m. m. Indbetalte Afdrag paa saa
dan Gæld tilføres straks Bogen. .

Under Udeblivelse mister Ortozszasten sit: Lønning.

Ved Hjemsendelse foretages en endelig Opgørelse. Saa
frem t Opgørelsen viser, at den paagældende har Gæld, ind
hentes Marineministeriets Afgørelse, om Orlogsgasten maa
hjemsendes, før Gælden er indtjent som Lønning.

Forplejning.

Værnepligtige har fri Forplejning. Rationernes Størrelse
er bestemt ved Bespisnlngsreglementet, hvoraf et Eksemplar
er ophængt paa Tjenestestedet tilgængeligt for Besætningen.

En stille Stund - Kartoffelskrælning og Skopudsn ing.
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»Nielslude i Grækenland. '

Karin/h.Kanalen passeres.

En værnepligtig er Medlem af den Kontrolkommission,
der daglig kontrollerer Mængde og Kvalitet af den udvejede
Proviant. Den færdiglavede Mad kontrolleres af den vagt
havende Officer, før han lader pibe til Skafning.

Salg af Proviant er forbudt, Proviant maa ikke kastes
over Bord eller føres fra Borde. Hvad Mandskabet ikke
kan spise af den udleverede Portion, skal leveres tilbage.

Forskellige Forhold.

Alle Orlogsgaster er Kammerater. De skal hjælpe hin
anden ved enhver Lejlighed , hvor den ene kan trænge til
den andens Bistand. Jo mere de, der har Evne og Vilje
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dertil, foregaar andre, der har ondt ved at gøre deres Pligt ,
med et godt Eksempel og paavirker dem i det daglige Liv,
desto bedre bliver Aanden og Tonen, og desto lettere bliver
Tjenesten for alle.

Ogsaa uden for Tjenestetiden skal Orlog;gasten sætte
en Ære i at opføre sig godt. Hertil hører bl. a., at han
er høflig og hjælpsom, at han paa Gader og andre offentlige
Steder har en god Holdning, ikke viser sig uordentligt paa
klædt og ikke er højrøstet eller støjende. Det er forbudt

Psred« for A rg. ntinas Præsid.nt i Bu encs Air-s.

at gaa med Hænderne i Lommen. Stortrøjen bæres knappet
eller sammenrullet under Armen.

Det maa erindres, at Folk lægger Mærke til uniformerede
Personer Og, at den enkelte Orlogsgasts Optræden derfor
er medbestemmende for den Dom, der fældes over hans
Kammerater som Helhed, over det Skib, han tilhører, og i
fremmed Havn endog over hele hans Nation.
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Frihed.

Spadseretilladelse og Landlov gives efter Chefens Be
stemmelse. Som Opmuntring for Flid og god Opførsel kan
der gives Natlandlov.

Paa Portove maa Orlogsgaster højest gaa 2 og 2 ved
Siden af hinanden.

Orlogsgssser paa Udflugt til Pompej i. Ru iner.

Orlov, Tjenestefrihed og Reisetllladelse gives som Regel
kun efter Ansøgning undtagen ved Paaske- og ved Jule
eller Nvtaarstid, da der saa vidt muligt gives Orlov uden
særlig Ansøgning.

Saafremt Forhold, der kan være af Betydning for en
Ansøgnings Behandling, kan belyses ved Attester, Breve
o. s. v., bør disse vedlægges Ansøgningen som Bilag.

Ansøgninger afleveres til Banlermesteren eller Kaserne
mesteren, de skrives paa Forsiden af et helt Ark saaledes:
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Artilleriskibet •Niels juele ,

Holmen, den 27. April 1940.

Hermed 1 Bilag.

Orlogsgast Hv. Nr. 9347,

Skibs Nr. 403 jens Christian

Hansen ansøger om Tjeneste

frihed med Rejsetilladelse til

Nyborgfra Fredagden l' Maj

1936 Kl. 1800 til Søndag den

3' Maj 1936 Kl. 2400.

Venstre Halvdel af Arkets forside.

Lærebog for Orlogsgaster

Til

Chefen.

Herved tillader jeg mig at

ansøge om Tjenestefrihed med

Rejsetilladelse fil Nyborg fra

Fredag den l' Maj 1936 Kl.

1800 til Søndag den 3' Maj

1936 Kl. 2400 for at deltage

i mine Forældres Solvbryllup.

/ Attest fra Sognepræsten i

Nyborg vedlægges.

Min Adresse i Nyborg er:

Købmand Hansen,

Slotsgade 119.

Telefon: Nyborg 1017.

jens Hansen.

Højre Halvdel af Arkets forside.

Papiret ombøjes skarpt efter den stiplede Linie for at dele Siden,
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Bliver en Mand syg i fliemmet, skal han om muligt
straks begive sig til sit Tjenestested. Forhindrer Sygdom
men dette, kan han forblive i Hjemmet, men skal i saa Fald
straks sende Sygemelding til Tjenestestedet - fra Provin
sen bilagt med Lægeerklæring. Henvendelse paa Køben
havns Militærhospital uden Indlæggelsesseddel er forbudt.

Henvendelse, Klage.

I alt, hvad der vedrører ham, kan Orlogsgasteri tillids
fuldt henvende sig til sine foresatte.

Tror Orlogsgasten, at der ved en Ordre sker ham Uret,
kan han, saafremt det ikke sinker Tjenesten, fremføre · sin
Mening for vedkommende foresatte. Fastholder denne sin
Ordre, skal den undergivne adlyde, men kan siden ad tjenst
lig Vej klage over det forefaldne.

Føler Orlogsgasteri sig krænket ved en Overmands Til
tale eller Adfærd, maa han ikke paa Stedet tage til Gen
mæle eller tilkendegive sin Misstemning, men kan siden
henvende sig til Overmanden og anmode om en Forklaring.
Tilfredsstilles han ikke herved, kan han klage.

Vil Orlogsgasteri klage over en foresat, skal han melde
det til denne, inden han forebringer Klagen for dennes nær
meste foresatte. Hvis den højere foresatte nægter at af
gøre eller fremme Sagen, kan Klageren henvende sig til
den næste højere foresatte.

I enhver Klage skal Orlogsgasten nøje holde sig til,
hvad Uret han selv har lidt, og kun fremføre, hvad han
med fuldkommen Sikkerhed ved. Da urigtig eller ubegrun
det Klage kan medføre Strafansvar, maa han nøje over
veje Sagen og sin egen Opførsel ved den givne Lejlighed,
og især om han kan bevise, hvad han fremfører.

Saafremt flere har noget at klage over, at forebringe
eller at andrage om, skal 2 af dem paa samtliges og egne
Vegne fremføre det fælles Anliggende. Hvis dette gøres
skriftligt, skal Skrivelsen oplyse samtlige Deltageres Num
mer og Navn, men skal kun underskrives af 2 paa samt
liges Vegne.



Forseelse og Straf.
»Borgerlig Straffelove, der er gældende for alle i Lan

det værende Personer, tilsigter ved de deri indeholdte
Straffebestemmelser at forhindre Forbrydelser, for at Sam
fundet som Helhed kan trives, og den enkelte Borger kan
have en saa rolig og betrygget Tilværelse som muligt. Nøj
agtigt det samme tilstræbes specielt for Militærmagtens
Vedkommende gennem de Bestemmelser, som »Militær
Straffelov« optrækker for enhver, der gør Tjeneste inden
for Krigsmagtens Rammer.

Saalænge Orlogsgasten gør Tjeneste under Søværnet,
vil han altsaa være underkastet baade den borgerlige og
den militære Straffelovs Bestemmelser.

Det bør dog altid staa Orlogsgasteri klart, at Straffe
normalt kun anvendes mod Folk, der ikke viI underordne
sig Systemet, men som bevidst eller gennem Ligegyldighed
overtræder de givne Bestemmelser samt, at det er det nor
male, at en flink og pligtopfyldende Mand hjemsendes
ustraffet fra sin Tienste i Søværnet, og at han derigennem
for sit senere Liv har skabt sig Muligheder (f. Eks. ved
eventuel Ansættelse i Stillinger under Stat, Kommuner
m. m.), der ikke vil blive den straffede til Del.

For at sikre Søværnets rette Udnyttelse i paakommende
Tilfælde er det uafviselig nødvendigt, at den enkelte er
vænnet - til og opøvet i at lyde hurtigt og ubetinget, da
Besætningens. Skibets, ja i givet Fald Nationens Velfærd
derigennem sikres bedst muligt. Det vil derfor ofte blive
nødvendigt for den enkelte uden Modvilje eller Tøven at
skyde personlige Ønsker til Side og at opgive personlige
Goder til Gavn for Tjenesten eller for FæIIesveIlet, naar
Ordre derom foreligger. Det er det, man kalder Disciplin.
For at opøve og fremme Disciplinen kræves af Orlogsgasten
baade LYdighed, Respekt, Orden og Præcision ofte selv i
de mindste DetaiIler. Denne Fordring bunder dog samtidig
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ogsaa i Forstaaelsen af, at kun under ordnede, regelbundne
Forhold er det muligt at skabe de bedst mulige Levevilkaar
for de mange Orlogsgaster, der under snævre Underbrin
gelsesforhold er bragt sammen og skal leve Livet i Fæl
lesskab.

I det daglige, civile Liv findes akkurat lige saa streng
Disciplin som i Militærmagten. Forskellen er blot, at den
civile Leder daglig har Muligheden for at udskille udygtig,
uvillig eller uegnet Arbejdskraft gennem Afskedigelse, hvil
ket man ikke kan gøre overfor værnepligtige.

Gennem Bestemmelserne i »Militær Straffelov- søger
Staten derfor den enkelte Militærperson afskrækket fra at
foretage Handlinger, der enten direkte eller indirekte
kan skade det Maal, som Søværn og Hær ifølge Regerin
gens Bestemmelse er sat til at arbejde henimod : Den størst
mulige Effektivitet af de militære Værn.

I Samfundet som Helhed bøjes den enkelte Borger ogsaa
ind under et betydeligt Antal Love, Politivedtægter o.s.v.,
hvis Overholdelse af Statsmagten gennemtvinges ved Idøm
melse af Fængsel, Hæfte eller Bøder i Tilfælde af Over
trædelse. Af disse Straffe møder man igen i den militære
Straffelov Fængsel, medens Hæfte erstattes med Vagt
arrest. Bøder bruges ved arbitrære Straffe kun i ganske
særlige Tilfælde.

For mindre Forseelser kan anvendes Irettesættelse, som
er en Straf, eller Disciplinarmidler, der ikke regnes for
Straffe. Disciplinarmidlerne kan f. Eks. bestaa i Ekstra
øveise i Fritiden, Ekstravagt, Nægtelse af Landlov o. l.
Ingen kan undslaa sig for at modtage et ham paalagt Disci
plinarmiddel (se Klager).

For alvorlige eller gentagne Forseelser kan idømmes
Straffe, der kan bestaa af Arrest i forskellig Form, eller
Fængsel.

Da Disciplinens Opretholdelse og de praktiske Forhold
nødvendiggør, at mindre Forseelser skal kunne afgøres paa
en hurtig og bestemt Maade, har militære Personer i be-
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stemte Chefstillinger en lovmæssig Ret til at paalægge
Straffe uden Dom. Saadanne Straffe kaldes »arbitrært af
gjorte Straffe«, Denne Straffemyndighed har saaledes Skibs
chefer, Kasernechef, Fortchefer og højere Chefer. Den
strengeste Straf, der kan paalægges arbitrært, er 2 X 5
Dages streng Arrest.

Formodes en Forseelse at være af alvorligere Art Og
derfor kræver strengere Straf end ovenfor anført, paadøm
mes den ved Landets Domstole som alle andre - borger
lige - Sager, idet Anklagemyndigheden dog repræsen
teres af Krigsmagtens Anklager - Auditøren.

Straffesager kan dog ogsaa komme for civil Ret paa
Grundlag af Orlogsgastens Ønske herom. Er en Forseelse
afgjort arbitrært af en Chef, der ikke er Rettergangschef.
kan Orlogsgasteri først udbede sig Rettergangschefens Af
gørelse i Sagen. Rettergangschefer er i Land f. Eks. Chefen
for Kvstflaaden, Stationschefen, Chefen for Kvstdefensionen
og Chefen for Flvvevæsenet. I Eskadre er det Eskadreche
fen, i Skibe paa selvstændigt Togt Skibschefen, der er Ret
tergangschef.

Rettergangschefen kan ifølge Loven stadfæste Straffen
og eventuelt under visse Omstændigheder nedsætte den
eller eventuelt helt ophæve den, men kan derimod aldrig
skærpe den.

Naar en arbitrær Afgørelse af Straf har fundet Sted,
har Orlogsgasten Ret til at begære Betænkningstid i 2 Dage,
og efter dette Tidsforløb kan han enten modtage Straffen
eller forlange den indbragt for Domstolene - i København
Byretten. Sagen bliver da overgivet til Rettergangschefens
juridiske Raadglver, Auditøren, der fører Sagen som An
klager paa Søværnets Vegne.

Ved Retten kan den Anklagede faa en Forsvarer til sin
Assistance, denne kan være en Sagfører eller en Militær
person, ogsaa en anden Orlogsgast. Normalt overlades det
dog til Retten at beskikke en Forsvarer, denne er altid Sag
fører. I Tilfælde af Domfældelse bestemmer Retten For-
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svarerens Betaling, der udredes af Orlogsgasten, Retshand
lingen i militære Straffesager er fuldstændig som for civile
Straffesager, Og den dømte har derfor ogsaa Mulighed for
at indanke sin Sag for en højere Instans - Landsretten,
hvor Dommen afsiges af 3 Dommere. I alvorligere Sager
viI yderligere nogle Ikke-Jurister som »Domsmænd« deltage
i Domsforhandlingen og Paadømmelsen. Betænkningstid for
Anke er 7 Dage.

I ganske særlige Tilfælde kan en militær Straffesag Og
saa zaa til Højesteret.

I Praksis afgøres dog langt det største Antal Forseelser
arbitrært. Saavel Domsafgørelser som arbitrære Straffe kan
gøres »betingede«, d. v. s., at de ikke skal afsones, med
mindre en ny Straf af en vis Størrelse paalægges i Løbet af
Værnepligtstiden (for fast ansatte dog i Løbet af 2 Aar),

Reglen om, at Militærpersoner kan forlange en arbitrært
afgjort Sag indbragt for Domstolene, gælder ikke for menige
ombord i Krigsskib paa Togt. Ej heller kan Kadetter os
andre unge Elever paa militære Skoler fordre en Sag af
gjort ved Dom, naar Straffen ikke overstiger Kvarterarrest
i 30 Dage.

Om Bord i Orlogsskibe paa Togt kan der under særlige
Omstændigheder nedsættes militære Forhørsretter og uden
for danske Farvande tillige militære Domsretter. Disse sid
ste har en tilsvarende Bemyndigelse som Landsretten. For
hørs- og Domsretters Medlemmer bestaar dels af foresatte
og dels af Personel af den anklagedes egen Grad, altsaa
eventuelt menige.

Af Orlogsgasterne kræves Præcision, Lydighed Og god
'Oplørsel, samt at de retter sig efter de i »Skik og Ordene
givne Bestemmelser og udfører deres Tjeneste i Overens
stemmelse med de herfor givne Instrukser. Langt de fleste
militære Straffe paalægges for Overtrædelse af disse selv
Iøigelige Krav.

Ved Udeblivelses-Forsyndelser skelnes mellem ulovlig
Udeblivelse eller Fjernelse fra Afdeling og Rømning. For

5
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ulovlig Udeblivelse eller Fjernelse fra Afdeling straffes den,
der i Fredstid ulovligt udebliver eller fjerner sig fra sin
Afdeling, men selv melder sig tilbage inden 3 Dage; i Krigs
tid inden 24 Timer.

Udebliver en Orlogsgast i den Hensigt helt eller for læn
gere, ubestemt Tid at unddrage sig Militærtjeneste, kaldes

.Forseelsen Rømning, og den anses da for at være saa al
vorlig, at den i alle Tilfælde skal afgøres ved Retten. Den
mindste Straf for Rømning er 15 Dages skærpet Arrest.
Under skærpende Omstændigheder, f. Eks. hvis nogen røm
mer fra Skib paa Togt, eller hvis flere i Forening rømmer,
er Straffen Fængsel indtil 2 Aar. Gør en Orlogsgast sig i
Tjenesten skyldig i ulovlig Fraværelse over 2 Døgn, for
længes Tjenestetiden med et tilsvarende Tidsrum. Arrest
straffe af en vis Længde kan have samme Virkning.

Lydighedsforseelser er nogle af de Overtrædelser af de
.militære Bestemmelser, der straffes alvorligst, idet Lydig
hedsnægtelsen eller Undladelsen af at udføre en given Ordre
rører ved selve Livsnerven i det militære System. Ulydig
hed straffes første Gang med Arrest eller med Fængsel ind
til 6 Maaneder.

Den groveste Form for Lydighedsforseelse er »Mv tteri«,
hvorved forstaas, at flere Orlogsgaster i Forening nægter
en foresat eller Vagt Lydighed eller bruger Magt, Vold eller
Truselom Vold mod en foresat eller Vagt eller træffer
Aftale om saadan Handlemaade. Mindste-Straffen for Myt
teri er 4 Maaneders Fængsel. I Krigstid kan Straffen stige
til Livsstraf.

For Vold eller Trusler om Vold mod foresat, Overmand
eller Vagt er Mindste-Straffen 10 Dages skærpet Arrest.

Det maa yderligere erindres, at det ikke blot er straf
bart at tiltale overordnede uærbødigt, men ogsaa at omtale
dem paa uærbødig eller nedsættende Maade.

For at sikre en god og sømmelig Tone er det strengt
forbudt at beruse sig og især da, naar man kan komme til
at udføre Tjeneste eller er i Tjeneste. Det er strafbart at
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vise sig synlig beruset i Uniform. Forseelser begaaet under
Beruselse blive ikke straffet mildere, end Forseelser be
gaaet i nøgtern Tilstand.

Meget kan afhænge af den enkelte Vagtposts Aarvaagen
hed og Paapasselighed, Skildvagter, Udkigge eller andre
Poster, der sover paa eller forlader deres Post, straffes
derfor i Reglen med mindst 10 Dages skærpet Arrest.

Da Berigelse paa andres Bekostning let kan finde Sted
under de Forhold, hvorunder Orlogsgasterne lever ombord
og paa Kaserner, straffes Tyverier her altid strengt. Tyveri
straffes efter »Borgerlig Straffelov-s Regler. Der findes in
gen særlige Regler om Tyveri i »Militær Straffelove.

Det skal sluttelig paapeges, at alle Forseelser straffes
strengere i Krigstid end i Fredstid, grundet paa den større
Fare, de da rummer for Værnet. I Krigstid er Feighed og
Forræderi saaledes saa alvorlige Forseelser, at de kan med
føre Livsstraf. Som Feighed regnes det f- Eks., at nogen
om Bord i Orlogsskib under Kamp stryger Flaget uden
Ordre.

De militære Straffe er: Irettesættelse, Kvarterarrest,
Vagtarrest, skærpet Arrest, streng Arrest, Fængsel samt
i Krigstid Livsstraf.

Kvarterarrest udstaas indenfor Tienesteomraadet, og
Kvarterarrestanten deltager i Øvelser og Arbejde, men kan
ikke gaa i Land. De øvrige Straffe udstaas i Flaadesta
tionens Arresthus eller i Skibenes Arrestrum, dog at Fæng
sel udstaas efter de i den borgerlige Straffelovgivning fast
satte Regler.

Bryder en Kvarterarrestant Arresten, straffes han med
mindst Vagtarrest.

Klager.

Der findes særlige Regler for Klager over Overmænd
eller over trufne Afgørelser. Hovedreglen herfor findes j

»Militær Straffelov«, der bestemmer, at den, der for højere
foresat uden rimelig Grund fremsætter Klager over sin

5'
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foresatte, bliver straffet, medens berettigede Klager selv
følgelig ikke medfører tilsvarende Konsekvenser. Af Hen
syn til at den menige ikke kan unddrage sig Pligten til at
efterkomme et Disciplinarmiddel og ved arbitrære Afgørel
ser paa Togt er nødt til at modtage den for en Forseelse
idømte Straf, er der i disse Tilfælde givet et videre Spille
rum for Klager end normalt. Saaledes er en Klage, hvor
det drejer sig om et Disciplinarmiddels Paalægning, kun
strafbar, naar den er bevidst grundløs. Hvor der er Tale
om Klager over arbitrære Afgørelser, som den Paagæl
dende ikke kan nægte at modtage, kan saadanne afgives
uden Straf for selve Klagen, naar denne løvrigt er holdt i
en sømmelig Tone. En i usømmelig Form indsendt Klage
vil altid medføre Straf for Respektstridlghed.

Eftertjeneste.

Den der under de første 2 Maaneders Tjeneste afsoner
over 20 Dages Arrest af strengere Art end Kvarterarrest
kan hjemsendes og senere indkaldes paanv.

Hvis en Orlogsgast har afsonet Vagtarrest i 10 Dage
eller dertil svarende strengere Straf, forlænges hans Tjene
stetid med et til det samlede Antal Arrestdage svarende
Tidsrum.

Ulovlig Fraværelse fra Tjeneste i over 2 Dage med
fører en til den ulovlige Fraværelse svarende Forlængelse
af Tjenestetiden.

Husk:
Det er strafbart:
1) at beskadige eller ændre ved Ammunitionen,
2) uden Ordre eller Tilladelse at være i Besiddelse af

Projektiler, Patroner eller Dele deraf,
3) at undlade straks at aflevere fundne Genstande af

denne Art, og
4) at købe eller sælge Projektiler, Patroner eller Dele

deraf.
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Sømandskab



Sømandsk.ab.
Maritime Udtryk og Navne.

Navne og Udtryk om Bord i Skibe adskiller sig i væ
sentlig Grad fra almindelig Sprogbrug, idet Sømandsud
trykkene fra de store Sejlskibes Tid er præget af hollandsk
og engelsk Sprogbrug. Nedenfor anføres og forklares nogle
af de i Flaaden almindeligst anvendte Udtryk. (Se Fig. 1,
Side 85).

Betragter man Skibet udefra, ser man Skroget og Rejs
ningen, gaar man om Bord, passerer man Landgangen eller
et af Falderebene, disse bestaar af en Trappe med en Repos
foroven og forneden. I Trappe og Repos'er er anbragt
Metalsceptre. der bærer Gelændere. Er man kommet midt
ind paa Dækket og staar med Ansigtet mod Skibets For
ende, benævnes det, man har foran sig: for, forude og
fore fter, medens det, man har bagved sig, kaldes: agter,
agterude og agterefter. Den Side af Skibet, man har til
højre, kaldes Styrbords Side og den anden Side Bagbords
Side eller henholdsvis om Styrbord og om Bagbord. Den
Del af Skibet, der ligger nærmest Skibssiden, kaldes i Borde
i Modsætning til den midterste Del af Skibet, der benævnes
midtskibs. Vindsiden kaldes til Luvart eller til Luv, den
modsatte Side Læsiden eller i Læ.

Over Dækket rejser sig Skorsten .os Master. Masterne
hviler i Spor paa Kølsvinet, de kan bære Ræer og Gaffel,
ofte forlænges Masten med et lettere Rundholt - Stangen.
Mast Og Stang forstøttes af Tove eller Wire, denne For
støtning benævnes det staaende Gods i Modsætning til de
Tove, Fald o. 1. (løbende Gods), der kan bevæges gen
nem Blokke og Skiver. Masternes Forstøtning forefter kal
des Stag, til Siden Vant Og agterefter Barduner. Forreste
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Mast hedder Fokkemasten, agterste kaldes Stormasten. Fra
Stormasten eller eneste Mast vajer Chefens Kommando
tegn: Vimpelen.

Paa Nokken af Stormastens Gaffel sidder et Beslag med
en Skive, hvorigennem et Flagfald er skaaret.

I Søen hejses Flaget under Gaffelen, til Ankers og i
Havn hejses Flaget paa Flagspil agter. Naar Skibet er til
Ankers eller fortøjet og i Orden, hejses et mindre Flag 
Gøsen - paa Gøsstagen helt forude i Stævnen. Skibe hilser
hinanden ved at kippe Flaget, Orlogsmænd kipper aldrig for
hinanden, men hilser ved at Besætningen gør Front mod
Styrbord eller Bagbord. Kipning af Flaget maa kun finde
Sted som Besvarelse af Kipning fra Land eller andet Skib.
Den udføres ved at hale Flaget langsomt % ned og straks
helse det langsomt igen.

Paa Skibet kaldes den forreste og agterste Del af Dæk
ket henholdsvis for Bakken og Skansen, løvrigt tales om
Fordæk, Overbygning, Kobrvgge Og Agterdæk.

Skrogets forreste Del kaldes Forstævnen eller blot Stæv
nen, den agterste Del Agterstævnen eller Hækken. Skibs
sidens forreste Del hedder Boven, den mellemste Bælgen
og den agterste Laaringen,

I Overbygningen kan findes Lukafer, Kabys (Køkken),
forskellige Hellegatter eller Opbevaringsrum f. Eks. for
Dykkergrejer og Rengøringsgrej saasom Pøse, Svabere og
Levarigere. Af andre Opbygninger kan nævnes Kommando
broen, ogsaa kaldet Broen, hvor Bestiklukafet findes, i dette
farer (opbevares) Søkort og andet Navigationsgrei.

Naar Skibet er under Gang befinder den vagthavende
Søofficer sig paa Broen, hvorfra han leder Skibets Bevægel
ser. Paa Broen befinder Udkiggen sig saavel i Søen som til
Ankers . Rorgængeren er ofte placeret inde i et Styre
hus, hvor der findes Rat Og Kompas. Hætten med Belys
ningen, der anbringes over Kompasset om Natten, kaldes
Nathuset. Ved Hjælp af Rattet bevæges Stvremasklnen,
der gennem Styreledningen bevæger Roret.
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I Forskibet er indbygget Kædekasser, hvori Ankerkæ
derne slanges, den øverste Tamp af Kæden er sieklet til
Ankeret, Fig. 2, dette kan hales helt op i Klvdset. Den anden
Tamp er fastgjort i Bunden af Kædekassen. Ankeret hives
hjem med Ankerspillet, der staar paa eller under Bakken.

-a

·-b

Fig. 2.

Pafenfanker.

a. Røring.
b. Læg.
c. Kryds.
d. Arm.
e. Flig.
f. Taa.
g. Fligstopper.

Man kan hive paa Trosser med Anker- eller Varpespil.
Med et Spil kan hives eller bakkes ud. En Trosse gøres fast
paa en Pullert. Før der sættes fast, maa man »komme op«
paa Spillet. Trosser vises ofte ud over Skibssiden i Kæber.

I Lønningerne findes ofte Lænseporte. der tillader Van
det at løbe af Dækket, naar Skibet tager Sø over sig.
Gennem mindre Huller, der kaldes Spygatter, kan Regn
og Spulevand løbe ud.

Fra Dækket fører Lejdere ned om Læ, her faar man
frisk Luft ned gennem Luftrør og Skylighter, Lys faas
gennem Koøjer i Skibssiden og Lysningsglas eller Skylighter
i Dækket. Nedgungsaabningen er omgivet af en Lugekarm.
hvorpaa er fastgjort en Nedgangskappe med Døre. Ned
gangskapper og Skylighter kan lukkes vandtæt ved Hjælp
af Skalkekapper. der fastholdes af Skalkejern og Skalke
kiler. Om Læ findes ofte Messer og Lukafer for Befalings
mændene samt Banjer til Besætningens Underbringelse.
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Paa Banjerne findes Skaffeborde og Kistebænke samt Ran
selhvlster, I Madskabene opbevares Proviant samt even
tuelt Skaffegrejer som Mugger, Smørbikse og Skaffebakker.

Under Dækket ses Dæksblælkerne, langs hvilke Køje
ribberne er anbragt, i dem ophænges Køjerne ved Hjælp af
Stierter. Naar der tørnes ud ved Udpurring, surres Køjerne
med Surreliner, hvorefter de stuves i Finkenetter eller i
Køjekasser.

Skibet er sikret ved vandtæt Celleinddellng. Skibets
Rum adskilles ved Skodder, mange af disse er vandtætte,
hvorfor de kun kan passeres gennem vandtætte Døre, der
lukkes med Vridere.

Under Dækket ligger Lasterne, Magasinerne, Vand
tanke o. 1.

Maskineriet bestaar af Dampmaskiner (Turbiner eller
Stempelmaskiner) med Kedler eller af Motorer. Maskineriet
passes af Maskinmestre og Maskinister, paa Fyrpladsen
fyrer Fyrbøderne under Kedlerne, de kan regulere Damp
udviklingen og forcere ved Hjælp af Blæserne. Maskineriet
bestaar af Hovedmaskine og Hjælpemaskineri. Maskinens
Brændstof opbevares i Kulkasser eller Olietanke. Fra Broen
gives ved Hjælp af Maskintelegraien Ordre om Maskinens
Omdrejningsretning og Hastighed. Maskinen kan gaa Frem
eller Bak med »Fuld Kraft«, »Halv Kraft« eller »Langsornt«.

Skal man lette eller gaa af Havn, sættes Dampen op,
hvis man har bakkede Fyr, eller der er slukket af. For
at sikre sig, at alt er i Orden, røres Maskinen, før der
gaas an.

Naar Skibet er fortøjet, benævnes de Trosser, der viser
mod midtskibs, Forspring og Agterspring. eftersom de kom
mer fra For- eller Agterenden. De Trosser, der viser mod
Stævnene, kan kaldes henholdsvis For- eller Agtertrosse
eller Forvarp og Agtervarp. Skibet kan hale fra Kaien med
et Varp, der fastgøres f. Eks. i en Bøje eller en Fortøj
ningspæl (Duc d'Albe) .

. Ved Afgang kastes los eller man lader gaa. Naar Skibet
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zaar fremad gennem Vandet, gør det Fart eller skyder over
Stævn, zaar det agterover. siger man, at det sakker. Be
væges det sidelæns af Vinden, siger man, at det driver.
Krængning opstaar ved Vindens Tryk mod Skroget, Slag
side derimod ved urigtig Vægtfordeling. Ligger Skibet for
dybt forude, ligger det paa Næsen. Ligger det for dybt
agter, ligger det paa liælen. Ligger Skibet ikke paa rigtig
Amning, har det Styrlastighed.

Lægges Roret, naar Skibet gør Fart, drejer Skibet. Be
væges Forenden herved op mod Vinden, siges at Skibet
luffer. Drejer man fra Vinden, falder Skibet af. I Søen kan
Skibet slingre eller rulle, naar Søen er tværs ind. Har man
Søen i Næsen, duver eller hugger Skibet. Bevæger Skibet
sig voldsomt, arbejder det i Søen.

Tovværk.

Tovværk fremstilles af forskellige Plantetrevler. Harnpe
tovværk fabrikeres saaledes af Hamp, Manillatovværk af
det vilde Banantræs Blade. Meget let Tovværk fremstilles
af Kokosnøddens Trevler, det kaldes Kokos-, Græs- eller
Kaitovværk, det kan taale Vand, men ikke Sol. ' Ilampe
tovværk kan være tjæret eller utjæret. Tjæring ' gør det
mindre stærkt, men bevarer det mod Fugtighed. Græs- og
Manillatovværk tjæres ikke.

Plantetrevlerne snoes til Garn, der slaaes sammen til
Dugter eller eventuelt Kordeler, 3 Kordeler slaas sammen
til en Trosse eller en Line.

Staaltraadstovværk - Wire - fremstilles af galvani
serede Staaltraade, det er meget stærkt for Træk og kan
fabrikeres meget bøjeligt.

Jerntraadstovværk er stift og anvendes hovedsagelig
kun til staaende Gods.

Tovværk benævnes efter Førlighed, det vil sige Diame
teren i Millimeter. Tovværk over 12 mm benævnes Trosse,
smækrere Tovværk benævnes Line. Desuden haves Seil-
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garn, Merling, Hyssing Og Skibmandsgarn. Udrangeret Tov
værk benævnes Brandgods.

En Talie bestaar af to Blokke, over hvis Skiver er
skaaret et Tov, der kaldes Talieløberen. Talleløberens ene
Tamp er fri, den anden - Fasteparten - er fastgjort til
den ene Blok. Man haler i den frie Ende, der kaldes den
løbende eller den halende Part.

Hølreslaaet Tovværk skydes op med Solen, det vil sige
samme Vej, som Viserne bevæger sig paa et Ur. Venstre
slaaet Tovværk skydes op mod Solen.

To Stykker Tovværk kan varigt forbindes med hin
anden ved en Kortspledsnlng eIler en Langspledsnlng. Kort
spledsningen bliver tykkere end Langspledsningen, ved den
sidste bibeholdes Tovets normale Førlighed. Et øje paa
Tampen af et Stykke Tov kan dannes ved en Øiespleds
ning, i øjet kan indsættes en Kovs.

Paa Tegningen er vist de forskellige Spledsninger, samt
de almindeligste Stik Og Knobe, der anvendes til hurtig .
Forbindelse af to Tovender, til Fastgørelse af en Tamp og
til at danne et øje.

Er der saa megen Kraft paa en Ende, at man ikke kan
holde den med Hænderne, paalægges en Stopper, før der
kommes OP (se Tegningen).

Fartøjer.

I Hovedsagen bestaar et Fartøj af Kølen, For- og Agter
stævnen, Spanterne og Klædningen, der foroven afsluttes af
Essingen. I Fartøjet sidder man paa Tofter. Stævnene er
normalt højere end den midterste Del, man siger, at Far
tøjet har Spring.

De fleste Fartøjer bygges af Træ, saaledes at Bordene
(Plankerne) ligger langskibs. Overlapper det overliggende
Bords Underkant det underliggendes Overkant, siges Far
tøjet at være klinkbygget, ligger Bordene Kant i Kant, er
Fartøjet kravelbygget.
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Dampbarkasser. Motorbaade og Travailler kan være byg
get af StaaI.

Til Beskyttelse af Fartøjets Bund og Spanter anbringes
Bundbrædder. Under det agterste af disse er der et Hul i
Fartøjets Bund, det kan lukkes med en Bundprop, der er
fastgjort med en Kæde eller en Stjert.

Paa Agterstævnen er anbragt to Rorløkker, paa disse
hænges Roret ved fllælp af 2 Rortappe paa Rorets For
kant. Gennem et liul i Roret er stukket en Springline, der
fastgøres indenbords og hindrer, at Roret kan mistes.

Roret bevæges - lægges - ved Hjælp af en Rorpind
eller et Yoke med tilhørende Yokeliner. I Essingen findes
Aaregange eller Beslag til Aaregafler.

Til et Fartøj hører forskelligt Inventar, der skal nævnes
nedenfor: Aarerne er af Asketræ, de forreste og agterste
Aarer er kortere end de midterste. Hænderne fatter under

i
~

~
Fig. 4. Almindeligt Dræg og Petentdræg,

Roningen om Lommen. Et Stykke ude paa Aaren er den be
slaaet med Læder for at modvirke Slid, naar Aaren glider
i Aaregangen eller Aaregaflen, Ude i Enden er Aarebladet
omlagt med et Kobberbaand. Anvendes Aaregafler, er saa
vel Aaren som Gaflen forbundet med Fartøjet ved Stierter.
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Naar Aarerne her er indenbords, ligger de med Aarebladene
agterefter, saaledes at forreste Aare ligger yderst.

Hvor Aaregange anvendes, skal Bladene derimod vende
forefter og forreste Aare ligge nærmest midtskibs.

Aaregangene lukkes efter Roning med Skvætbord.
Fartøjer med en Roer paa hver Tofte kaldes enkeltbæn

kede, ror to Mand paa Toften, kaldes Fartøjet dobbeltbæn
ket. Roerne støtter Benene paa Spændholter.

I Fartøjerne findes to Baadshager, der ligger midtskibs
med Jernhagerne mod Stævnene, længste Hage forrest. Des
uden findes der Øsekar, Vandanker, Kompas og Dræg med
Drægtov. Drægtovets Tamp maa kun fastgøres til Fartøjet
under Opankring, ellers risikerer man ved en Kæntring, at
Drægget fastholder Fartøjet paa Stedet, medens Fartøjs
besætningen driver bort fra Fartøjet for Strøm og Vind.

Spidssejlsrig. Fig. 5. Luggerig.

Til mange Fartøjer hører Seilrig, bestaaende af Master
og Sejl. Sejlene sættes ved Hjælp af Fald, Hals og Skøde.
Sejlets Kanter er forstærket med paasvet Tovværk, der be
nævnes Lig, man skelner mellem Mastelig, Raalig, Underlig
og Agterlig, Sejlets Hjørner benævnes Barme, man har Nok
barm, Faldbarm, Halsbarm og Skødsbarm.

Fartøjerne benævnes efter deres Type samt efter deres
Anbringelse om Bord.
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Spidsgattede Gatlelfartøjer (spids Agterende):

Den mindste Fartøjstype er Jollerne, de kan dog ogsaa
være speilgattede, De har stort Spring.

Noget større end Jollerne er Hvalbaadene, der er slanke,
letbyggede Fartøjer med stort Spring.

Redningsbaadene ligner Hvalbaadene noget, men de er
tungere og stærkere. Ved Hjælp af indbyggede Kobber
Luftkasser er de gjort synkefri, de kan derfor flyde med
deres Besætning, selvom de er vandfyldte.

Spejlgattede Fartøjer (flad, afskaaret Agterende):

De mindste af disse er Slupperne, der er pyntelige og
rummelige , men - paa Grund af manglende Spring - min
dre sødygtige.

Travaillerne er store, tungtbyggede Fartøjer, der hoved
sagelig anvendes til Arbejdsbrug.

Saavel Sluppen som Travalllen har Aaregange,
Dampbarkasser er mindre , Vedetbaade større, damp

drevne Fartøjer, begge Typer vil efterhaanden blive for
trængt af Motorbaadene, der kan have Olie-, Petroleums
eller Benzinmotor.

Fartøjernes Anbringelse m. m.

Om Bord er Fartøjerne enten anbragt hængende under
Davider eller staaende i Klamper, der er anbragt paa Dæk
eller Fartølsbro. Daviderne er bøjede Jernbomme anbragt
ved eller paa Skibssiden, Fartøjerne hejses under Daviderne
ved Hjælp af Fartøistalier, hvis løbende Part kan vises gen
nem Kasteblokke eller Velviserblokke. Daviderne drejes
eller fastholdes ved Forhaler, Mellemhaler og Agterhaler.
Fra Mellemhaleren hænger »Drenge« ned til Vandoverfladen,
det er Knudetove, hvortil Besætningen kan støtte sig under
Fartøjets Hejsning og Affiring. Mellem Daviderne er ofte
anbragt en Fartøjsbom forsynet med en Pude. Fartøjet
kan hales fast til Fartøjsbommen ved Brugene, der fra
Nokken af Daviderne fører rundt Fartøjets Bælg.

Naar Fartøjet er anbragt i Klamperne, hvis Overkant er
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formet efter Fartøjets Bund, fastholdes det af Surringer,
der vises over fartøjet.

Mange Former af Patentdavider løfter Fartøjet fri af
Klamperne og udsvinger det i een Bevægelse.

Fartøjer anbragt midtskibs paa en Fartøjsbro kan ud
sættes ved en Bom, der løftes med en Topgie. Fartøjet løftes
og fires i Heisegien. Bommen svinges ud fri af Skibssiden
og styres af Gerder. Det er paa Grund af Faren derved
strengt forbudt at opholde sig under Fartøjer, der hæn
ger i Bommen.

Slippeapparater.

Slippeapparater anvendes til at frigøre et Fartøj fra
Fartøistalierne. I Flaadens Skibe anvendes følgende 2 Kon
struktioner:

Orlogsværftets Slippeapparat (Fig. 6):

Med dette Apparat slippes hver af Fartøjets Ender for
sig. Slippeapparatet bestaar af en paa den nederste Bloks
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Fig. 6. Orlogsværftets Slipp.apparat.

Underkant »A« anbragt, drejelig Gaffel »B«, der har Aab
ningen nedefter, saaledes at den kan gribe om Fartøjets
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Heisebeslag. I Gaffelens ene Gren (a) er anbragt en Vippe
bolt (b), der kan bevæges op og ned, a1tsaa lukke for eIler
aabne Gaffelen. I vandret Stilling kan Vippebolten hvile i
et Bryst (c) paa 'en drejelig Bolt (d) i Gaffelens anden Gren.
Paa Yderenden af denne drejelige Bolt er fast anbragt en
Kontravægt (e). Naar Kontravægten er i sin øverste Stil
ling, kan den fastholdes ved, at en Sikkerhedspind (f) stik
kes gennem et øje paa Gaffelgrenen (g) og ned i Kontra
vægten. Udtages Sikkerhedsplnden, og bringes Kontravæg
ten ned i sin nederste Stilling, vil Vlppebolten, naar dens
Understøtning i den drejelige Bolt (c) ophører, fordi denne
er udskaaret, bevæge sig ned i lodret Stilling og Gaffelen
altsaa aabnes. Et Fartøj - der har hængt i Slippeappara
tet - vil derved blive frigjort fra Taljen.

Taljen klargøres til Hejsning ved at dreje Vippebolten
op over vandret Stilling og derefter dreje Kontravægten
op i sin øverste Stilling, hvor Sikkerhedspinden isættes.

Taljen hugges i Fartøjets Helsebølle ved, at Blokken
med Gaflen trykkes ned over Heisebøilen, der tvinger Vip
nebelten op, indtil Helsebøllen har passeret den, hvorefter
Vippebolten indtager den vandrette Stilling. Under Hejs
ning viI Heisebøllen aItsaa hvile paa Vippeboltens Over
kant.

Der hugges ud, naar Fartøjet naar Vandet, ved at ud
tage Sikkerhedspinden og dreje Kontravægten ned, Vippe
bolten vil da vippe ned, og Fartøjet er frigjort af Taljen.

Christensens Slippeapparat (Fig. 7):

har den Fordel, at begge Fartøjets Ender slippes sam
tidig ved eet Haandgreb,

Apparatet bestaar i Hovedtrækkene af en Hage for
ude og en Hage agter i Fartøjet, de kan hver for sig
dreje sig om en tværskibs Bolt (a), der gaar gennem Ha
gernes Nakker. I den forreste Hages nederste Del er fast
splidset en Wire (b) - Mel1emhaleren -, der er saa lang, at
den netop med en lang Krog (c) kan hugges ind i en Slidse

6



96 Lærebog for Orlogsgaster

i den nederste Del af agterste Hage. Naar Mellemhaleren
er hugget i agterste Hage, trykkes dennes nederste Del
agterover, saaledes at den bringes agtenfor en Palarm Cd),
der kan drejes op foran Hagen ved Hjælp af en Slippe
stang (e). Herved er agterste Hage fastholdt. Gennem

o

For.

Fig.~7. Christensens Slippeapparat.

Mellemhaleren trækker agters te Hage den forreste Hages
nederste Del agterefter, og begge Hager er derved bragt
til at staa lodret, saaledes at øjer paa Hejseblokkenes
Underkant kan hugges i Hagerne. Blokkene hindres i at
hugge sig ud af 2 Vippepaler (0, der kun tillader, at Blok
kenes øjer føres ind i Hagerne - ikke ud.

Slippes tangen fastgøres i sin vandrette Stilling i et
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særligt Gaffelbeslag (g) ved en Sikkerhedspind (h), der
hindrer, at den utilsigtet bevæges.

Udtages Sikkerhedspinden og løftes Slippestangen.
drejes samtidig Palarmen, hvorved agterste Hage frigøres,
og Hagen vil ved Taljens Træk kunne vippes, saaledes at
Taljen slipper Hagen. Herved opgaas Wiren, og forreste
Hages Bevægelse vil blive som agterstes, den vil altsaa
slippe Taljen forude, og Fartøjet er samtidigt frigjort i
begge Ender.

Fartøjets Klargøring til Hejsning foregaar ved at hugge
Mellemhaleren i agterste Hage og trykke denne bag Pal
armen, medens Slippestangen staar i lodret Stilling, ved at
dreje Slippestangen til vandret laases begge Hager med
Palarmen. Er Mellemhaleren for kort, drejes Tørn ud af
den, er den for lang, drejes Tørn i den.

Fartøjshejsning.

Skal et Fartøj hejses, piber Vagtassistenten f. Eks.
»Klar til at hejse Styrbords Slup«, De, der hører til Far
tøjet eller har faaet Ordre dertil, haler nu Fartøjet hen
under Daviderne og klargør Fartøjet til Hejsning, gør Slip
peapparatet klar o. s. v.

Paa Dækket overhales Taljerne til Vandet, Vejviser
blokkene anbringes, og Taljeløberne lægges deri.

Paa Pibesignalet : »Til Styrbords Sluptalieløbere « stil
ler Besætningen, vel fordelt, langs Talieløberne. Løberne
fattes med begge Hænder.

Naar der varskoes: »Hug«, hugges Taljerne i Fartøjets
Slippeapparat eller Heisekroge. idet forreste Talje hugges
først. Paa Kommandoen »Hal tot«, hales tot i Talieløbe
ren, og paa Kommandoen »Heis« løftes Fartøjet. Hejsnin
gen kan enten foregaa ved, at der løbes væk, at der hales
med lange Hal eller med Haand over Haand (handes),

Løbes der væk, spredes Armene mest muligt, og begge
Hænder fatter Løberen med Undergreb, Ansigtet vendes

6·
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den Vej, man løber, Og Løberen holdes i lav Brysthøjde.
Løbet Ioregaar i Takt med Fløjten.

Skal der hejses med "lange Hal«, vender alle sig mod
Daviderne og staaende paa Stedet hales samtidig med
begge Hænder. Mellem hvert Hal flyttes Hænderne en
ad Gangen hurtigt fremefter, og næste Hal begynder.
Halene foregaar samtidig i Takt med Fløjten.

Hejses Fartøjet med Haand over Haand - handes OP 
staar Folkene paa Stedet med Ansigtet mod Daviderne og
haler skiftevis med den ene og den anden Haand i Takt
med Fløjten.

Naar Fartøjet er oppe, varskoes »fl ølde, Stopperne paa«,
og Hejsningen ophører, idet man stadig holder fast i Lø
berne. Er f. Eks. Agterenden ikke løftet tilstrækkeligt, var
skoes »Tag et Tag af den agterste«, uden at slippe den for
reste Talieløber hales af den agterste. Naar Fartøjet er
oppe, beordres paany "Stopperne paa«, og Stopperne san
ses (Se Fig. 3, Side 89). Derefter varskoes »Kom op«, og
Løberne kastes med et rask Ryk mod Daviderne, hvor de
kastes til paa Klamperrie. Derefter klares op i Fartøjet og
paa Dækket, eventuelt svinges Fartøjet ind og surres i
Klamperne, eller Brogene lægges paa,

Udsætning af Fartøjer og Fartøjstjeneste.

Skal et Fartøj sættes i Vandet, kastes Brogene los ved
Hjælp af Slippetalien. 2 Mand gaar paa Fartøiet klar til at
hale det paa Plads, naar det er affiret. Løberne lægges
klart opskudte paa Dækket. En Mand gaar til hver Klampe
for at fire, og bag hver af dem stiller sig en Mand,
der skal ribbe til saaledes, at Løberen er klar og uden Kin
ker, naar den glider over Klampen. Der fires »Haand over
Haand« med rigelig Tørn om Klampen. Før Affiringen un
dersøges om Bundproppen er sat i Hullet. Naar Fartøjet
naar Vandoverfladen, udløses Slippeapparatet. er der ikke
Slippeapparat i Fartøi eller Talier, kastes Løberen helt los



Sømandskab 99

af Klampen, saaledes at Søen ikke kan bringe Fartøjet til
at hugge i Taljerne.

Er der Slæber i Fartøjet, gøres den los under Affirin
gen, saa man kan hale Fartøjet fremover eller sakke. Slæ
beren skal altid sidde fast om næstforreste Tofte, nærmest
Skibssiden, og være fastgjort med et Slippestik.

Naar Løberen er vaad eller Fartøjet tungt, skal der
altid tages en ekstra Tørn om Klampen ved Affiringen.
Fartøjet affires altid saaledes, at Agterenden tager Vandet
en Smule før Forenden.

Fartøjerne fortøjes som Regel agter eller under Slæber
bommen. Slæberbommen forstøttes af For- og Agterhalere
samt Toplent. Mellem Toplent og Skib er anbragt et Stræk
tov, der letter Besætningens Passage ad Slæberbommen.
Fartøjet fortøjes i Hangere eller Lejdere, der hænger ned
fra Slæberbommen. »Muler« (gnider) Fartøjerne op ad hin
anden, kan der sættes en Mand (»Babian«) i dem til at
holde fri.

Det skal erindres, at det er af den allerstørste Betyd
ning for Skibets gode Omdømme, at dets Fartøjer altid er
orlogsmæssigt udhalede. Herved forstaas, at de er rene,
at intet hænger udenbords, at Flaget er klart, at Besætnin
gen er ensartet paaklædt og, hvis der ikke roes, sidder
roligt med Ansigterne agterefter og Armene overkors paa
Brystet. Fødderne skal altid støtte paa Spændholterne.

Fartøjsføreren har det fulde Ansvar for Fartøjets Sik
kerhed og Besætningens Optræden. Er Føreren en menig,
er han Fartøjsbesætningens foresatte og skal nøje adlydes
som saadan.

Saa længe et Fartøj er fra Borde, skal en af Besæt
ningen holde Udkig efter Signaler. Fartøjets Kendings
signal og Signalet for »alle Fartøier« er paamaalet en
Tavle, der er ophængt agter i Fartøjet. Hejsning af et af
disse Signaler betyder, at Fartøjet straks skal komme..,
om Bord.
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Fartøjsceremoniel.

Naar et Fartøj, der ros, møder eller passeres af Kongen
eller noget Medlem af det danske Kongehus, rejses Aarer
ne - ros der i Gafler, holdes paa Aarerne. Hvis det er
muligt, rejser alle, undtagen Mandskabet ved Aarerne, sig
og hilser. Drives Fartøjet ved Maskinkraft, stoppes Ma
skinen, medens Hilsenen afgives. Ligger Fartøjet langs
Bolværk eller Skib, afgives Hilsen efter Omstændighederne
staaende eller siddende af alle, undtagen Folkene ved Ha
gerne.

Naar Orlogsfartøjer ellers passerer hinanden, afgives
Hilsen siddende af Føreren eller den ældste ombordværende
efter de almindelige Hilseregler.

Møder et Orlogsfartøj et andet Orlogsfartøj, der fører
Kommandotegn paa Vimpelstagen i Stævnen, holdes paa
Aarerne, og der hilses siddende. I maskindrevne Fartøjer
mindskes Fart.

En Undermand maa ikke uden Nødvendighed ro forbi
en Overmand, naar der ros samme Vej.

Passerer et Fartøj tæt forbi en Orlogsmand, i hvilket
Flaget hejses eller nedhales med Honnør, hilser alle und
tagen Mandskabet ved Aarerne ved at tage Huen af. Ros
Fartøjet, rejses eller holdes paa Aarerne. I maskindrevne
Fartøjer stoppes Maskinen. Ligger Fartøjet langs Siden,
hilser alle - undtagen Folkene ved Hagerne - ved at rejse
sig, blotte Hovedet Og gøre Front mod Flaget, indtil det
er hejst eller nedhalet, og Nationalmelodien er spillet til
Ende.

Man skal kun afgive staaende Hilsen, mindske Fart eller
stoppe sin Maskine, naar det af sørnandsrnæssige Grunde
skønnes fuldt forsvarligt.

Naar en Befalingsmand gaar om Bord i eller forlader et
Fartøj, hilses han af alle agter i Fartøjet værende Under
mænd. Den ældste gaar sidst i Fartøjet og først op ad det.

Skal en Befalingsmand have Falderebshonnør, gaar de
ikke honnørberettigede ned i Fartøjet, før Honnøren afgives.
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Forlader en honnørberettiget Fartøjet, afventer de ikke hon
nørberettigede Personer Honnørens Afslutning nede i Far
tøjet.

Fartøjer med Officerer om Bord benytter fortrinsvis
Styrbords Faldereb, alle andre Fartøjer benytter Bagbords
Faldereb.

Manøvreregier.

De Regler, hvorefter Skibe manøvrerer for hinanden, er
fastsat ved international Overenskomst, og følges af alle
søfarende Nationer.

Lanterneføring. Ifølge disse Regler skal et Sejlskib, der
er let, om Natten føre: Om Styrbord en grøn Lanterne,
der lyser fra ret for til 2 Streger agten for tværs, og om
Bagbord en rød Lanterne, der lyser fra ret for til 2 Streger
agten for tværs. Desuden føres en klar Agterlanterne, der
skal lyse fra ret agterud og 6 Streger paa hver Side.

Et Dampskib, der er let om Natten, skal foruden de
ovennævnte Sidelanterner føre en klar Lanterne paa Fokke
masten. Denne Toplanterne skal lyse fra ret forud til 2
Streger agten for tværs paa hver Side. Større Skibe fører
desuden en tilsvarende klar Lanterne paa Stormasten, men
i større Højde over Dækket. Desuden føres en klar Agter
lanterne, som omtalt for Sejlskibe.

Ankerliggere fører om Natten forude i Skibet en klar
Ankerlanterne. Større Skibe fører desuden en klar Agter
lanterne. Begge disse Lanterner lyser hele florisonten
rundt, den forreste er anbragt højere end den agterste.

Yigeregler m. m. Maskindrevne Skibe skal gaa af Vejen
for Sejlskibe. Et Sejlskib, der sejler rumskøds, skal zaa af
Vejen for et Seilskib, der sejler Bidevind. Dog skal uanset
Skibenes Frernd rivningsmidler ethvert Skib, der indhenter
et andet, gaa af Vejen for det indhentede Skib og holde
sig klart af dette .

Ethvert Skib, som skal gaa af Vejen for et andet, skal,
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naar Omstændighederne tillader det, undgaa at gaa foran
om det andet Skib.

To Dampskibe, der kommer lige imod hinanden (Stævn
mod Stævn), skal begge dreje af til Styrbord. Skærer deres
Kurser hinanden, skal det Skib, der har det andet om Styr
bord, gaa af Vejen. Det andet Skib maa hverken ændre
Kurs eller Fart.
. Dampskibe, der er i Sigte af hinanden, skal tilkendegive

eventuelle Drejninger ved korte Stød i Dampfløjten eller
Sirenen, saaledes at:

1 kort Tone betyder: Jeg drejer til Styrbord.
2 korte Toner betyder : Jeg drejer til Bagbord.
3 korte Toner betyder: Min Maskine bakker med

fuld Kraft.

Under Taage og Tykning skal alle Skibe give et højt
lydende Signal. Et Sejlskib, der har Vinden Styrbord ind
tværs eller foran for tværs, giver med Taagehornet 1 Tone,
med Vinden Bagbord ind 2 Toner. Naar det har Vinden agten
for tværs, giver det 3 Toner. Signalerne gives med højst
1 Minuts MeIIemrum.

Et Dampskib, der er let, skal med Dampfløjte eller Sirene
give 1 lang Tone, naar det gør Fart. Ligger det stille. gives
2 lange Toner. Signalerne gives med Mellemrum af højest
2 Minutter.

:En Ankerligger skal hvert Minut ringe hurtigt i 5 Se
kunder med en høitlvdende Klokke.

Kompas, Log og Lod.

Kompas.

Kompasset (Fig. 8) bruges til at finde Vej over Havet.
Det bestaar af en Kompaskop og en Kompasrose med Kom
pasnaale. Rosen hviler paa en Pind, der er anbragt midt
i den Gryde-formede Kompaskop. der foroven lukkes af
et Laag, Kompaskoppen er ved Spritkompasser fyldt med
en frostfri Vædske, der hemmer Rosens Bevægelser -
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giver en rolig Rose. Kompaskoppen ophænges kardansk i
Kompashuset. det vil sige saaledes, at den ikke paavirkes
af Skibets Bevægelser, men altid er vandret. Nathuset er
en Metalhiælm med Lanterner, der kan anbringes over
Kompashuset.

Kompasrosen bestaar af en inddelt Celluloid- eller Pa
pirskive. Inddelingen kan være i Streger eller Grader. Der

Fig. 8. Spritkompas i kardansk Ophængning.

gaar 32 Streger eller 360 o paa hele Omkredsen. Nord,
Syd, øst og Vest kaldes Hovedstreger. Nordost, Sydost,
Sydvest og Nordvest Mellemhovedstreget (Fig. 9).

Magnetnaalene stiller sig altid mod den magnetiske
Nordpol, naar de ikke paavirkes af anden Magnetisme.
Skibet vil saaledes kunne drejes uden om Magnetnaalene,
der uanset denne Bevægelse stadig peger mod Nord. An
bringer man i Kompaskoppen. der jo drejer sammen med
Skibet, et Mærke - Styrestregen - i langskibs Retning,
kan man altsaa direkte aflæse Kursen paa Rosen, d.v.s.
hvilken Vinkel, Skibets Længderetning danner med Magnet
naalenes Retning (Nord-SYd-Linien). Paa moderne Kom
passer aflæses Kursen altid i Grader fra O til 360 Gra-
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der. 90 0 er altsaa øst, 1800 er Syd, 2700 er Vest, og f. Eks.
3150 er lig med Nordvest.

Fig. 9. Kompasrose.

Magnetisme i Skibets Jern giver Kompasset en vis Feil
visning. Denne Fejl kan man finde Størrelsen af og rette
for. Tilfældigt Jerns Paavirkning er imidlertid ukendt, man
maa derfor aldrig anbringe Iemgenstande, f. Eks. Raabere,
nær ved eller paa Kompasset, og Rorgængeren maa ikke
have Kniv, Nøgler eller lignende Jerngenstande i Lommen.

Gsroskopkompasser, I mange Orlogsskibe anvendes
elektriske Kompasser - »Gvroskopkompasser«, de er uaf
hængige af Jordmagnetismen og Indflydelsen af Skibets
Jern.

Logge.

Patentlogge angiver den Distance, Skibet har udseilet
gennem Vandet.

Agterloggen bestaar af Loguret (Fig. 10), Slæbelinen
og Loggen eller Rotatoren (Fig. 11). Loguret anbringes
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normalt agter paa Lønningen, og Loggen slæbes efter Skibet
i Loglinen. Loggen er et cylindrisk Legeme med Skrue
vinger, der under Slæbning gennem Vandet bringer Loggen
i Rotation. Den omdrejende Bevægelse overføres af Log
linen til Loguret, der omsætter et vist Antal Omdrejninger

Fig. 10. Ur ti/ Agter/og.

til en bestemt Distance, der kan aflæses paa Logurets ind
delte Skive.

Brologgen er af nærlig samme Konstruktion som Ag
terloggen. Loguret anbringes dog her paa en særlig

Fig. 11. Agterlog-Rotstor,

Logbom udfor Broen, saaledes at den vagthavende
Officer, Vagtchefen. selv kan aflæse den, desuden har den
2 mindre Rotatorer. Loguret aflæses efter samme Princip
som et Ur, dog er Loguret kun inddelt i 10 hele Inddelinger
med mellemliggende halve . Den lille Viser (den røde) an
giver lO'erne, den store viser hele Sømil og Dele af Sømil.

Udsætning og Indbjergning af Patentloggen skal foregaa
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med Forsigtighed, saaledes at Rotatorerne ikke slaar mod
Skibssiden, da Loggen saa vil vise galt. Naar en Log bjer
ges, stikkes Tampen af Linen straks udenbords, medens Ski
bet endnu gør Fart, herved drejes Tørnene ud, saa Linen
let kan skydes klart op.

Elektrisk Log. Fart saavel som udløben Distance kan
bestemmes ved Hjælp af automatiske Logkonstruktioner. I
Flaaden anvendes saaledes "S.A.L.-Loggen«. Den bestaar
af et Rør, der stikker ca. 25 cm uden for Skibets Bund,
og som har et forefter vendende Hul. Gør Skibet Fart
vil Vandet i Røret stige i Forhold til Farten. Disse Varia
tioner i Vandtrykket. der er Maal for Farten, overføres ad
elektrisk Vej til Viserapparater for Fart Og udløben Di
stance, der er anbragt f. Eks. i Bestiklukafet.

Et Skibs Fart maales i Knob, d.v.s. Antal Sømil i Timen.
(l Sømil = 1852 m).

At Farten er 10 Knob vil sige, at Skibet bevæger sig
10 Sømil i Timen. Der er intet, der hedder 10 Knob i Timen.

Loddeapparater.

Loddestage. Til at maale Vanddybden haves forskellige
Apparater, det simpleste er Loddestagen : En Træstage ind
delt i Decimeter, hvor hver anden Meter er malet rød og
hver anden hvid.

Haandlod, I Almindelighed anvendes dog paa mindre
Dybder Haandloddet, et Blylod paa 5 kg, der med en ind
spledset Strop smættes til Lodlinen, der er afmærket i
Meter ved indspledsede Knobe. 5 Meter afmærkes ved et
øje. 1D-Metermærkerne er som følger: 10 Meter - rød
Flagdug, 20 Meter - enkelt Lædermærke, 30 Meter - hvid
Flagdug, 40 Meter - dobbelt Lædermærke, 50 Meter 
blaa Flagdug.

Loddet hives fra en Loddebro med Fodlister og Lodde
sele til Støtte for Lodhiveren. naar han læner sig fri af
Skibssiden. Lodlinen skal staa strakt lodret ned under Lod
hiveren, naar Dybden maales. Viser en kraftig Opslækning
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paa Linen, at Loddet hviler paa Bunden (ikke synker yder
ligere), har man Bund, og der synges ud for .Dybden alene,
medens der, hvis Loddet stadig synker, og man altsaa ikke
har Bund, synges ud for den Mængde Line, der er i Søen,
og tilføjes »ingen Bund«, For at kunne høre Forskel paa
9 og 10, udtales 9 som »Naine« og 10 som »Talje«.

Lodhiver anvendes altid ved Ankring. Lige før Skibet
sakker, skal Loddet være i Bund, og saa snart Loddet be
gynder at trække forefter, varskoer Lodhiveren højt:
»Sakkere,

Da Lodhivningens samvittighedsfulde Udførelse kan være
af den allerstørste Betydnil}g for Skibets Sikkerhed, bør
enhver Lodhiver gøre sit bedste for at udfylde sin Plads.

Ozsaa Lodskud »uden Bund« kan give betydningsfulde
Oplysninger.

Dvbdemaalere. Paa store Vanddybder anvendes særlige
Dvbdemaalere. I disse trykkes Vandet ind i snævre Glas
rør. Da Trykket stiger med Vanddybden, vil der blive tryk
ket mere og mere Vand ind i Røret, jo dybere det sænkes
ned. Paa Grundlag af Vandhøjden i Rørene kan Dybden
aflæses direkte paa Maaleskalaer af Metal, der er anbragt
ved Siden af Rørene.

2 Rør med tilhørende Maaleskalaer er fastgjort i et
Jernstativ ved Siden af hinanden, hvorved Kontrol opnaas.
Vandet lukkes efter Maaling ud af Rørene ved at aabne
en Hane ved Rørenes nederste Ende. Stativet bærer for
neden en Vægt, der faar Dvbdemaaleren til at synke hur
tigt. I Vægtens Bund er udskaaret et Hulrum, hvori an
bringes Tælle, hvorpaa en Prøve af Havbunden kan
sætte sig.

Dvbdemaaleren betjenes ved Hjælp af en til Dækket
fastskruet Loddemaskine (Fig. 12), der bestaar af et Jern
stativ med en Tromle med 600 m 3 mm Wire, en almindelig
Baandbremse og 2 Haandsvingler.

Bremsen virker, naar dens Haandtag trykkes nedad. I
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Fig. 12. Lodd.apparat m.d Dybdemsuler.

denne Stilling kan Haandtaget fastholdes med en Krog, der
er anbragt paa Stativet. Haandsvinglerne forbliver paa Ma
skinen under Lodningen, idet de løsgøres fra Tromlen, og
slaas ned, under Wirens Udløb. Før Indhivningen bringes
de paanv i Indgreb med Tromlen ved Fiederhager, der sid
der paa Tromlens Omkreds.

Wiren føres over et Tællehjul paa Loddeapparatet og
over et Veiviserhiul anbragt under en David i Borde. Tælle
hjulet angiver den udløbne Wirelængde.

Til Loddeapparatet hører desuden en Følepind.
Wiren hugges i Toppen af Dvbdemaalerens Jernstativ

ved en særlig Fiederhage.
Naar der skal loddes, foretages følgende:

Svinglerne slaas fra,
Hanen ved Rørenes Aabning stilles lodret,
Følepinden trykkes mod Wiren mellem Vejviserrulle

og Tællehiul,
Loddet vises klar af Skibssiden og
Bremsen opgaas jævnt.
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Naar Loddet naar Bunden, slækker Linen op, hvilket
tydeligt mærkes med Følepinden. Manden ved Bremsen
bremser forsigtigt til, og Svinglerrie sættes i Indgreb. Der
hives ind samtidig med, at Bremsen opgaaes. Det maa nøje
paases, at Loddet ikke slaar mod Skibssiden. Naar Loddet
er hjemme, afskæres Bundprøven forsigtig med en Kniv.
Dybderne aflæses, Hanen aabnes, saa alt Vandet løber ud
og lukkes derefter igen, ny Tælle sættes i Og Loddet er nu
paanv klar til Brug.

Melding om Dybden samt selve Bundprøven afleveres
straks til Vagtchefen.

Er der fejlagtigt bremset op, før Loddet naar Bund, skal
Loddet hives hjem og klargøres paanv,

Ekkolod. I mange Skibe anvendes nu efdktriske Lodde
apparater, de saakaldte Ekkolod, der uafbrudt viser Va~d;'
dybden og ofte aftegner den paa en særlig Papirrulle.

Redningsmidler.

Redningsmateriellet i Flaadens Skibe bestaar dels af
Fartøjer og Redningsflaader, der kan rumme flere Personer,
og dels af Apparater, der kan holde en enkelt Person oven
Vande. Til den sidste Slags hører Redningsveste. Kork
madrasser Og Biergerners.

Redningsveste

bæres som en almindelig Vest og fastholdes om Krop
pen ved 2 Remme med Spænder. I mindre Skibe har hver
Mand sin Vest, ophængt paa Gelænderet udfor sin Klart
skibspost. Orlogsgasteri har personligt Ansvaret for, at hans
Vest er naa Plads og i Orden. Redningsveste skal anvendes
ved alle Arbeider, hvor der er Risiko for at falde over
Bord.

I Torpedobaade og lignende Fartøjer skal Redningsveste
bæres af alle paa Dækket værende under »Klart Skib«, un
der Torpedoskvdning, under Mineudlægning og under Evo
lering samt under Gang i Taage, Tykning, Mørke og blæ-
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sende Vejr med Sø. J haardt Vejr skal ogsaa Fartøjsbesæt
ninger bære Redningsveste.

Redningsbaadsbesætninser bærer altid Redningsvest.

Fig. 13. Redningsveste paa under Torpedoskydn ing.

Korkmadrasser.

Korkmadrasserne til Hængekøjerne kan bære en Mand
i Vandet. Paa Madrassens Overtræk er paa den ene Lang
side syet 2 Seildu gsstropper. Ved at stikke en Arm gen
nem hver Strop, som gennem Ærmegabene i en Vest, kan
Orlogsgasten hænge Madrassen paa Ryggen , hvorefter han
vikler den rundt om Kroppen og fastholder den ved at
sammenknobe en løs Rem paa højre Skulderrem med en Rem
paa Madrassens venstre Side, og en løs Rem paa venstre
Skulderrem med en Rem paa Madrassens højre Side, saa
ledes at de to og to sammenbundne Rempar krydser hin
anden over Brystet. Det er af den største Vigtighed, at
Madrassen ved Sammenb indingen af Remmene hales saa
højt op under Armene, som gørligt.

Gives der ikke Tid til at surre Køjen op, kan man blot
springe over Bord med den i Favnen.
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Bjergemers

(Redningskranse) anvendes til Bjergning af overbord..
faldne. Den indvendige Aabning i Kransen kan rumme en
Mand, idet han hviler Armene paa Kransens Overside. For
paa letteste Maade at komme ind i Biergernerset bør man
med begge Hænder trykke paa den Del af Kransen, der er
En nærmest. Naar Kransen staar lodret i Vandet, fort
sættes Trykket fremefter saaledes, at Kransen svinger over
Hoved og Skulderparti.

ebl
I

Holmes Blus.
Fig. 14.

Bje rgemers med Steg«,

Langs Ydersiden af Biergemerset er najet en smækker
Line, endvidere er der fastgjort en Fløjte, hvormed den
overbordfaldne kan paakalde Opmærksomhed f. Eks. i
Mørke og Taage, Biergernersene ophænges i Seler eller
Sllppeapparater, nogle af dem er forsynet med Stager med
Flag, saaledes at man lettere faar øje naa dem.

I de mørke Timer forsynes Biergernersene med Holmes
Blus, disse er fyldt med et Stof, der udvikler Flamme og
Røg, naar det kommer i Forbindelse med Søvand. I Top
og Bund er paaloddet Strimler, hver med et øje, disse øjer
najes til Gelænderet. Midt paa Blusset findes et øje med
en Stjert, der fastbindes til Biergemerset. Naar Bjerge-

7
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merset falder, vil det med sin Vægt rive Blusset fri af
Endebundenes Strimler, saaledes at Søvandet kan trænge
ind i Blusset gennem Bundaabningen. Ild og Røg vil da
kunne slippe ud gennem Topaabningen. Lyset hjælper til
at finde den overbordfaldne i Mørke.

Blussene skal behandles forsigtigt under Af- og Tilrig
ning, da Top- og Bundstrimler ellers gaar los, og Blusset
er da ødelagt.

Husk! Biergernerset skal falde tæt ved den overbord
faldne, men det maa ikke ramme ham.



Skibsorganisation.

Chefen er Skibets øverste Myndighed, han har Ansva
ret for Skibets Sikkerhed, for Opfyldelsen af Togtets For
maal samt for hele Tjenesten om Bord.

Næstkommanderende har under Chefen Kommandoen
over alle Skibets Befalingsmænd og menige. Han leder
Skibets Detailtjeneste og overvaager, at der hersker Disci
plin og god militær Tone inden Borde. Han har Tilsyn med
Mandskabets Indøvelse og leder alle Rengørings- og Ved
ligeholdelsesarbeider.

1. Maskinmester har overfor Chefen Ansvaret for Tjene
stens Udførelse i Maskinen.

1. Artillerioittcer, kaldet »1' A.O.«, leder de militære
Øvelser og har Ansvaret for Batteriets Uddannelse og
Vedligeholdelse.

Enhver i Skibet, saavel Befalingsmænd som menige, har
et Skibsnummer. Af Skibsnummeret kan man afgøre Man-
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dens Bestilling inden Borde. De første 100 Numre er for
beholdt Befalingsmændene, løvrigt er Numrene fordelt som
følger:
101-150: Fyrbødere og Maskinister af 1. og 2. Skifte.
151-200: af 3. og 4. Skifte.
201-250: Frigængøre af 1. og 2. Skifte.
251-300: af 3. og 4. Skifte.
301---400: Artillerigaster af 1. og 2. Skifte.
401---450: Matroser af 1. og 2. Skifte.
451--500: af 3. og 4. Skifte.
501-600: Artillerigaster af 3. og 4. Skifte.

De ulige Numre hører til Kongens Kvarter, der bestaar
af 1. og 3. Skifte. De lige Numre hører til Dronningens
Kvarter, der bestaar af 2. og 4. Skifte. Hvert Skifte er
sammensat af Bakker paa ca. 8 Mand af samme Kategori,
de arbejder, spiser, gaar Vagt og sover sammen. Bakken
ledes af Baksformanden, Skifterne af Skiftekvartermestre
og Skifteofficerer.

Rullerne.
for at et Orlogsskib og dets Besætning kan arbejde let

og smidigt som et organisk Hele, er det bydende nødven
digt, at hver eneste Mand i hele Skibet nøje ved, hvor hans
Plads er under forskellige Forhold. Fordelingen til alle
de forskellige Hverv kaldes Skibets Ruller. Princippet i
dem er, at hver Mand udfører den samme eller en nær
beslægtet Bestilling paa samme Plads i Skibet Og under
de samme Befalingsmænd under saa vidt muligt alle
Forhold.

Sin Plads under de forskellige Ruller finder Orlogs
gasten paa den Fordelingseddel, han faar udleveret, saa
snart han kommer om Bord, og som er udarbejdet for hver
enkelt Mand i Skibet. Fordelingssedlen skal han passe om
hyggeligt paa, og altid have hos sig, indtil han ganske
nøjagtigt ved, hvor han hører til under alle Forhold.

Den vigtigste Rulle, og den der danner Grundlaget for
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Udarbeidelsen af alle de øvrige Ruller, er »Klartskibsrullene,
der fordeler Besætningen til de Poster, de skal have, naar
alle Skibets Vaaben og øvrige Hjælpemidler skal sættes
ind. Inden de egentlige Klartskibsposter indtages, maa dog
en Mængde Klargøringsarbeider udføres.

Skytrullen er kun en Mønstring paa Klarskibsposterne.
uden at Klargøringsarbeider iværksættes.

Brandrullen fordeler hvert Kvarter for sig til Bekæm
pelse af Brande indenbords, naar Skibet ikke er i Kamp.
Signalet for »Brandrulle« er bl. a. Kimen med Skibsklokken.

Rullen »Brand i Land« organiserer den Assistance, Ski
bet kan yde ved Brand i Land eller i andet Skib.

I Lukningsrullen er angivet hvilke vandtætte Døre, der
under daglig Orden maa staa aabne uden Bevogtning. Efter
Lukningsrullen er Vagtskifterne udstukket til Lukning af de
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vandtætte Døre paa Signal. Der skal skelnes mellem Pibe
signalet: »L ukke vandtætte Dere« og det kombinerede Pibe
og Cong-Gongsignal: »Lukke vandtæt overalt«. Ved »Lukke
vandtætte Døre« lukkes vel alle Døre straks, men de, der
normalt staar aabne under daglig Orden, maa passeres,
men skal lukkes vandtæt efter Passagen. Efter Ordren
»Lukke vandtæt overalt« maa ingen vandtæt Dør aabnes
uden efter direkte Ordre eller Tilladelse fra Vagtchefen.

Paa Kommandoen »Paa Post for Læk« lukkes straks
.vandtæt overalt. Besætningen møder samtidig efter Læk
rullen, der angiver Besætningens Fordeling til Bekæmpelse
af Lækagen.

Øvelsesdivisions-Rullen fordeler Besætningen til: Artil
leridivisionen, der er bevæbnet med Gevær, Matrosdivisio
nen, der er bevæbnet med Revolver, og Frigænger- og Fyr
bederdlvlsionerne, der er ubevæbnede.

I Fartøjsrullen fordeles Besætningen i Fartøjerne til
Fartølsøvelser.

I Bjergningsrullen er hele Besætningens Bjergning ved
Hjælp af Skibets Redningsmidler tilrettelagt. Af hver Far
tøjsbesætning er udstukket Folk til at sørge for Vand, Pro
viant og Kompas samt til Fartøjets Udsætning.

Kan Fartøjerne ikke anvendes til Bjergningen, kom
manderes »Mede med Redningsmidler« (se disse). Alle der
ligger i Hængekøje møder med denne, medens Resten for
syner sig med Redningsveste, derefter kappes Surringerne
paa Fartøjer, Flaader, Trækasser o. 1., kort sagt alt, hvad
der kan flyde og derved bidrage til Besætningens Bjergning.

V agttjeneste.
Om Bord og paa Kaserne o.s.v, gaas normalt Kvarters

vagt. Naar Forholdene tillader det, kan dog overgaas til
Skiftevazt.

I Inspektionsskibene kan Dæksbesætningen gaa Vagt
i tre Hold, det samme kan Maskinbesætningeme gøre i
alle Skibe paa længere Rejser.
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fra 0000 til 0400: Hundevagt,
» 0400 » 0800: Dagvagt,
» 0800 » 1200: Formiddagsvagt.
» 1200 » 2000: Eltermiddagsvagt,
» 2000 » 2400: Førstevagt.

Den vagthavende Officer (Vagtchefen) leder Vagttje
nesten.

Vagtchefen assisteres af en Kvartermester eller en Un
derkvartermester, der benævnes Vagtassistenten. Denne
fører Tørnliste for Vagtposterne og sørger for, at Afløs
ning finder Sted til rette Tid og paa befalet Maade.

Den tiltrædende Vagt pibes til Mønstring 5 Minutter
før Afløsning efter eventuelt at være blevet purret ud 10
Minutter tidligere.

Vagtassistenten mønstrer sit Skifte og lader Posterne
afløse. Samtidig mønstres det fratrædende Skifte, der faar
Frivagt, hvis der ikke er Anvendelse for det.

Efter at have løst af mønstrer den tiltrædende Vagt
al tid Rednlngsbaadsbesætningen,

Indenfor Flagtid etableres ofte en geværbevæbnet Hon
nørvagt: Skansevagten.

Skildvagttjeneste m. m.

De Poster, som Vagtmandskabet besætter, er dels ube
væbnede og dels bevæbnede med Sabel eller Gevær. Disse
sidste benævnes Skildvagter.

Enhver, der er paa Post, skal være aarvaagen og agt
paagivende, Han skal erindre, at ikke blot Skibstjenestens
forsvarlige Gang, men for visse Posters Vedkommende
endog Skibets Sikkerhed, kan være afhængig af hans Paa
passelighed. Han maa derfor intet foretage sig, som kan
bortlede hans Opmærksomhed fra Tjenestens forsvarlige
Udførelse.
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Det er Posterne forbudt at sætte eller lægge sig ned.
Ingen maa forlade sin Post uden at være afløst, und

tagen ved Klartskib, Skvtrulle eller Biergningsrulle, da en
hver, som ikke har særlig Ordre til under disse Omstæn
digheder at forblive paa sin Post, ufortøvet skal begive sig
til de ham under disse Mønstringer anviste Pladser.

Gaspatru/j. i Gummidragter.

Bliver en Post syg, underretter han Vagtassistenten der
om. Indtil Afløsning har fundet Sted , udfører han efter Evne
sin Tjeneste paa Posten.

Orlogsgasten skal have afgjort sine naturlige Fornøden
heder, før han gaar paa Post, nødsages han dog til at
træde af, skal han anmode om midlertidig Afløsning.

Ved Afløsning skal gives nøjagtig Overlevering om de
særlige Ordrer, der er givet, samt om hvad der løvrigt er
at bemærke, Posten vedrørende.

Almindelige Pligter.

En Skildvagt skal søge at forhindre Uorden i Nærheden
af sin Post og skal advare enhver, der gør Forsøg paa at
foretage sig noget, som han som Skildvagt er sat til at
forebygge. Bliver hans Ordre eller Advarsel ikke taget til
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Følge, tilkalder han Vagtassistenten eller enhver anden fore
sat, som befinder sig i Nærheden.

Uorden af en saa alvorlig Art, at den kan have betyde
lige eller farlige Følger, skal han søge at forhindre - evt.
med Magt.

Beskadiges eller bortkommer noget, som han er sat til
at bevogte, uden at han kan paavise Gerningsmanden, dra
ges han selv til Ansvar for Forseelsen.

Ingen Skildvagt maa under Udførelsen af sin Tjeneste
lade sig fornærme med Skældsord eller paa anden Maade.
Udøves der Fornærmelser imod ham, skal han tilkalde Vagt
assistenten.

Skulde nogen driste sig til at angribe eller overfalde en
Skildvagt, skal han forsvare sig - om fornødent ved Hjælp
af sine Vaaben.

Under Udførelsen af sin Tjeneste skal Skildvagten om
hyggeligt undgaa - ved uhøflig Tiltale eller brutal Adfærd
- at give Anledning til, at nogen forser sig imod ham.

Skildvagter paa Dækket skal, saafremt anden Ordre ikke
foreligger, paase:

1) At fremmede Fartøjer kun lægger til ved Falderebet,
2) At private Fartøjer ikke lægger til uden Vagtchefens

Tilladelse,
3) At der ikke finder Handel og Samtaler Sted mellem

Besætningen Og Fartøjer langs Skibssiden eller Per
soner paa Kajen,

4) At der ikke føres Gods til eller fra Fartøj eller Kaj
ad anden Vej end over Falderebene.

I Forbindelse med deres almindelige Tjeneste virker
Skildvagterne paa Dækket desuden som Udkig (se neden
for). Fra Skibslysene tændes, til de slukkes, prajer de,
saafremt intet er at bemærke, »Alt vel« ved hvert »Glas«.

Skildvagten paa Dækket afgiver Honnør for enhver der
til berettiget, som passerer Skibet, eller som gaar til eller
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fra Borde. Naar en Skildvagt skal aflægge Honnør, skal
han saa vidt muligt staa paa det Sted, der er angivet som
Midtpunkt for Postens Omraade.

Skildvagter honorerer:

Med præsenteret med Opretning.
Gevær Med Gevær ved fod uforandret Vaaben-

(Sabel paa Skulder) (Sabel paa Skulder) bæring

Kongelige Personer. IKommandoer, Kvar- I Kadetter og Under
forsvarsministeren. termestre og Danne- I kvartermestre, samt
Officerer, der ikke hø- brogsmænd, naar De- menige, der honnore
rer til et Kommando, korationen bæres syn- rer Vagten.
Riddere af Elefanten, ligt, samt ved Afløs-
Storkors, Kommandø- ning.
rer og Riddere af Dan-
nebrog, naar Dekora-
tionen bæres synligt.

Instruks for de enkelte Poster.

Udover hvad der er anført for Poster i Almindelighed,
"gælder følgende Bestemmelser for de enkelte Poster:

Skildvagten paa Agterdækket er Skildvagt ved Flaget,
og varskoer, hvis det bliver uklart.

Han holder Falderebet og Landgangen samt Adgangene
dertil ryddelige. Kommer Fartøi til Borde, tager han Post
ved Falderebet, hvor Honnør skal afgives. Gives Vagts
honnør, gør han samme Honnør som Skansevagten.

Om Natten har han Tilsyn med Skibslys agter.
I Stedet for Skildvagten paa Agterdækket - eventuelt

tillige med denne - kan udsættes en Skildvagt paa Kaien,

_Skildvagten paa Bakken har Tilsyn med Gøsen og hol
der den klar. Han paaser, at ingen ulovlig Passage, Handel,
Samtale o.s.v, finder Sted over Skibssiden forude.

Om Natten har han Tilsyn med Skibslys for.
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Skildvagter om Læ paaser, at Uorden, Tyveri 0.1. ikke
finder Sted indenfor deres Omraade, de har Tilsyn med de
vandtætte Døre inden for deres Omraade og lukker dem
uopholdeligt, saa snart Signal gives (Jvf. Lukningsrullen).
De skal vide, hvor den ved deres Post nærmeste Haand
sprøjte, Ekstinktør m. m. findes, for at de, i Tilfælde af
Brand i Nærheden af Posten, samtidig med at gøre Alarm
straks kan forsøge at slukke Ilden.. Opstaar Ild i et lukket
Rum, skal Skildvagten alene indskrænke sig til at slaa
Alarm.

Skildvagter om Læ har desuden Tilsyn med de Lamper
Og Lanterner, som er ophængt i deres Nærhed. Trænger
disse til at friskes, sørger de for, at Vagtassistenten un
derrettes herom.

Skildvagten ved Chefens Dør paaser, at kun Skibets
Befalingsmænd, Ordonnanser og Chefkahyttens Messe
gaster gaar uanmeldt ind i Kahytten. Enhver anden, der
ønsker Adgang, henvises til en af de vagthavende Befa
lingsmænd, eller en af Kahyttens Messegaster tilkaldes for
at lade den paagældende melde hos Chefen.

Skildvagten ved Arresten skal forhindre, at Arrestanter
fører Samtaler med eller sætter sig i Forbindelse med uved
kommende. Han er ansvarlig for, at Arrestanten ikke und
viger.

Er det nødvendigt, at Arrestanten lukkes ud, lader han
Banlermesteren underrette herom. Han retter sig i det hele
taget efter de Ordrer Arrestanten vedrørende, som gives
ham af Banlermesteren.

Ved Udbrud af Ild eller anden indtrædende Fare for
Skibet, skal Arrestanten lukkes ud af Banlermesteren. I Til
fælde af overhængende Fare, skal Skildvagten dog ikke af
vente Banlermesterens Komme, men straks aabne Arresten
med den dertil bestemte Nøgle, som er ophængt paa Ste
det. Naar der gives Signal for »Klart Skib«, Skvtrulle eller
Biergningsrulle, maa Skildvagten ved Arresten ikke forlade
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sin Post, før han er blevet afløst, eller Arrestanten er blevet
udløst.

Afløsning.

Skal en Skildvagt afløses, tager han i Tide Opstilling
foran Skilderhuset. Hvis han har Skildvagts-Kavaj paa,
aftages denne.

Afløseren marcherer med Geværet i Arm som Fører
(Sablen i Skeden) hen og gør holdt 2 Skridt foran Skild
vagten, som han skal afløse.

Den afløsende Skildvagt tager Geværet ved Fod (drager
og skuldrer Sablen). Skildvagten indtager ligeledes Ret
stilling med Gevær ved Fod (Sablen paa Skulder), hvor
efter der gives Overlevering.

Den afløsende Skildvagt paasætter Bajonet. Samtidig
tager den afløste Skildvagt Bajonet bort (stikker Sablen
ind). Afløsningen har fundet Sted.

Den afløste Skildvagt træder et Skridt til Siden, tager
Geværet i Arm som Fører og marcherer bort, den Skild
vagt, der har afløst, træder 2 Skridt frem, gør omkring
og bliver staaende i Retstill ing, indtil den afløste Skild
vagt er marcheret bort.

Post ved Bjergemers.

I Stedet for Skildvagt agter haves i Søen en Post ved
Biergernerset agter; han paaser, at dette til enhver Tid
er klart til at kunne kastes. Er Biergemerset forsynet med
et Redningslvs, skal han nøje kende Klargøringen Og An
vendelsen af dette.

Falder en Mand over Bord, kastes Biergernerset straks
- uden Ordre - saa nær ved ham som muligt og Vagt
chefen varskoes øjeblikkelig for »Mand over Bord«. Kan
man ikke se overbordfaldne, kastes Biergernerset alligevel
saa snart som muligt.

Han fører Tilsyn med Skibets Agterlanterne (Kølvands
lanterne).
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Udkigstjeneste.

Udkiggen er ansvarlig for, at alt af Betydning, der
synes at vise sig, eller viser sig, inden for hans Synskreds
og Hørevidde, straks bliver gjort bekendt for Vagtchefen.

Hvad han har at melde, skal han fra sin Post varsko
med høj og tydelig Røst, Og han skal gentage Meldingen
saa ofte, det er nødvendigt, indtil der af Vagtchefen sva
res: »Det er vel«. Meldingen skal være kort og klar, f. Eks.:

»Seiler fire Streger om Bagborde - »Darnper ret for«,
»Rød Lanterne en Streg foran for (agten for) tværs

om Styrbord (om Bagbord)«,
»Luftfartøi ret azter«.
»Stvrbords Redningsbaad til Borde«.
»Signal fra »Dragen-«,
»Taagesignal ret for«,

Udkiggens Pligter til Ankers:

Udkiggen skal vide hvilke af Skibets Fartøjer, der er
fra Borde og holde øje med dem, saa han kan opgive,
hvor de befinder sig, eller i hvilken Retning de er tabt af
Syne. Naar Fartøjerne atter kommer i Sigte, varskoer han
derom.

Han holder øje med de Fartøjer, der er fortøjet ved
Skibet og varskoer, hvis et Fartøj ligger daarligt eller er
ved at drive af.

Han varskoer, naar han har Formodning om eller ser,
at et Fartøj kommer til Borde.

Endvidere varskoer han, naar noget Orlogsskib eller
Luftfartøj kommer i Sigte. Er andre af Flaadens Skibe
eller Luftfartøjer eller fremmede Orlogsskibe i Nærheden,
skal han særlig have sin Opmærksomhed henvendt paa
disse.

Han varskoer straks, hvis nogen er i Livsfare om Bord
i eller i Nærheden af Skibet, for at Hjælp uopholdeligt
kan blive ydet.
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»Niels [uelsc Bro og Mers .
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Formoder han, at et Skib eller Fartøj er grundstødt, eller
at et Luftfartøj er nødlandet, skal han straks varsko derom.

Saasnart han formener, at et andet Skib vil komme til
at drive ned paa eget Skib, skal han straks varsko derom.

Observerer han Raketter, Lyskugler o. 1., varskoer han
øjeblikkelig derom.

Han skal have sin Opmærksomhed henvendt paa og
varsko for Signaler fra saavel Skibe som Land.

Kippes Flaget i passerende Skibe eIler i Land, varskoer
han derom.

Falder nogen over Bord fra Skibet, er det Udkiggens
første Pligt ikke at tabe den paagældende af Syne, saa
længe der er Mulighed for at se ham fra Skibet. Han skal
desuden med det dertil ophængte Flag vejlede Rednings
baaden med Hensyn til dens Kurs. Naar Fartøiet har Kurs
lige mod den overbordfaldne, skal han holde Flaget lodret
i Vejret. Er Redningsbaaden ikke paa rigtig Kurs, skal han
holde Flaget vandret ud til den Side, Fartøjet skal dreje til.
Skal Redningsbaaden styre ind imod Skibet, skal han svinge
Flaget i Rundkreds og derefter fortsætte med at dirigere
Fartøiets Kurs.

Naar der til Ankers er Lod ude, skal han have sin
Opmærksomhed henvendt paa, hvorledes Lodlinen viser.

Han skal øjeblikkelig varsko, naar han mener, at Skibet
driver, hvilket ses paa, at Loddet trækker forefter og slæ
bes eIler hopper over Bunden.

Han afgiver Honnør for enhver dertil berettiget, som
passerer Skibet.

Udkiggen har Tilsyn med Sldbslvsene. Fra de tændes
til de slukkes, praler han, saafremt intet er at bemærke,
»Alt vel« ved hvert Glas, idet han samtidig varskoer »Lan
ternerne i Orden « (For Petroleumslanterners Vedkommende
»Lanternerne brænder klart«), Slukker en Lanterne, var
skoes straks derom.
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Udkiggens Pligter under Gang:

Under Gang skal Udkiggen, foruden hvad der af oven
staaende finder Anvendelse under disse Forhold, tillige be
stræbe sig for i saa vid Udstrækning og saa tidligt som
muligt at opdage Og varsko for:

Skibe, Fartøjer, Luftfartøjer og Sømærker af enhver
Art Og Størrelse samt Lanterner, Land, Klipper, Vraggods,
Brand, forandring i Vandets farve, Taagesignaler m. m.

Om Natten har han Tilsyn med Top- og Sidelanternerne.

Rortørn.

Rorgængeren skal saa omhyggeligt som muligt styre
den beordrede Kurs. Han gentager enhver Ordre vedrørende
Styringen samtidig med dens Udførelse.

Efter at have givet Overlevering og være løst af mel
der han sig afløst ved Roret til Vagtchefen og gentager den
overleverede Kurs for denne.

Han forlader under ingen Omstændigheder sin Post
uden Ordre eller uden at være afløst.

Han maa ikke have løse Jerngenstande som Kniv o. 1. i
Lommen, saa længe han er til Rors.

Ordonnanstjeneste.

Ordonnanserne er til Raadighed for Vagtchefen til Over
bringelse af Meldinger og til Sendeiser i Skibet.

Efter Udførelsen af en modtagen Ordre vender Ordon
nanserne straks tilbage til deres Post.

En af Ordonnanserne slaar Glas; der slaas Glas 8 Gange
indenfor en 4 Timers Vagt, nemlig hver halve Time. Den
første halve Time markeres med l Glas, den følgende med
2 Glas O.S.V. indtil 8 Glas. 8 Glas slaas KJ. 4-8--12 O.s.V.

Telefonvagten

skal besvare Telefonopringninger Og tage mod Besked
eller hente den, der ønskes til Telefonen.
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Naar Telefonen ringer, tager han Røret og melder:
"Telefonvagten og Skibets Navn«. Er han ikke ganske sik
ker paa at have forstaaet den anden Part, skal han sige
"Ikke Iorstaaet«. Ønskes en bestemt Person til Telefonen,
uden at den anden Part har sagt sit Navn, skal Telefon
vagten spørge: "Hvem maa jeg melde?«.

Modtager Telefonvagten en længere Telefonbesked, skal
han skrive den ned paa en Telefonblanket og oplæse den
for Afsenderen.

Hvorfor Koejer dUe maa aabnes i Seen.

Sikkerheds-Bestemmelser.

Aabning af Koøjer Og Luftporte maa i Søen kun finde
Sted med Vagtchefens Tilladelse.

Ingen maa gaa til Vejrs uden Vagtchefens eller Vagt
assistentens Tilladelse, da det kan være livsfarligt, hvis
Radiostationen sender. Til Vejrs maa ikke - i Lommen
eller paa Brystet - medtages saadanne løse Sager, som
ved at falde ned kan gøre Skade eller foraarsage Ulykker.
Knive og Værktøj, som benyttes til Vejrs, skal ved Fang
line være fastgjort til den, som benytter eller medfører
dem. Naar saadanne Sager undtagelsesvis henligger til
Vejrs, skal de være forsvarligt fastgjort.

Enhver, der arbejder udenbords, skal have en Ende om

8
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Livet; Endens anden Tamp skal være fastgjort indenbords.
Enhver, der observerer, at en Mand falder over Bord, skal
øjeblikkelig praje: »Mand over Bord« og gentage Prajet,
indtil han er sikker paa, at det er hørt af Vagtchefen. Er
han i Nærheden af et Biergemers, kastes dette nær ved
den overbordfaldne. Det er forbudt at springe udenbords
uden Vagtchefens Tilladelse.

Under Øvelse varskoes altid: »Biergemers over Bord«,

Dagens Inddeling om Bord.

Grundlaget for Dagens Inddeling i FIaadens forskellige
Fartøjstyper er det Skema, der er udarbejdet for ArtiIIeri
skibene. Skemaet varierer med Aarstiden, men følger for
Sommerperioden følgende Principper:

KJ. 0600 Reveille, Udpurring overalt. Efter Køjestuvning
gøres Morgentoilette, og Morgenmaaltidet spises.

I Tiden mellem 0700 og 0900 rengøres Dæk, Fartøjer
og alle Beboelsesrum, hvorefter Besætningen har % Times
Frihed til at drikke Kaffe og bringe deres Paaklædning i
Orden til det paafølgende Bakseftersyn. Formiddagstimerne
til KJ. 1130 anvendes til militære Øvelser eller særlige
Arbejder.

Da Vagten gaar sin Gang Døgnet rundt, er Middags
stunden saa lang, at der baade er Tid til Maaltidet og en
rimelig Hvile, for de 2 Skifter, der ikke har Vagt.

KJ. 1400 afholdes fritstaaende Øvelser efter Baksmøn
stringen og Resten af Eftermiddagen anvendes til Øvelser
indtil KJ. 1645, KJ. 1650 mønstres efter en eller flere Ruller
og KJ. 1700 pibes »The, Omklædning for Natterie (d. v. s.
i »Daglig Blaat«),
- Indtil KJ. 2000 er der Frihed, paa dette Tidspunkt ud

gives og ophænges Køjerne, og de vagtsfri kan gaa til Køjs,
saafremt der ikke skal være Natøvelser.

KJ. 2100 blæses »Tapto«, og der skal derefter være Ro
og Stilhed paa Banjer og i Soverum.
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Lørdag anvendes Formiddagen normalt til Indgaaende
Eftersyn af alle Vaaben og for Maskinens Vedkommende til
Maskineftersyn eller Reparationer. Om Eftermiddagen ba
der Besætningen og omklæder i rent Tøj, desuden mønstres
Kistebænke og Skaffegrejer, og snavset Tøj lægges i Blød.

Naar disse Lørdagsarbejder er overstaaet, holdes even
tuelt Chefsinspektion og Vaabenparade, hvorefter der gives
Frihed evt. Landlov.

Søndag Morgen gøres rent som sædvanligt, dog til
stræbes det at være færdig med Rengøringen saa tidligt, at
de, der har Lyst, naar Skibet ligger i Havn, kan overvære
Gudstjenesten paa Stedet. I Søen afholdes evt. Gudstjene
ste om Bord, Søndagen er iøvrigt Fridag, dog gaar Vagten
sin Gang som sædvanligt.

Mandag Morgen vaskes Tøj, inden den almindelige Ren
gøring begynder.

Mindst een Gang om Ugen gives Besætningen Leilighed
til Tøieitersvn.

Torpedobssde i Havn.

S'
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Landlov og Ombordkaldelse.

Ligger Skibet i Havn, skal Landlovsgasterne senest
møde om Bord til den opgivne Tid, ligger Skibet derimod
til Ankers, saaledes, at Besætningen sættes i Land med
Fartøjer, skal Landlovsgasterne, naar intet andet er var
skoet, senest møde til den opgivne Tid paa det Sted, hvor
de blev sat i Land.

15 Minutter før Landlovsfartøjernes Afgang fra Land
tændes en klar Lanterne paa Toppen af Skibets Fokke
mast, Lanternen slukkes, naar Fartøjet skal aigaa med
Landlovsgasterne.

Under visse Forhold kan det blive nødvendigt at kalde
Besætningen om Bord før normal Landlovs Ophør, f. Eks. i ·
Tilfælde af opkommeude Storm, hvis Skibet skal sejle
o. s. v. Ombordkaldelsen sker dels ved Hejsning af Signal
flaget »Pollv« (Se Planen »Danske Flag o.s.v.«), dels ved at
der skydes Varselskud Og om Natten ved, at »Pollv« sættes
med Lanterner og, at der lyses med Projektør. Desuden
gives Opmærksomhedssignal med Dampfløjte eller Sirene.

Ordrer fra Politi eller militære Patruljer om at møde
om Bord skal adlydes øjeblikkelig.

Post, Telegrammer m. m.
Al Post til Flaadens Skibe sendes over Købmagergades

Postkontor i København, der af Chefen holdes underrettet
om Skibets Bevægelser. Under Udkommando er Orlogs
gastens Adresse følgende:

Eks. Orlogsgast Hoved Nr. 9001, Skibs Nr. 434,
Niels Peter Hansen,

Inspektionsskibet »Ingolf«,
Købmagergades Postkontor,

København K.
For Pakker dog : Pakkepostkontoret, København V.

Under Ophold i Udlandet afsendes og modtages Posten
i Postsæk, Forsendelser til og fra Skibet frankeres under
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disse Forhold kun, som om Skibet laa i København. Til og
fra Udlandet kan i Postsæk kun sendes almindelige og an
befalede Brevforsendelser, derimod ikke Pakker og Post
anvisninger, disse vil først naa Orlogsgasten i første danske
(færøiske eller grønlandske) Havn.

Til Island kan Pakker dog sendes i Postsæk.
Pengeforsendelser til og fra Besætningen skal altid sen

des i anbefalet Brev eller pr. Postanvisning - Og maa ikke
sendes i almindelige Breve.

Aigaaende Breve nedlægges i Skibets Postkasse. An
kommende Post fordeles af Banlermesteren. Der kvitteres
altid for anbefalede Breve, Pakker og Værdiforsendelser.
Frimærker kan købes i Kantinen.

Radiotelegrammer kan afleveres paa Radiostationen
mod kontant Betaling, de ekspederes dog først efter at
være forelagt Chefen, og saafremt Stationens Tjeneste til
lader det.

Radiobreve sendes, naar Tjenesten tillader det, pr. Ra
dio fra Skibet til en Landstation, herfra ekspederes de til
Adressen som almindelige Breve. Taksten er 5 Øre pr.
Ord plus Brevporto. Radiobreve til Skibe indleveres paa
Posthus og sendes herfra som Brev til Radiostationen, der
telegraferer dem til Skibet ved første givne Lejlighed. Taks
ten fra Land til Skib er 10 Øre pr. Ord plus Brevporto.
Radiobreve og -Telegrammer kan udbringes paa en senere
Dato uden 'Ekstraudgift.

Gaver kan ligeledes sendes pr. Radio, Brochure herom
samt Prisliste findes paa Radiostationerne.

Det indskærpes Orlogsgasterne, at det i Inspektions
skibe, der er paa deres Station, af Hensyn til Hemmelig
holdelsen af Skibets Bevægelser, er forbudt at telegrafere
i klart Sprog om Skibets Plads eIler paatænkte Bevægel
ser. Telegrammer eIler Radiobreve, der indeholder saa
danne Oplysninger, vil ikke blive ekspederede.

Under Sikringsstyrke eIler Mobilisering er det overhove-
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det forbudt - selv i Breve til Hjemmet - at meddele noget
om eget eller andre Skibes Opholdssted eller Bevægelser.

Kantinen.

Kantinen forhandler Sæbe, Barberblade o.l.samt Cho
kolade, Tobak, Skrivematerialer og Frimærker til de bil
ligst mulige Priser. Køb af Varer maa derfor kun finde Sted
til rent personligt Brug.

Salget i Kantinen maa kun foregaa pr. Kontant.
Forhandler Kantinen ufortoldet Tobak m. m., maa saa

danne Varer kun forbruges inden Borde, og det er strengt
forbudt at føre saadanne Varer i Land som Gaver eller til
Forhandling. Overtrædelse af dette Forbud vil medføre
Straf. I Havn vil Kantinen normalt være lukket, naar ufor
toldede Varer forhandles.

Hjemfører Orlogsgasten toldpligtige Varer fra Udlan
det, skal Næstkommanderende underrettes herom, saaledes
at Toldbehandling kan finde Sted ved Ankomst til dansk
Havn .

..! , .



Flag og Kommandotegn m. m.
(Se Planen).

Flaget.

Dannebrog har været den danske Nations Samlingsmær
ke siden Volmer-Slaget, Aar 1219. Flaaden og alle Stats
institutioner bruger Splitflag, medens Handelsflaaden og alle
enkelte Borgere bruger Stutflag (Handelsflaget). De 2 Flag
er opbygget som følger:

Orlogsilaget (Splitflaget): Af dybrød Farve med hvidt
Kors og Split; Korsets Bredde er 1/7af Flagets Højde, Fir
kanterne nærmest det staaende Lig er Kvadrater, hvis Sider
er 3/7af Flagets Højde; Længden af de yderste Firkanter er
°/4 af de inderste; Længden af Fligene er 11/2Gang Læng
den af de yderste Firkanter.

Handelsilaget: Af dybrød Farve med hvidt Kors. Korsets
Bredde er 1/7af Flagets fløide ved det staaende Lig. Fel
terne ved Stangen er Kvadrater med Sider paa 3/7af Høj
den. Længden af de yderste Felter er 13

/ 4 Gange de indre
Felters.

Kipning med Flaget er en hævdvunden fløfllghedstll
kendegiveise overfor Orlogsskibe fra andre Skibe. Kipning
med Orlogsflaget maa kun finde Sted som Besvarelse af
en Kipning. Orlogsflaget kippes kun een Gang. Ved Kip
ning hales Orlogsflaget langsomt 3/4ned og derefter straks
op igen.

Føres Orlogsflaget paa halv Stang, naar en Kipning skal
besvares, hejses det først helt for, inden Kipningen besva
res. Naar Kipningen er udført, sættes Flaget atter paa
halv Stang.
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Kommandotegn.

Naar en Besætning gaar om Bord i et Skib for Togt,
»heises Kommatuio«, det vil sige, at Chefens Kommandotegn
helses paa en af Masterne.

Alle Chefer for et enkelt Skib, undtagen Admiraler, fører
en Orlogsvtmnel som Kommandotegn. den vaier fra Stor
masten. Saafremt der ingen Mast findes, da paa et dertil
egnet Sted.

Søofficerer, der har Kommando over flere Enheder, kan
føre enten Kommandoflag eller Kommandostandere. Kom
mandostandere føres i 3 Grader.

Gruppecheisstander: En Søofficer, der er Chef for en
Gruppe, fører Gruppechefsstander paa Kommandoskibets
Storto.Q; saafremt der ingen Mast findes, da paa et dertil
egnet Sted.

Flotillechefsstander: En Søofficer, der er Chef for en
Flotille eller en Division, fører Flotillechefsstander paa
Kommandoskibets St r saafremt der ingen Mast fin
des, da paa et dertil egnet Sted.

Eskadrechefsstander: En Søofficer, der er Chef for en
Eskadre eller en Deling, og som har !aY..ll~g end Kon
treadmiral, fører Eskadrechefsstander paa Kommandoski
bets Stortop (Salut: 11 Skud).

Admir fører, uanset om de er Skibs-, Delings- eller
ESKa rec efer, deres Kommandoflag paa EQJtoppen. (Salut:
Kontreadmiralflag 13 Skud og ViceadmiraiTlag 15 Skud).

De høiere Kommandotegn AdmiJ:.!!lsflag (17 Skud), Ma
rineministerflag (17 Skud), Rigsforstanderflag (21 Skud)
og Kongeflag (27 Skud) føres alle paa StQ.!:toppen.

Haves Kongeflag ikke om Bord, bruges i15tedet Orlogs
flag med Vimpel over paa Stortoppen.

Ønsker Kongen intet Ceremoniel, Salut m. m., føres Kon
gestander.

Alle ovennævnte Flag m. m. er Kommandotegn. Naar et
høiere Kommandotegn helses, nedhales det lavere.
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Foruden Kommandotegn findes nogle tilsvarende Flag
og Standere, der betegnes:

Distinktionstego (Kendetegn):

Distinktionstegn viser udadtil kun, at den Person, der
har det paagældende Distinktionstegn, befinder sig om
Bord i det Skib, hvorfra Distinktionstegnet vajer, men an
giver intet m. fl. t. Kommando.

Dronningflag (27 Skud), Dronningstander (ingen Salut
m. m.), Kronprinsflag (21 Skud) og Kongehusflag (21 Skud).

Anciennitetsstander (Alders-Stander). Naar en ældre
Vimpelmand ligger paa Red eller i Iiavn med en yngre
Standermand eller Vimpelmand, kan han, for at vise hvor
den i Anciennitet ældste Kommanderende befinder sig, føre
en Gruppechefsstander paa Styrbords Raanok eller Saling
paa Fortoppen. En Oruppechefsstander hejst saaledes kal
des en Anciennitetsstander.

I Luftfartøjer føres kun Distinktionstegn, nemlig:

I Gruppefartøj : l Orlogsilei anbragt paa Sideroret.
I Flotillefartøj : 2 Orlogstleie anbragt saaledes, at der er

paa hvert Underplans Agterkant.

I Fartøjer kan saavel Kommandotegn som Distinktions
tegn føres paa en Stage forude i Fartøjet.

Ført paa dette Sted betragtes de alle som Distinktions
tegn.

Naar et Distinktionstegn hejses, forbliver Kommandoteg
net vajende.

Kommando- og Distinktionstegn kan under visse For
hold føres paa halv Stang.



Artilleri.
Kanoner og Affutager.

Artilleriet har fra dets Indførelse i Skibene været Sø
krigens vigtigste og afgørende Vaaben og har i Tidernes
Løb gennemgåaet en forbløffende Udvikling, saaledes at
man nu er i Stand til at udskyde Projektiler med en Vægt
af 1060 kg over en Dist ance paa 35-40 km med Chance
for Træfning.

Ved en Kanon forstaas et Staalrør, som ved Hjælp af
Krudt er i Stand til at udskyde et Projektil. Den Konstruk
tion, der bærer Kanonen, kaldes Affutagen. Afhængig af fra
hvilken Ende Kanonen lades, benævnes den Forlade- eller
Bagladekanon.

De første Skibskanoner var Forladekanoner støbt af
Jern eller Bronze, de hvilede fast i et svært Træunderlag.
Projektilerne var Kugler af Sten, Bly eller Jern.

!B"~"',I " " " ··· i ····_···· ···· · ···· ······ ··········,..~ - .

Støbt Forlad.kanon.

Derefter overgik man til en Rapert af Træ, d. v. s.
svære Vanger, der foroven var forsynede med Lejer for
Kanonens Tapper. Vangerne var forbundne med en Bund
plade og forskellige Rigler. Raperteri var forsynet med 2
eller 4 Hjul. Kanonerne, der var forsynede med 2 Tappe,
som anbragtes i Affutagens Tapleier, kunde saaledes indstil
les i Højderetningen. Efterhaanden blev Kanonerne større,
og fra Støbejernskanoner overgik man til Smedejerns
kanoner, der byggedes op ved Omlægning af flere Lag
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Ringe uden om et indre Kærnerør. Disse tunge Kanoner
maatte have en forbedret Affutage, og man gik saa fra
Sklbsraperten til »Slædeaffutagen«, Slæden var blot et Un
derlag for Raperten, der under Tilbageløbet (Rekylen) løb
op ad to skraa Slædebiælker, Slæden med Raperteri kunde
dreje sig om en Omdrejningsbolt i Dækket for Sideret
ning,

------------------------------------_...__ ~~=:::::::::==~~=
Kanon i Skibsrapert

Man overgik snart fra Træ til Jern baade for Rapert og
Slædes Vedkommende. Kanonerne, der var glatløbede, kun
de ikke udskyde tungere Kugler, end der kunde komme ind
i Løbet forfra. Da man imidlertid ønskede at forøge Væg
ten af Projektilet, gik man fra Kuglen over til et langagtigt
Projektil med spids Forpart. For at holde Projektilets
spidse Forpart fremefter under hele Flugten, gav man Pro
jektilet en omdrejende Bevægelse. Denne oonaaede man
ved at forsyne Kanonerne med nogle snoede Notgange
(Riffelgange) og give Projektilerne tilsvarende Noter (Kna
ster), men da Projektilerne stadig skulde ind i Kanonen for
fra, maatte der være saa meget Spillerum mellem Projektil
og Kanon, at en stor Del af Krudtgassen gik tabt.

Dette undgik man ved at gaa over til Bagladekanonen.
Man kunde nu indføre Projektil og Ladning bagfra Og der
efter lukke for Løbet ved en særlig Mekanisme (Kile eller
Skrue). Projektilet forsynedes med en Kobberring. Fø
ringsbæltet, der var ganske lidt større end Løbets Diarne-
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ter over Riffelgangenes Bund, og Projektilet førtes saa langt
ind i Kanonen, at Ringen kom til at ligge, hvor Felterne,
d. v. s. Mellemrummene mellem Riffelgangene begyndte.
Der var nu godt lukket for Krudtgassen. der for at faa
Plads maatte skyde Projektilet frem. Samtidig overgik
man fra faa Riffelgange med brede Mellemrum til mange
Riffelgange med smalle Mellemrum (Felter). Moderne Ka
noner er Bagladekanoner af Staal, der er bygget OP ved. at
flere Lag Staalmantler er lagt uden om selve Kærnerøret.

Skruemekanisme.

Som Ladning anvendes røgsvagt Krudt, og Projektilerne er
af Staal med brisant Ladning, der bringes til Sprængning
ved Hlælp af et Brandrør.

At Projektilladningen er brisant vil sige, at den meget
hurtigt overgaar til Luftform.

Selve Kanonrøret kaldes Løbet; dets yderste Ende Mun
dingen. Løbets Akse benævnes Kærnelinien. Rummet foran
Mekanismen hedder Kamret, her indføres Ladningen. Foran
Kamret ligger Centreringskeglen, Projektillejet og Løbet.
(Se Planen Side 144 og 145).

En Kanon betegnes ved sit Kaliber, sin Ladning og sin
Længde.
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Kalibret er Løbets Diameter maalt over de Felter, der
adskiller Riffelgangene. Er Diameteren under 10 cm, ud
trykkes Kalibret i Millimeter; er den 10 cm eller der over.
bruges Centimeter.

Karduskanoner betegnes med "K«.

Patronkanoner "P . K.«.

Rekylkanoner - ,,1<. K.«.

Kanonens Længde (f. Eks. "L./SO«) betegner det Tal,
som Kalibret skal multipliceres med for at give Kanonens
Længde. En 87 mm P. K. L./SO Kanon er altsaa 87 mm X
50 = 4350 mm (se Planen Side 144-145).

Ved Anti-Luttfartøiskanoner benyttes Forkortelsen:
A. L. K.

Den fulde Betegnelse bliver da f. Eks.: 24 cm K. L/4S,
15 cm P.K.L ./4S, eller 20 mm A.L.K.

Den almindeligste Affutage til vore Kanoner er Kappe
affutagen, som bestaar af en Sokkel, en Gaffelpivot og en
Kappe. (Se Planen Side 144 og 145).

Sokkelen er fastboltet til Dækket; den er hul foroven,
saaledes at en Tap fra Gaffelpivoten kan anbringes i den,
og Pivoten derved drejes i Sideretningen.

Gaffelpivoten har foroven 2 Arme, hver med et Leje for
en af de paa Kappen anbragte Tappe, saaledes at Kappen
derigennem kan drejes i Højden, altsaa op og ned med
Mundingen. .

Paa Gaffelpivoten er anbragt Højde- og Sideretnings
apparaterne, der foruden til Bevægelse af Kanonen i Højde
og Sideretningen tjener til at fastholde Kappen i Skud
øjeblikket.

Kappen omslutter og bærer Kanonen, der kan rekylere
og løbe frem inden i Kappen.

Paa Kappen er anbragt en Bremse, et Frembringerappa
rat og Sigternidler.

Bremsen er en vædskefyldt Beholder. Ved Rekylen
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87mm LPK. /50

PrOjektillIægt.

LadnJng$ 'lægt.

Be gyndelseshast'ghed.

Maks Tryk.

Haandtag til Efterspænding (v. KUkker
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efter Skud trækker Kanonen et Stempel gennem Vædsken,
hvorved Rekylen modvirkes og stoppes.

Frembringerapparatet er et System af Fjedre, anbragt
i Bremsen. Fjedrene sammenpresses af Kanonen under
Rekylen og tjener, naar denne er stoppet, til at føre Kano
nen frem igen og holde den der under alle Høideretninger.

Kikkerternes Bagender kan bevæges OP og ned eller til
Siderne ved at indstille paa Opsatsafstandens eller Side
forskydningens Tromler. Indstilles paa en bestemt Opsats,
peger Kikkerten altsaa nedad i Forhold til Kanonen.

For at kunne sigte paa Maalet maa Skytten derfor' løfte
Kikkertens Forende; dette gøres ved at dreje Kappen med
Kikkerter og Kanon opefter ved Hjælp af Højderetnings
apparatet. Naar Kikkerterne peger mod Maalet, vil Kanon
mundingen altsaa være løftet saaledes, at Kanonen skyder
længere, man siger, at Kanonen har Elevation.

Indstilles paa Sideforskvdningstrornlen, sker noget til
svarende, idet man herved kommer til at holde et Stykke
ved Siden af Maalet, naar man peger paa det med Kano
nen. Kappen med Kikkerter og Kanon maa altsaa ved
Hjælp af Sideretningsapparatet drejes, til man igen har
Sigtet.

Paa Kappen findes en Aftrækkeranordning til Affyring af
Kanonen.

Ved Kanoner i moderne Affutager (f. Eks. ved »Niels
Juel-s 15 cm P. K) anvendes Sigtemidlerne normalt kun
som Reserve, idet disse Kanoner bliver indstillet ved Hjælp
af Ordre-Følgevisere. For at indstille Kanonen rigtigt skal
man blot holde 1 Par Visere overet for Højden og 1 Par
for Siden.

Maskinskyts og Haandvaaben.
Maskinskyts.

Ved Maskinskyts forstaas hurtigskydende. automatiske
Vaaben af mindre Kalibre. i hvilke Rekylens Bevægelses-
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20 mm Rekylksnoner i Dob.

belt.Affutage,

147

energi udnyttes til at aabne Mekanismen, udkaste Hylsteret,
indføre en ny Patron, lukke Mekanismen og til at affyre det
følgende Skud.

I Flaaden anvendes 40 mm Rekylkanoner fremstillet af
»Bolors« og 20 mm Rekylkanoner fremstillet af »Dansk In
dustri Svndikat«, samt 8 mm Rekylgeværer fremstillet af
Hærens tekniske Korps og af »D. I. S.«. De bestaar i Ho
vedsagen af en fast og en bevægelig Del. Patrontilførselen
Ioregaar enten fra Rammestvkker, Magasiner eller fra Bæl
ter. Skudhastigheden svarer til et Skudantal fra 130 til 1000
Skud pr. Minut.

Maskinskvts anvendes mod Luftmaal, Motortorpedo
baade o. I. og har hertil særligt indrettede Sigternidler.

Haandvaaben.

liertil henregnes de 8 og 11 mm Remington Geværer og
den 9,1 mm Revolver, der alle er Nærkampvaaben.
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8 mm Rekylgevær . 9,1 mm Revolver og
8 mm Rem ingion -Gevær med Sabelbajonet og Skede.

Geværet bestaar af en riflet Pibe af Staal, der bærer
en Bajonetstolpe til Bajonetten, af Laasestolen, der danner
Leje for Mekanismen, der bestaar af et Bundstykke og en
Hane, og af Aftrækkerblikket, i hvilket Aftrækkermekanis
men findes, og af Skæftet. Sigtemidlerne bestaar af et
Sigtekorn Og' et indstilleligt Galge-Viser.

Revolveren bestaar af en riflet Pibe af Staal, af et
cylindrisk Kammerstykke med 6 Kamre og af Laasestolen,
der danner Leje for Mekanismen, som atter bestaar af Ha
nen og Aftrækkermekanismen. Ved Hanens Spænding
drejes Kammerstykket 1/6 Omdrejning, og en ny Patron
kan affyres. Aftræk kan foretages enten ved »særskilt
Spænding« eller ved »automatisk Spænding«. Sigtemidler
ne er Sigtekorn og en Kærv.

Kanonbetjening.

Kanonbesætningen er afpasset efter Kanonens Størrelse.
Kanonbesætningens Fordeling, Nummerering og Arbejde
ved Klargøring og under Skydning er angivet i Kanonens
Betiening'sreglement.
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Nedenfor er anført Kanon- og Ammunitionsbesætnin
gens Størrelse, Nummerering og Pligter ved en Kanon i
Torpedobaadene af »Dragen«-Typen.

Nr. ler Kanonkommandør og Skytte. Han sidder bag
venstre Sigtekikkert. betlener Højderetningsapparatet og
tager Høideslgtet. Han affyrer Kanonen.

Nr. 2 er Sidesigter. Han sidder bag højre Sigtekikkert.
betjener Sideretningsapparatet og tager Sidesigtet.

Nr. 3 er Opsatsstiller og tillige Talerørsmand. Han ind
stiller Opsatsen i Højden og i Siden. Han staar paa venstre
Side af Kanonen udfor Opsatshaandhiulet.

Nr. 4 er Lader. Han staar paa venstre Side af Kanonen
og lidt bag ved dens Bagende. Naar han har fjernet Tænd
skruebeskytteren fra Patronen, indfører han denne i Kano
nen, naar der skal lades, paa Ordren »Gør Iærdig«.

Nr. 5, 6 og 7 sørger for Ammunitionens Transport fra
Magasin til Kanon. Dette gøres forude ved Hjælp af en
Slæde paa Skinner, der fører fra Banjerne op til Dækket.

Skydning fra en »Glenten«.Baad.
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Før Skydningens Begyndelse undersøges om Kanonen
er klar til Skud. Naar Kanonen er meldt klar til Ildlederen,
Og Skydningen skal begynde, opgives fra Ildlederstationen
Pejlingen til Maalet, dets Art og Udseende. Endvidere op
gives Sigtepunkt. Ammunition m. m.

Naar Indskydningen er foretaget, kommanderes fra Ild
lederstationen »Fortsat Skydning« samtidig med, at der
gives korte Ring med Fyrklokken hurtigt efter hinanden.

. Paa denne Kommando affyrer Kanonkommandøren Kanonen
saa hurtigt, som nøjagtigt Sigte tillader.

Sikkerhedsregler ved Skydning.
Kanon.

Klikker. Ved en Klikker forstaas, at Aftrækket virker
normalt, men at Ladningen ikke antændes.

Indtræffer en Klikker ved en Kanon, spændes Paatæn
dingsmekanismen igen uden at aabne Mekanismen, og Skyt
ten foretager atter Aftræk ved næste Fyrsignal med rigtigt
Sigte. Indtræffer atter Klikker, maa Mekanismen, undtagen
ved Skydning med 8 mm Ammunition, ikke aabnes, før
der er gaaet 5 Minutter efter sidste Klikker (obser
veret paa et Ur af en Befalingsmand), og Kanonen skal i
den Tid pege i en Retning, hvor Skudfeltet er frit. Ingen
maa i denne Tid røre Mekanismen eller komme saa nær
til Kanonens Bagende, at han bliver ramt af denne, hvis
Skuddet skulde gaa (Efterbrænder).

Enhver Kanonkommandør har Ansvaret Ior., at denne
Regel overholdes.

Maskinskyts.

Der maa i Fredstid aldrig findes Personer foran Mun
dingen af ladt Skyts, selvom dette er sikret.

Stærkt ophedet Maskiriskyts skal aflades ved at skydes
tomt, efter at Magasinet er aftaget.
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Gevær. Enhver, der faar et Gevær i Haanden, skal
straks undersøge om det er ladt.

Det er forbudt at sigte paa eller lade Piben pege paa
nogen.

Et ladt Gevær maa aldrig stilles hen, lægges ned eller
rækkes til en anden.

Efter en Skydnings Afslutning skal enhver Skytte straks
aflade sit Gevær Og se igennem Løbet.

Ved Skydning med løse Patroner (Træproiektiler) mod
levende Maal maa Afstanden aldrig være under 100 m.

Revolver. Enhver, der faar en Revolver i Haanden, skal
straks undersøge, om den er ladt.

Naar Skytten ikke lader eller skyder, skal Revolveren
bæres enten i Færdigstilling; i Rørstilling eller i Tasken, i
de to sidste Tilfælde skal Revolveren være sikret.

Det er forbudt at sigte paa eller lade Piben pege paa
nogen.

Dersom en Skytte skal række en ladt Revolver til en
anden Skytte, skal Revolveren være sikret, og den Skytte,
der afleverer Revolveren, melder »ladt og sikret«,

Ammunition.

Man deler Ammunition i 3 Hovedgrupper:
Krigsammunition til Karduskanoner (K),
Krigsammunition til Patronkanoner (PK),
Øvelsesammunition til K. og P. K.

I hver Gruppe bestaar Ammunitionen af Projektil. Lad
ning og Tændammunition.

Ladninger og Tændammunition.

Ved Karduskanoner forstaas Kanoner, hvor Ladningen
er anbragt i Karduser af Silke, der brænder helt bort med
Ladningen.

Ved Patronkanoner er Ladningen anbragt i Patron
hylstre.
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Ladningen bestaar af røgsvagt Krudt. Der bruges saavel
Nitrocellulosekrudt (Skvdebomuldskrudt) som Nitroglyce
rinkrudt.

Krudt fremstilles i Rørform, Strimmelform eller Blad
form.

Ved Tændammunition forstaas de Midler, der antænder
Krudtladningen i Kanonen eller Sprængladningen i Gra
naten.

I Kanonen antændes Krudtet af en Tændladning af
finkornet, røgsvagt Krudt eller Sortkrudt. Denne antændes
i Karduskanoner ved Hjælp af et Fængrør; men i Patron
kanoner af en Tændskrue eller Tændkapsel.

I Fredstid anvendes 0velsesammunition, der deles i:
Kaliberøvelsesammunition og
0velsesammunition til Instruktionskanoner.
Til Kaliberøvelsesammunition anvendes Krudt, der ikke

mere egner sig til Krigsladning. I Projektilerne findes in
gen Sprængladning.

Til Salutladninger anvendes Sortkrudt.
Ved Instruktionskanoner forstaas smaa Kanoner, der

kan anbringes inde i eller uden paa Løbet paa større
Kanoner.

Projektiler.

. Da Skibsartilleriet skal kunne anvendes overfor pans
rede Maal, upansrede Maal, Undervandsbaade og Luft
fartøjer, maa man have forskellige Slags Proiektiler.

Overfor pansrede Maal anvendes Panserbrisantgranater.
De anvendes kun ved større Kanoner og er særligt kon
strueret til at gennembryde Panser. De er forsynet med et
meget kraftigt Sprængstof og sprænges først efter at være

trængt ind i Panseret.
Overfor upansrede Maal anvendes Brisantgranater. De

har en stor Sprængladning i Forhold til deres Vægt og
sprænges: straks ved Anslaget.
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Overfor Undervandsbaade anvendes Antiundervands- .
baadsgranater, der er atplattet fortil for at sikre Spræng
ning ved Anslag mod Vandet, hvorved Sandsynligheden for
at ødelægge Undervandsbaadens Periskop forøges.

Overfor Luftfartøjer anvendes Antiluftfartøisgranater,
der er forsynet med Tracer, d. v. s., at Projektilerne bagtil
er forsynet med en Lvssats, der tændes i Skudøjeblikket
og lyser, saaledes at man kan følge deres Bane i Luften.
Disse Projektiler sprænges ved Anslag.

Vedrørende Søværnets Projektilsorter og deres Mærk
ning henvises til den farvelagte Plan Side 153. r

Granaternes Sprængladning antændes af en Detonator,
der antændes af et Anslagsbrandrør ; dette virker ved. Gra
natens Anslag mod Maalet eller Vandet.

Ammunitionsmagasiner.

Ammunition opbevares i særlige Ammunltlonsmagasi
ner. Ved Ammunition til Karduskanoner opbevares Krudt
karduser og Projektiler hver for sig i særlige Magasiner.
Karduserne opbevares i Metal-Ladningskasser.

Ved Patronammunition skelner man mellem Enheds
patroner og delt Ammunition afhængig af, om Ladning og
Projektil er samlet til en Enhed eller ej. I begge Tilfælde
haves Krudt og Projektiler i samme Magasin.

Fra Magasinerne transporteres Ammunitionen til Kano
nerne eller til Dækket ved Hjælp af Elevatorer. Disse be
væges enten ved Elektricitet eller ved Haandkraft. Hvor
Elevatorer ikke findes, anvendes Taller.

Panser.

For at beskytte de større Skibe mod Virkningen af Ar-'
tilleribeskydning og Luftbomber er de forsynet med Staal
panser. Smaa Skibe kan ikke beskyttes' med Panser. i da
Panseret er meget tungt, og deres Fart vil blive nedsat'
betydeligt, selv med et ganske tyndt Panser, "For atopnaæ
bedst mulig Panserbeskyttelse 'anvendes .dels et lodret Ran-

g.



156 Lærebog for Orlogsgaster

ser, Sidepanseret. der strækker sig langs Skibssiderne over
og under Vandlinien, og dels vandrette Panserdæk over
Skibets saarbare Dele. Desuden er ogsaa Kommandotaarn,
Kanontaarne og Kasematter 0.1. forsynet med Panser.

Dækspanseret beskytter dels mod Projektiler, der er
udskudt paa stor Afstand og som Følge deraf falder meget
stejlt ned (har en stor Nedslagsvinkel) Og dels mod Luft
bomber.

Afstandsmaaling.

For at finde den Indstilling, Kanonerne under Skydning
skal have i Højden, er det nødvendigt, at man før og under
Skydningen kan bestemme Afstanden til Maalet hurtigt Og
med korte Mellemrum. Dette gøres ved Hjælp af Afstands
maalere.

I Søværnet anvendes 3 Typer af Afstandsmaalere, nem
lig Koincidensmaalere, Invertmaalere og Stereomaalere.

I Koincidensmaalere og Invertmaalere deler en Skille
linie Maalet i 2 Halvdele.

lnvertmaaler {Kystdef.),

Ved at dreje paa en Maaletromle bringer man de to
Halvdele overet, som vist paa Illustrationerne, og man har
da fundet Afstanden til Maalet.

I en Stereomaaler bevæger man ved Hjælp af Maaletrorn
len Maalemærket, saaledes at Genstanden, der maales til,
Og Maalemærket ses lige langt borte i Maaleren.

Med en Steromaaler kan maales til Genstande af en
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hvilken som helst Form og Størrelse f. Eks. til kunstig
Taage, medens en Koincidens- eller Invertmaaler kun kan
maale til Genstande med skarpe Konturer.

Den fundne Afstand sendes fra de større Afstandsmaa
lere ved Hjælp af en elektrisk Indikator til Artillericentra
len, Ildlederstationen og Broen. Ved de mindste Afstands
maalere prajes Afstanden til Ildlederpersonellet.

Vore Afstandsmaalere varierer i Størrelse fra 1 til 6
Meter. De store Afstandsmaalere (Hovedafstandsmaalere)
er anbragt i særlige Affutager, der er bygget saaledes, at
Skibets Rystelser saavidt muligt ikke generer Maalingerne,
De mindste Maalere kaldes Haandafstandsmaalere.

Til at betjene en Afstandsmaaler uddannes l, 2 eller 3
Mand afhængig af Instrumentets Størrelse.

Skibsartilleriets Organisation.

Skytsets Inddeling.

Skytset deles i svært, mellemsvært og let Skyts. Det
svære Skyts har et Kaliber af over 20,3 cm. Det mellem
svære Skyts har et Kaliber mellem 20,3 og 15 cm, og det
lette Skyts har et Kaliber under 15 cm. Vort Maskinskyts
har, som tidligere nævnt, et Kaliber af 40 mm, 20 mm og
8 mm.
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Indenfor hver Skibstype deles Skytset atter i en Hoved
armering, en sekundær Armering og en Antilufttartøis
armering.

Hovedarmeringen er det største Kaliber, Skibet er ar
meret med. Den anvendes til Bekæmpelse af andre tilsva
rende Skibstyper.

Sekundær Armering findes som Regel kun i større
Skibe og bestaar af det næststørste Kaliber, Skibet er ar-

Skyts ~fværger Nat.Torpedoba~dsangreb.

meret med. Den anvendes til Bekæmpelse af mindre, upans
rede, hurtiggaaende Fartøier. Dersom den sekundære Ar
mering bestaar af 15 cm K., kan den tillige anNendes sam
men med Hovedarmeringen. Hvor dette er Tilfældet, findes
tillige let Skyts (Antitorpedobaadsskvts: A.T. Skyts) til Be
kæmpelse"af Torpedobaade og andre mindre Fartøier.

Antiluftfartøisarrneringen bestaar af Maskinskvts, der
tillige kan anvendes overfor Maal paa Søen.

Skytsets Opstilling.

Det svære, mellemsvære og lette Skyts er opstillet i
Enkeltaffutager, d. v. s. en Kanon i hver Affutage. Kano
nerne er opstillet i Diametralplanet eller i Borde.
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Det svære Skyts er opstillet i Taarne, det mellemsvære
i Kasematter eller i Skiolde, medens det lette Skyts er op
stillet udækket.

Maskiriskytset er enten opstillet i Enkeltaffutager eller i
Dobbeltaffutager ofte anbragt paa særlige Platformer.

Ildledelse.

Til Ildledelsen hører i vore Artilleriskibe for Hoved-
armeringens Vedkommende:

2 Ildlederstationer,
1 Artillericentral,
3 Hovedafstandsmaalere

samt Meddelelsesmidler.

Hovedildlederstationen er anbragt i Merset.
Den sekundære lIdiederstation er et pansret Taarn, der

er anbragt forude i Nærheden af Kommandobroen.
Fra lIdiederstationerne ledes al Skydning. Her findes

forskellige Instrumenter til Ildens Ledelse, Afsendere for
Kanonernes Indstilling i Højden og i Siden m. m.

Artillericentralen er anbragt under Panserdækket. Her
fra fordeles Kanonerne til Stb. eller Bb. Batteri. Her findes
Ildledelsesinstrumenter, Meddelelsesmidler O.S.v.

Meddelelsesmidlerne bestaar af:
Elektriske Afsendere og Modtagere mellem Artilleriets

forskellige Dele saasom Afstandsmaalere, Artillericentra
len, lIdiederstationerne og Skytset.

Et Klarlampeanlæg tjener til at melde til lIdiedersta
tionerne og Artillericentralen, naar Kanonerne er klar til
Skud.

Et Fvrklokkeanlæg, der bestaar af Ringeapparater, som
paavirkes fra lIdiederstationerne, naar Kanonerne skal af
fyres.

Telefoner, Larvngaioner og Talerør, der tjener til at
sætte Skibschefen i Forbindelse med lIdiederstationerne og
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til Forbindelse indbyrdes mellem Artilleriets forskellige
Dele.

I ArtiIIeriskibet »Niels Juel« findes et særligt IIdledel
sesanlæg, et Centralsigteanlæg. Her sigtes ikke ved Kano
nerne, men fra et fæIIes Sigteapparat i Mærset, Og alle
Kanonerne affyres samtidig fra det omtalte Centralsigte.
Kanonerne indstilles, som tidligere nævnt, i Højden og i
Siden ved Hjælp af Ordre- og Følgevisere-

Salvtskyåning fra :aNitIs futic.

Artilleriskydning.

Ved Artilleriskvdning paa Søen gælder det om, saa
snart Maalet kan ses, og Kanonerne kan række, at kunne
bestemme den Indstilling af Kanonerne i Høiden Og i Siden,
som vil bevirke, at Projektilerne vil slaa ned i og omkring
Maalet.

Jo større Afstanden er, og lo større Skibenes Fart er i
Forhold til hinanden, samt jo flere Manøvrer Skibene ud
fører. og jo højere Søen er, desto vanskeligere vil det være
at bestemme den rigtige Indstilling af Kanonerne og træffe
Maalet.
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Indstillingen af Kanonerne findes i store Træk paa føl
gende Maade:

Saa snart Maalet er udpeget, bestemmes ved Hjælp af
Afstandsmaalerne Afstanden til Maalet med korte Mellem
rum og saa nøjagtigt som muligt. Ved Hjælp af forskellige
Apparater kan man da bestemme Afstandsforandringen
f. Eks. pr. Minut, d. v. s. hvor meget Afstanden aftager
eller vokser pr. Minut, og man kan saaledes bestemme, hvor
meget Afstanden vil være efter en vis Tids Forløb og derfor
skyde med en Afstand, der er mindre end den maalte, hvis
de 2 Skibe nærmer sig hinanden, og med en Afstand, der er
større end den maalte, hvis de 2 Skibe fjerner sig fra hin
anden.

Desuden maa der paa Opsats Og Sideforskydning ind
føres Rettelser for Krudtets Temperatur, Vindens Retning
og Styrke, Luftens Tæthed, Skibets Egel1fart m. m.

I »Nlels Juel-s Centralsigt~n'tæg bestemmes Kanoner
nes Indstilling i Højden og ~Sideri ~ed forskellige elektriske
og mekaniske Regneapparater!l3g Korrektionerne indføres

. f ~' Ikontinuerligt paa den maalte :Afstand.
~ t I'

Naar man har funde,t/ 'den Indstilling af Kanonerne i Høj-
den og i Siden, som antages t i ive Træfning, paabegvndes
Indskydningen. Dersofn første' Salve falder til højre eller
til venstre for Maalet! maa Ildl~deren rette paa Kanonernes
Sideindstilling, saaledes at riæste Salve ses overet med
Maalet, foran eller bagved dette. Derefter begynder han at
»gafle sig ind« i Længden, indtil »Dækning« opnaas, hvil-

l

ket vil sige, at Nedslagene ses saavel foran som bagved
Maalet i samme Salve.

Man overgaar derefter til Beskydningen, hvor Kanoner
ne affyres i Salver saa hurtigt som muligt, idet man stadig
søger at holde Nedslagene liggende i og omkring Maalet.



Torpedoer.
Torpedoer er Undervandsproiektiler, hvis Bane ligger

under og parallel med Vandets Overflade.
De adskiller sig fra almindelige Projektiler derved, at

de foruden Sprængladningen i sig selv indeholder den
fremdrivende Kraft.

Deres Formaal er ved Detonation af Torpedoens
Sprængladning at sænke eller havarere fjendtlige Skibe
eller Fartøjer ved at ramme disse under Vandlinien.

Oprindelsen til Torpedoen skyldes den østrigske Fregat
kaptajn Giovanni Luppis. der i Aaret 1864 henvendte sig til
den engelske Maskinkonstruktør Robert Whitehead for at
faa teknisk Assistance til at udføre en selvbevægende »Mi
ne«, Denne var et lille Fartøj, der skulde bevæge sig paa
Vandets Overflade ved Hjælp af en af et Urværk dreven
Skrue, og den skulde styres ved Snore fra Land eller Skib.

I Forenden var der Krudt, som skulde bringes til
Sprængning ved Fartøjets Anslag mod Maalet. Whitehead
indsaa imidlertid hurtigt, at det vilde være langt bedre, hvis
Fartøjet uset kunde bevæge sig under Vandet. Efter 2 Aars
ihærdigt Arbejde lykkedes det ham at konstruere den før
ste, selvbevægende. .cigarformede Torpedo.

Dens Kaliber - hvorved forstaas Torpedoens Diameter
-..:... var 35,6 cm. I Aarenes Løb er denne første Konstruktion
gradvis blevet forbedret, særligt med Hensyn til Torpe
doens Hastighed, Rækkevidde og Sprængladning, hvilket
vil Irerngaa af nedenstaaende Sammenligning mellem denne
første Torpedotype og den nyeste Torpedotype til vore
Torpedobaade.



Torpedoer

Længde i Meter : .

Vægt, krigsberedt, i kg .

Ladningsvægt i kg ..... .... •

Tryk i Luftkedlen, kg/cmi . . .

Indskydningsafstand i Meter.

Hastighed i Knob .

I
Whiteheads I

første Torpedo

3,5

136

15

25

600

6

163

Nyeste danske
Torpedotype

5,6

855

200 (Novit)

180

3000 1 6000 I 8000

40 34 I 30

I vore Artilleriskibe, Torpedo- og Undervandsbaade
samt Torpedoplaner (Luftfartøjer) anvendes 45 cm Torpe
doer, der fremstilles ved Søminevæsenet. dog vil der i de
nye Torpedobaade blive indført Torpedotyper med 53,3 cm
Kaliber.

De større Mariner har efterhaanden forladt 45 cm Tor
pedoen i Skibe til Fordel for et større Kaliber og benytter
kun 45 cm Torpedoer til hurtiggaaende Motortorpedobaade
og til Torpedoplaner. Det mest udbredte Kaliber er 53,3 cm,
der benyttes i de fleste Mariner.

De Krav, man hovedsagelig maa stille til en moderne
Torpedo, er følgende:

Stor Hastighed, stor Rækkevidde, kraftig Sprængvirk
ning (stor Sprængladning), god Dybde- og Sidestyring og
Driftsikkerhed.

Torpedoen skal kunne indstilles til en bestemt Dybde,
der i vore Torpedoer kan varieres fra 1 m til 9 m ved
Hjælp af en Dvbdeindikator, anbragt i Torpedoens Yder
skal.

Den krigsberedte Torpedo skal , saafremt den ikke ram
mer Maalet, kunne uskadeliggøres (synke). Af øvelsesmæs
sige Hensyn maa Torpedoen desuden efter endt Løb
kunne springe op i Vandets Overflade og flyde for paanv
at kunne indbierges.

Torpedoen inddeles efter sin Længderetning i følgende
10 Hoveddele, se Fig. A Side 164.



Fig. A. Torpedeoens Indd. ling.
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13 Oistanc.apparat
14 KIlepumper
15 OrivmClskinl

9 VandtIIt Kapsel
IO Olieb.hold.r
11 Vandfors.,nker
12Opvarmer

Fig. B. Varm.installa Hon m. m.
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5 ' vld. v. nt,l
O Stopv.nt 'l
7 Dvbdemekonlsm.
8 Dvbde jndikator

1 Lu fl k. d.1
2 Vandb.holder
3 Pelrol.umsb.hold..
4 ford.linqshan.
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Fremdrivning. (Fig. B, Side 164).

Torpedoens Drivkraft er komprimeret Luft, der fyldes
paa Luftkedlen. Luften leveres fra de i Skibe og Baade væ
rende Trykluftpumper. og Paafyldningen finder Sted gen
nem en Fylde- og Stopventil, som sidder i det hemmelige
Rum.

Luften ledes gennem et foroven i Maskinrummet an
bragt Dlstanceapparat, hvis Opgave dels er at foretage Ma
skinens Gangsætning, der foregaar, naar en paa Apparatet
anbragt Gangsætningshane lægges tilbage, dels at starte
Torpedoens Sidestyrer (se denne) og at reducere Kedel
trykket i Luftkedlen til det Arbeidstrvk, som Drivmaskinen
anvender for at give Torpedoen en bestemt Hastighed, sva
rende til den paa Distanceapparatet indstillede Distance, og
endelig at stoppe Torpedoen, naar den indstillede Distance
er gennemløbet.

Fra Distanceapparatet ledes Luften til en Opvarmer. Her
opvarmes Luften samtidig med, at forstøvet Vand - fra en
Vandbeholder i det hemmelige Rum - trykkes ind i Op
varmerens Aigangsrør, hvor Vandet af den ophedede Luft
forvandles til Damp. Drivmidlet til Drivmaskinen er saa
ledes en Blanding af opvarmet Luft og Damp.

Selve Opvarmningen finder Sted ved Hiælp af Petro
leum, der fra en i det hemmelige Rum anbragt Petroleums
beholder føres til Opvarmeren.

Naar Gangsætningshanen i Udskvdningsøieblikket læg
ges tilbage, vil en Perkutør drives frem og antænde et Sats
rør, hvis Flamme vil antænde Petroleumet, der i forstøvet
Form indsprøjtes i Opvarmeren.

Hvis dette af en eller anden Aarsag ikke antændes, løber
Torpedoen »kold«, idet Trykluften da er det eneste Driv
middel. Luftforbruget vil da være meget stort samtidig
med, at Torpedoens Hastighed nedsættes ganske betydeligt,

Da Drivmidlet i dette Tilfælde udelukkende er kompri
meret Luft, vil det af Udstrømningsluften dannede Kølvand
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være meget bredere end normalt, hvor en væsentlig Del af
Udstrømningsluften er Damp, som fortættes til Vand ved
Udstødet i Søvandet.

I denne Forbindelse skal det anføres, at det er overor
dentlig vigtigt, at Torpedoens Kølvand gøres saa lille og
derved saa lidt synligt som muligt, da det synlige Kølvand
- særlig ved Dagangreb paa lange Afstande - giver Maa
let store Chancer for med Held at kunne foretage Afdrej
for Torpedobanen. hvilket Verdenskrigen ogsaa udviste.

Torpedoen skal kunne indstilles til at løbe forskellige
Distancer med den størst mulige Hastighed.

Drivmaskinen

. er 4-cylindret, med Cylindrene anbragt i Stjerneform.
De 4 Stemplers Forbindelsesstænger virker paa en fælles
Krumtap, der driver Drivakslen, som overfører Bevægelsen
til Torpedoens 2 Drivskruer. Disse bringes gennem 4 ko
niske Tandhjul, anbragt i Torpedoens Hale, til at dreje
modsat rundt. Formaalet hermed er at ophæve Torpedoens
Krængning, hvilket vilde have stor Indflydelse paa Torpe
doens Sideretning.

Dybdemekanismen

bestaar af 2 Organer, nemlig en Bundventil og et Pen
dul, der er sat i Forbindelse med hinanden. De virker i
Princippet paa følgende Maade: Naar Torpedoen faar en
Hældning, virker Pendulet og dermed Bundventilen, og
kommer Torpedoen over eller under sin indstillede Dybde,
virker Bundventilen og dermed Pendulet. 'Denne Bevæ
gelse overføres til Dybdemekanismens Rormaskine, der er
anbragt i Maskinrummet. Rormaskinen viderefører Bevæ
gelsen til Torpedoens Dybderor.

Sidestyreren,

der er anbragt i Agterrummet. er et af Torpedoens vig-
tigste Organer. .

Den tjener - som Navnet antyder - til at styre Tor-



Torpedoer 167

pedoen i Sideretningen, saa dens Bane saa vidt muligt kom
mer til at ligge i Udskydningsapparatets Længdeakse i
Udskvdningsøieblikket, Sidestyreren bestaar af et Gyro
skop og en Rormaskine, der bevæger Siderorene, som be
staar af et Par over hinanden stillede, lodrette Ror.

Ved et Gyroskop forstaar man, som bekendt, et Omdrei
ningslegeme, der kan sættes i hurtigt omdrejende Bevæ
gelse om sin Akse.

Naar Gangsætningshanen lægges tilbage i Udskydnings
øjeblikket, startes Sidestyreren ved, at en kraftig Fjeder
udløses, hvorved Svinghjulet bibringes en Omdrejningsha
stighed af 3--4000 O/M. Ved Hjælp af tilført Blæseluft paa
de i Svinghjulskransen udarbejdede »Skovle« forøges Om
drejningshastigheden derefter til ca. 7000 O/M.

Udskydningsapparater.

Man skelner mellem Undervands- og Overvandsudskvd
ningsapparater, Undervandsudskydningsapparater . er fast
indbyggede Stævnapparater eller Tværsapparater.

Overvandsudskydningsapparater er enten fast indbyg
gede Stævnapparater eller drejelige Dæksapparater. der
enten kan bestaa af et enkelt Torpedorør eller 2 eller 3
sammenbyggede Rør, som kan betjenes og affyres uafhæn
gigt af hinanden, men maa følge hinandens Bevægelser.

I Luftfartøjer (Torpedoplaner) er Torpedoen ophængt i
et Slippeapparat paa Torpedoplanets Underside. Torpedo
en kan automatisk udløses af Flyveren.

Til Udskydning af Torpedoerne benyttes ved alle Under
vands- og Overvandsudskvdningsapparater komprimeret
Luft; ved de fleste Overvandsudskvdnlngsapparater findes
desuden Krudtudskydning som Reserve.

Indskydning.

Inden Torpedoerne udleveres til de forskellige Skibe og
Baade, maa de indskydes.
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Indskydningen af vore Torpedoer finder Sted paa Tor
pedostationen ved Bramsnæsvig og har til Formaal, dels at
undersøge om de forskellige Organer i Torpedoen under
dens Løb arbejder paalldeligt, og dels at bestemme Torpe
doens nøjagtige Hastighed indenfor bestemte Afstande af
hængig af den paagældende Torpedotvpe,

Det fremgaar heraf, at Indskydningen er en Nødvendig
hed for overhovedet senere at kunne anvende Torpedoerne
fra vore Skibe.

En Torpedo er indskudt i det Øieblik, den opfylder sær
lige Bestemmelser, der fastsætter Hastighederne paa be
stemte Indskydningsafstande for de forskellige Torpedotv
per. Endvidere skal alle Torpedoers Dybde- og Sideafvigel
ser ligge indenfor en nærmere fastsat Grænse.

Øvelsesskydning.

Øvelsesskvdning har til Formaal at indøve Torpedoper
sonellet i sikker og hurtig Betjening af Torpedomateriellet,
at bibringe Torpedoskytterne Skydefærdighed Og indøve de
respektive Torpedobaads- og Undervandsbaadschefer i at
bringe deres Fartøjer i Angreb.

Ved Udførelsen af Torpedoangreb maa det tilstræbes at
føre Baadene saaledes ind, at de faar Lejlighed til at ud
skyde saa mange Torpedoer som muligt under de gunstig
ste Træfnlngsbetingelser, idet det samtidig tilstræbes at
føre Angrebet saa overraskende og saa koncentreret ind
mod Fjenden som muligt.

Under Øvelsesskydning affyres der normalt højst 2 Tor
pedoer pr. Baad pr. Angreb af Hensyn til Risikoen for at
miste Torpedoerne.

Ved Øvelsesskydning forsynes Torpedoerne med et
Øvelsesladningsrum (uden Sprængladning) af nærlig sam
me Form og Vægt som Krigsladningsrummet.

Paa Øvelsesladningsrummet anbringes endvidere en
Klapspids, der - saafremt Torpedoen skulde gaa for højt
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i sin Bane og derved komme til at ramme Maalet - kan
optage det fremkomne Stød, idet Klapspidsen ved normalt
Anslag mod Maalskibet vil foldes sammen som en Har
monika.

Torpedoen forsynes endvidere med en saakaldt Rekyl
klods, som ved Anslaget føres frem og derved lægger Tor
pedoens Gangsætningshane frem, hvorved der lukkes for
Luften fra Luftkedlen, og Torpedoen bringes til at stoppe.

Torpedoens Dybdeindstilling skal ved Øvelsesskydning
være mindst 2 m større end Maalskibets Dybgaaende.

Om Natten anvendes en i 0velsesrummet indsat særlig
Lvsinstallation, fra hvilken Lysskæret er saa kraftigt, at
man er i Stand til at følge Torpedoens Bane i en Afstand af
ca. 1500 m, naar Torpedoen løber i en Dybde af 8 Meter.

Naar Torpedoen har udløbet sin Distance, vil den nor
malt kunne flyde. For lettere at kunne lokalisere en saadan
udskudt Torpedo, er der i Næsen paa Torpedoen anbragt et
Torpedoblus. Dette bestaar af et cylindrisk Blikhylster
fyldt med Fosforkalcium, der ved at komme i Berøring med
Vand udvikler Fosforbrinte, som antændes af den atmosfæ
riske Luft og frembringer en Flamme og en hvidlig Røg.

Under Øvelsesskydning bliver Torpedoen efter udløben
Distance Indbjerget af det Skib eller den Baad, hvorfra den
er udskudt, idet Torpedo- eller Undervandsbaaden selv
manøvrerer hen til Torpedoen.

10



Miner.
En Sømine eller, som den almindeligt benævnes i Mari

nen, en Mine, er en vandtæt Beholder, der er ladet med
Sprængstof og bestemt til, ved dettes Sprængning, at virke
ødelæggende paa et Skib, der kommer indenfor Minens
Virkeomraade.

Miner har været anvendt som Krigsvaaben i ca. 300 Aar
og omtales første Gang ved Forsvaret af La Roehelle 1628.
Af senere Krige, hvor Miner har været anvendt, skal navn
lig nævnes den amerikanske Borgerkrig 1861-u5, den rus
sisk-japanske Krig 1904-05 og Krigen 1914-18. Særlig i
den sidstnævnte Krig, hvor der blev udlagt ca. 300,000 Mi
ner, kom Minevaabnet til at spille en meget stor Rolle i
Søkrigen.

Oprindeligt bestod Sprængladningen af Krudt, nu næ
sten altid af brisant Sprængstof, som f. Eks. Skydebomuld,
Trotyl eller Novit. Antændelse af Sprængladningen ved
Paaseiling kan foregaa naa forskellige Maader, her skal
eksempelvis omtales:

Mekanisk Antændelse: Ved Stødet udløses en Slagdorn
el. lign., der paavirker en Tændsats, eller

Elektrisk Antændelse: Ved Stødet sluttes en elektrisk
Strøm, hvorved Glødetraaden i en Tændpatron bringes til
at gløde.

Strømslutteren kan i dette Tilfælde være et, udvendig
paa Minen anbragt, Horn, der paavirkes ved Paaseilingen
og derved slutter Strømkredsløbet til Tændpatronen, eIler
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kan bestaa af et lukket Glasrør, der er indesluttet i et, ud
vendig paa Minen anbragt, Blvrør, der knækkes ved Paa
sejlingen. Naar Glasrørets Syre løber ned i en Beholder,
hvori Elektroderne til et Tændelement er anbragt, skabes
en elektrisk Strøm, der antænder Tændpatronen.

I Danmark anvendtes Søminer første Gang under Kri
gen 1864; men den egentlige Fremstilling af Miner be
gyndte dog først 1872. Den danske Sømine har siden da
gennemgaaet en gradvis Udvikling, der, efter Erfaringerne
fra Sikringsperioden 1914-1918, er resulteret i en Mine
type, der tilfredsstiller de Krav, der maa stilles til Miners
Anvendelse i danske Farvande, nemlig:

En passende Størrelse af Minen og dens Anker, en til
strækkelig stor Sprængladning, en passende Opdrift, sva
rende til Strømforholdene i vore Farvande, og en sikker
Funktionering. Desuden er der taget Hensyn til, at Minerne
bekvemt kan anbringes i de Fartøjer, der skal udlægge
dem.

10'
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Alm. Beskrivelse.

Lærebog lor Orlogsgaster

Minen er en Flvdemine, hvilket vil sige, at den har Op
drift og almindeligvis forankres saaledes, at den staar i en
vis Afstand under Vandets Overflade. Dybdeindstillingen
Ioregaar automatisk ved en særlig Mekanisme - Dybde
regulatoren - der, uafhængig af Vanddybden (blot Anker
tovet har den fornødne Længde) indstiller Minen i den øn
skede Dybde: Minen er selvregulerende.

Minesystemet bestaar af Minebeholderen, Dybderegula
toren og Ankret.

Minebeholderen er kugleformet og indeholder foruden
Ladningen de nødvendige Organer til dennes Antændelse.

Da Ladningen bestaar af et brisant Sikkerheds-Spræng
stof, maa Sprængstoffets Antændelse udføres ved en For
eksplosion.

Gangen i Antændelsen og Eksplosionen bliver derefter
følgende:

a. Ved Paaseilingen vil et af de udvendigt paa Minen
anbragte Stødhorn paavirkes, og Strømkredsløbet til Tænd
patronen i Minen sluttes.

b. Patrontraaden gløder og antænder derved Patron
satsen, som igen bringer en Tændkapsel til Eksplosion.

c. Tændkapslens Eksplosion bevirker Eksplosion af en
Tændladning (ca. 1 kg. Sprængstof), der virker som For
eksplosion for selve Sprængladningen.

Dybderegulatoren er ophængt under Minen og er forsy
net med en Tromle, hvorpaa Mineankertovet er oprullet.
Ankertovets ene Tamp er fastgjort paa Tromlen, medens
den anden Tamp er fastgjort i Minens Anker. '

Mineankre. Mineankeret var oprindelig en halvkuglefor
met Jernklods (Klodsanker) ; af forskellige Aarsager er
man gaaet bort fra denne Ankertype og anvender nu som
Regel det saakaldte Fodanker. d. v. s. et Anker af en saa
dan Form, at Minen under Magasinering, Transport og Ud
lægning kan anbringes oven paa sit Anker - dette danner
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»Fod« for Minen. Dybderegulatoren magasineres i An
kerets Hulhed, saa at det klargjorte Minesystem danner
et samlet Hele.

Naar Minen kastes, skilles Minen og Ankeret fra hinan-

A B

S./vvirk.nd. Mine,
A . Und" Regulering, B. Indstillet i ensket Dybde.

den; Ankeret søger mod Bunden, og Dybderegulatoren pas
ser Airulningen af Ankertovet, saaledes at Minen efter endt
Regulering indtager den Dybde, hvortil Regulatoren er ind
stillet inden Kastningen.

Minetyper.

Man skelner mellem 2 forskellige Slags Miner:

1. Den kontrollerede Mine: Kabelminen. som altid er under
Kontrol, d. v. s., man kan selv bestemme, om Minen skal
være farlig (armeret) eller ufarlig (desarmeret). Kabel
minen anvendes hovedsagelig til Kyst - og Havnespær
ringer o. lign. (Neutralltetsspærringer, defensivt an
vendte Miner) og

2. Den ukontrollerede Mine: Selvvirkende Mine, der, naar
den er udlagt, ikke mere er under Kontrol, den er altid
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farlig (armeret). Selvvirkende Miner anvendes hoved
sagelig ude i farvandene (offensivt anvendte Miner).

Den danske Mine er saaledes konstrueret, at det an
vendte System er ens for begge Slags Miner, kun Elek
tricitetskilden er forskellig. Der skal i det følgende gøres
ganske kort Rede herfor.

En Kabelminegruppe.

Kabelminer.

Minerne udlægges i Grupper med et nærmere bestemt
Antai Miner, der ved Kabler er forbundet til en Elektrici
tetskilde, der er udlagt i Søen. Denne er ved Kabler for
bundet til et Betieningsbord, enten anbragt i et Fartøj eller
paa en Søminestation i Land. Naar der fra Betjeningsbor
det sendes en elektrisk Strøm ud til Elektricitetskilden, kan
man enten armere eller desarmere sine Miner.

Kabelminespærringer udlægges fortrinsvis ved Kyster,
udfor vigtige Havne eller andre Steder, hvor man ikke øn
sker Passage af krigsførende Skibe, men hvor ens egne
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Skibe skal have uhindret Passage. I Spærringen kan være
anbragt »Opspringsminer«, d. v. s. Miner stillet i en saa
dan Dybde, at Skibe kan passere hen over dem; men som,
hvis det ønskes, ad elektrisk Vej kan bringes til at indtage
samme Dybde som de andre Miner i Spærringen.

Selvvirkende Miner.

Minerne udlægges enkeltvis, og Elektricitetskilden er
anbragt i eller paa Minen. Udlægning af selvvirkende Mi
ner finder hovedsagelig Sted fra hurtiggaaende Fartøjer
(Torpedobaade), der hurtigt kan bringe Minerne frem til de
Steder, hvor den øjeblikkelige Situation kræver det.

Det er indlysende, at det er en Fordel at have sine Mi
ner under Kontrol; men Vedligeholdelsen af Kabelmine
spærringer kræver meget Arbejde og Materiel, og Spærrin
gerne maa kunne forsvares, enten fra Batterier i Land eller
fra Artilleriskibe. Kabelminen er derfor nærmest bundet til
Forsvaret paa de indre Linier, hvorimod den selvvirkende
Mine kan bringes ud i Farvandene. Det er dog en Selv
følge, at man meget nøje maa kende Beliggenheden af selv
virkende Miner af Hensyn til sine egne Skibes Sikkerhed.

Man stiller det Krav til Miner, at de før og under
Udlægningen skal være ufarlige. Dette opnaas for Ka
belminers Vedkommende ved, at Elektricitetskilden først
indsættes i Strømkredsløbet efter Udlægningen, og ved
selvvirkende Miner hindrer en Vandtryksmekanisme i For
bindelse med en Tids-Sikkerhedsanordning, at Strømmen
kan sluttes, før Minen har naaet en bestemt Vanddybde, og
før der er gaaet et vist Tidsforløb efter Udlægningen. 
Udlægningsfartøjet kan altsaa naa at komme af Vejen,
inden Minen er armeret.

Haagerkonventionens Fordring om, at løsrevne Miner
skal være ufarlige, opfyldes for Kabelminer ved, at Strøm
kredsløbet afbrydes, naar Kablerne overrives, og for selv
virkende Miner ved, at den omtalte Vandtryksmekanisme
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afbryder Strømkredsløbet, naar Minen gaar i Overfladen
efter Løsrivelse fra sin Fortøjning.

Udlægningsmetoder.

Til Udlægning af Miner kræves, at de Fartøjer, der skal
udlægge dem, er forsynet med Udlæzningsinstallationer.

Man skelner mellem Sideudlægning og Agterudlægnlng.

Sideudlægning

er den oprindelige Udlægningsmetode. Som Eksempel
herpaa skal nævnes Udlægning fra David, hvor Minesyste
merne ophænges i Davider anbragt i Borde, hvorfra de
direkte slippes. En anden Form for Sideudlægning er Ud
lægning fra Vippeapparater. hvor Minesystemerne (med
Fodankre) anbringes ude i Borde paa Vipper, der fasthol
des af en Sllppeanordning. Naar denne frigøres, glider
Minesystemerne ud i Vandet.

Kabelminer klar tl/ Udlægning I »Lossen«,
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Sideudlægning lider af en Del Ulemper - bl. a. vanske
liggøres den af Sø og Slingerage og finder derfor kun ringe
Anvendelse. (Findes bl. a. i nogle Minebaade og mindre Tor
pedobaade).

Agterudlægning

kræver, at Minerne er forsynet med Fodankre, da Ud
lægningen Ioregaar fra Transportbaand eller fra Skinne
veie: og i sidstnævnte Tilfælde maa Ankrene være for
synet med Hiulaksler, Transportbaand findes kun i egent
lige Mineskibe - f. Eks. i »Lossen«, De frembyder den
Fordel, at man ved Udlægning af Kabelminer mekanisk og
paa hensigtsmæssig Maade fører Minerne sammen med
Kablerne udover Agterenden. Ved selvvirkende Miner kan
Udlægningen her foregaa kontinuerligt. Ved Udlægning fra
Skinneyeie anbringes Minesystemerne paa Skinner, normalt
1 Skinnevel paa hver Side i Borde. Skinneveien fører ud
over Agterenden. Skinneveje findes som Regel fast instal
leret i alle mindre Fartøier: Torpedobaade, Minelartøier
o. s. v.



Minestrygning.
Ved Minestrygning forstaas Fjernelse af udlagte Mine

spærringer.
Den nu anvendte Form for Minestrygning er af forholds

vis ny Dato, idet Minestrygningstjenesten først under Kri
gen 1914-18 kom ind under en fast Organisation.

Til Minestrygning anvendes Apparater - Minestrygere
- der slæbes gennem Vandet i en bestemt Dybde: Stryge
dybden. Som Slæbefartøjer kan benyttes specielle Mine
strygningsfartøjer (ogsaa kaldet Minestrygere) eller andre
lettere Fartøjer, naar blot disse har tilstrækkelig Maskin
kraft, Manøvreevne og ringe Dybgaaende, ligesom det er
nødvendigt, at der forefindes Spilgrejer om Bord til Ud
sætning og Indhivning af Strygeren.

Minestrygning omfatter Minesøgning og Minerydning.

Minesøgning bestaar blot i at erkende og bestemme Til
stedeværelsen af Miner, hertil anvendes Redskaber, der kan
slæbes med relativ stor Fart, er lette at manøvrere med Og
spænder over et ret stort Felt, samt markerer en Mines
Plads nøiagtigt.

Minerydning. Er Minefeltet lokaliseret, bliver den første
Opgave ofte at rydde og afmærke en Passage gennem Fel
tet; senere maaske Rydning af hele Feltet. Til Mineryd
ning anvendes grovere, kraftigere Grej end ved Minesøg
ning, muligt bestemt til en ringe Fart. Rydningen bestaar i,
at Rydderen bringer Minerne til Overfladen, hvor de kan
uskadeliggøres, eller faar dem til at sprænges i Strygeren.
Minestrygere anvendes enten som baade Søger og Rydder,
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som Søger alene, eIler som Rydder alene, og man skelner
meIlem Enkeltskibs- og Flerskibsstrygere.

Enkeltskibsstrygere:

Fig. A. og B. viser en saadan Stryger, der paa Grund
af sin Form kaldes en »Y-Stryger«,

I Minestrygningsfartøjet er fastgjort Slæbetrossen (1).
I dennes frie Tamp fastgøres Strygetrosserne (2), paa disse
er anbragt særlige Knive eIler Sakse (3), der holdes paa
Plads af særlige Stop paa Strygetrossen. Knivene (Sakse
ne) er ophængt drejeligt paa Trossen og saaledes afbalan
ceret og styret, at Knivgabet (Saksen) altid viser vandret
ud fra Strygetrossen, klar til at kappe Minens Ankertov
over. De agterste Tampe af Strygetrosserne er fastgjort til
hver sit Spær (4), der holdes i den ønskede Dybde af en
Bærehanger (5), der igen er fastgjort til en hydroplanfor-
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met Flyder (6). Samlingspunktet for Slæbetrosse (l) og
Strygertrosser (2) - Vinkelspidsen - føres ned i den rette
Dybde af den paa Skitsen viste »Drage«, Dragen, der har
Form som et langagtigt Prisme, er ophængt med Hanefod og
Hanger, den skærer ned, naar Minestrygningsfartøjet gaar __
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frem. Spæret, der har Form som en Spade med Skaft (Stv
restage) af Træ, er saaledes fastgjort til Strygetrosse (2)
og Bærehanger (5), at den under Slæbningen skærer ud og
ned. Flyderne er forsynet med Ror og skærer ogsaa ud.
Princippet er, at en Mine, hvis Fortøjning fanges af Stryge
trosserne (2), føres hen til den nærmeste Kniv eller Saks,
hvor Ankertovet kappes, og Minen gaar da i Overfladen,
hvor den kan nedskydes.

Strygeren sættes med langsom Fart, og naar der »gaas

an«, skærer Dragen ned, Spærene og Flyderne skærer ud,
og Strygeren holder under Gangen den paa Skitsen viste
Form. Strygedybden varieres ved at ændre Slæbewirens (1)
Længde og dermed Dragens Dybde, samtidig med, at der
indsættes forskellige til Slæbewirelængden svarende Bære
hangere (5). Strygerens Wirer er oprullet paa Tromler i Mi
nestrygningsfartøjet og udsættes og indhives ved særlige
Spil.

Denne Stryger anvendes til Minerydning og Minesikring
(se herom senere).

Foruden den ovenfor omtalte Stryger anvendes i Mine
strygningsfartøjerne af »Søløven«-Typen en Paravanes
Stryger.

Dette Strvgegrei, der føres agter, bestaar af en Slæbe
trosse, en Drage, 2 Strygetrosser og 2 Paravaries. Det hol
des nede i den ønskede Dybde dels af Dragen og dels af
Paravanerne.

Flerskibsstrygere:

Fig. C. viser Hovedprincippet: Strygegrejet er anbragt
mellem to Mfnestrvgningsfartøier. Anvendes flere Fartøjer
paa Linie, fastgøres Tampen af Nr. 3-Fartøjs Strygetrosse
ved Nr. 2-Fartøjs Drage o. s. fr. Grejet er oprullet paa
Tromler agter. Naar Strygeren skal sættes, gaar de to
Fartøjer paa Siden af hinanden, og Tampen af Strygetros-
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sen gives over i det andet Fartøj, hvor den fastgøres ved
Dragen. Udsætning og Indhivning foretages ved særlige Spil.
Anvendt som Søger kaldes Strygetrossen for Søgelinen. og
alt Grejet er da af smækker Førlighed. Dragens Dybgaaen
de reguleres finere ved at lade den bære af en Flyder, der
slæbes agter i en særlig Wire.

Søgeren kan føres med ret stærk Fart uden særligt Fart
tabt paa Grund af den spinkle Konstruktion, ligesom den kan
føres fra mindre Fartøjer, hvis ringe Dybgaaende gør dem
særligt egnede til Søgning paa lavt Vand.

I Søgelinen kan indsættes en særlig Griber med Slippe
anordning og Bøje. Griberen kan omslutte et Mineankertov,
og dens Bøje stiger da til Overfladen og markerer Minens
Plads. Griberen kan yderligere kombineres med en lilIe
Kontramine, der kan antændes med en ringe Forsinkelse,
naar Griberen rives ud af Søgelinen og af sin Bøje trækkes
op under Minen. Ved Kontraminen uskadeliggøres Minen,
eller den synker.

I alle Tilfælde slipper Søgelinen i den ene Ende, ved en
særlig Slippeanordning. naar der »Iaas Hold«, idet Grejet
eIlers vilde sprænges. Efter et Hold maa Fartøjerne derfor
igen gaa paa Siden af hinanden, give ny Søgeline over o. s.
fr., og eventuelt anbringes ny Griber.

Anvendt som Rydder erstattes Søgelinen med en noget
sværere Strvgetrosse, hvorved man faar en Rydder, der kan
bruges paa forholdsvis lægt Vand. Den paa Fig. C. viste
Stryger er den saakaldte D-Stryger (Dybtvandsstrvgeren) ,
der er den simpleste Form for en Flerskibsstryger ; men den
er kun egnet til Anvendelse paa dybt Vand.

Princippet for begge Rvddere er, at Miner, der fanges af
Strvgetrossen, vil blive hængende paa denne. Efterhaanden
som flere Miner fanges, glider de sammen i Bugten af Stry
geren som et Bundt; enten vil Minerne da sprænges ved at
tørne sammen med hinanden eller ogsaa - hvad der oftest
er Tilfældet - vil Ankertovene efter kort Tids Slæbning
blive revet over ved Trækket i Strygetrossen og Minerne
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komme til Overfladen. Ikke detonerede Miner uskadelig-
gøres ved Beskydning.

Under Minestrygning, hvor der anvendes flere Fartøjer
sammen, gaar disse i særlige Formationer, der giver sik
ker »Overlapning« af de strøgne Arealer. Under Rydning
markeres disse Arealer ved Bøjer, der udkastes og bjærges
af særlige Bøiefartøier,

Enkeltskibssirygning' i Formation. Flerskibsstrygning i Formation .

Minesikring.

Denne kan foretages efter følgende 3 Hovedprincipper:
a. Sikkerhedsforanstaltninger i Skibets Konstruktion

ved Celleinddeling - »blisters« eller »bulges « - hvorved en
Minesprængnings Virkning begrænses.

b. Sikring ved et paa Skibet anbragt Afvlsersvstern.
Princippet er her følgende: Fra et Punkt saa forligt og
dybtliggende som muligt at føre 2 Staalwirer agterefter og
saa langt ud til Siderne som muligt, saaledes at Mineanker
tovet af Afvisertrosserne føres ud til Siden fri af Skibet.
Afvisertrosserne ender i en Kappeanordning. der river An-
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kertovet over. Eksempler herpaa er Paravanesystemet (som
i vore Artilleriskibe) og S-Sikring (Stævnsikring) som f. Eks.
i »Lossen«.

c. Sikring ved Iorangaaende Minestrygning - »taktisk
Sikring«. Minestrvgningsiartøierne gaar da i Formation
med Strygerne ude umiddelbart foran de Skibe, der skal
sikres. Af de omtalte Strygere er Y-Strygeren den anvende
ligste til dette Brug.



Dybdebomber.
Dybdebomber er en Slags Miner, der kastes mod Under

vandsbaade for at eksplodere paa det Sted og i den Dybde,
hvor U-Baaden formodes at befinde sig.

Dybdebomben blev første Gang anvendt under Krigen
1914-18 og viste sig at være et af de virksomste Midler
til Bekæmpelse af U-Baade. Dybdebomber er saaledes ind
rettet, at de under alle Vejrforhold kan kastes fra forskel
lige Slags Skibe uden større Arrangement og betjenes af
Personel uden særlig Uddannelse.

En Dybdebombe bestaar i Almindelighed af en cylindrisk
Beholder ladet med Sprængstof. Bomben har forskellige
Sikkerhedsanordninger, nærmest svarende til den selvvir
kende Mines Sikkerheder.

Antændingsdybden kan reguleres paa forskellig Maade,
saaledes :

a . Ved en hydrostatisk Mekanisme, hvor et Stempel
trykkes ind af Vandet og udløser en Perkutør eller slutter
en Glødestrøm til en Tændpatron. Forskellig Dybde opnaas
ved at ændre Fjederbelastningen paa Stemplet.

b. Ved en Flyder, der ved en Line er i Forbindelse med
Antændingsmekanismen og udløser denne, naar Dybden
naas, og Linen er strakt. Forskellige Dybder opnaas ved at
ændre Linens Længde.

c. Ved en Tidsmekanisme, der udløser Antændingsme
kanismen en vis Tid efter Kastningen, idet Dybden saa be
stemmes af Bombens Synkehastighed og kan varieres ved,
at man indstiller til forskellig Tid. Som Tidsmekanisme kan
enten anvendes et Urværk, eller en Regulering af Vandets
Indstrømning i en Beholder ved at variere Indstrømnings
hullernes Størrelse. Dybdebomben kan, som nævnt, kastes
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fra ethvert Fartøj uden særlige Installationer, men den
føres og kastes oftest fra hurtiggaaende Fartøjer: Jagere,
Torpedobaade o. I. eller fra særlige Undervandsbaadsiagere,
hvor der findes særlig praktiske Anordninger (Sliske eller
Skraaplan, Skinner eller særligt indrettede Morterer), der
tillader hurtig og fortsat Kastning. Hurtigheden i Kastnin
gen spiller nemlig en stor Rolle, da det Omraade, hvor
U-Baaden muligvis kan være til Stede, efter at den er ob
serveret, vokser meget hurtigt med Tidsforløbet fra det
Øjeblik, U-Baadens Plads erkendes, og til Dybdebomben
kastes.

I den danske Marine anvendes to Slags Dvbdeborn
ber, een med elektrisk Antænding, forsynet med en Tids
mekanisme med 3 Indstillinger til R.egulering af Antæn
dingsdybden, og een med mekanisk Antænding med en
Tidsmekanisme, der reguleres af Vandets Indstrømning i
en Beholder.

Kastningen foregaar:
I Torpedobaadene: Fra Kasterør, i hvilke Bomberne lig

ger magasineret, og hvorfra de med fiaand og Magt skub
bes ud over Baadens Agterende.

I Minestrygningsfartøferne af »Søløven«-Typen: Fra
særlige Bombekastere, hvorfra de udskydes med Krudt,
saaledes at de kastes ca. 50 m ud til Siden.

\I



Luftbomber.

Bomben, der kastes fra et Luftfartøj, har en strømlinie
formet hul Krop af Staal, hvori Sprængstof el. lign. er an
bragt. Kroppen er forsynet med Haleflader, der tjener til
at stabilisere Bomben under Faldet, samt undertiden tillige
til at give Bomben en Rotation, der udnyttes til Armering

Luftbomber klar til Kastning.

af Bombens Brandrør. Dette virker enten momentant ved
Anslaget eller med en vis, forud indstillet, Forsinkelse.

Man skelner mellem: Sprængbomber, Gasbomber og
Brandbomber. Indenfor de første skelner man igen mellem
Sprængstykkebomber og Minebomber. I Søkrigsførelsen
anvender man som Regel en kombineret Mine-Spræng
stykke-Bombe, der ofte benævnes panserbrydende Luft
bombe. Bombekroppens Form og Styrke tager Sigte paa, at
Bomben kan trænge gennem almindelige Dæk og lette Pan
serdæk, og derved bringe Sprængningen ind i Skibets vi
tale Dele.
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Sprængstykkebomben

deles ved sin Sprængning i Stykker af saadan Størrelse,
at man opnaar størst mulig Virkning mod levende Maal eller
lette Konstruktioner. Man anvender Bomber paa 1-20 kg,
hvoraf 10-20 % er Sprængladning. En 12 kg Spræng
stykkebombe præsterer ved Sprængningen ca. 300 Spræng
stykker af over 10 g. Stykket. De spredes indenfor 40-50
m.'s Afstand af Bomben, idet enkelte større Stykker dog
naar 2-300 m. bort.

Minebomben

har større Sprængvirkning. Kroppen er ret tyndvægget.
Sprængladningen udgør 50-65 % af Vægten. Minebomben
anvendes overfor mellemsvære og svære Konstruktioner.
Størrelsen ligger mellem 50 og 500 kg., dog findes der For
søgsbomber paa indtil 2000 kg. Medens Sprængstykkebom
ber ifølge deres Formaal normalt anvendes ved Sprængning
straks ved Anslaget, anvendes Minebomber normalt med en
vis Forsinkelse, for at Bomben kan trænge passende ind i
Konstruktionen. En 50 kg. Minebombe giver i ret løs Jord
et Sprængkrater paa ca. 3 m.'s Dybde og ca. 6 m.'s Diame
ter. Overfor et alm. 2-3 Etages Beboelseshus, der ligger
50 m. fra Nedslaget, vil Minebomber have omtrent følgende
Virkning: 50 kg. Bombe slaar Døre og Vinduer og lette
Konstruktioner væk'; 100-300 kg. Bombe slaar Frontvæg
gen ind; 1000 kg. Bombe søndeslaar Buset, idet dog solidt
byggede Kældere forbliver ubeskadigede.

Man har specielle Minebomber til Anvendelse mod ned
dykkede Undervandsbaade. Virkningsafstanden i Vandet er
ret ringe, kun 6-8 m. for en 150 kg. Bombe.

Gasbomben

anvendes mod levende MaaI. Man ser dog kombinerede
Gas-Sprængstvkkebornber. Der anvendes som Regel lette
Bomber, indtil ca. 150 kg. En Gasbombe paa 300 kg. inde-

11"
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holder ca. 50 kg. Gasstof. De mindre Bomber indeholder
relativt mindre. En vis Mængde Sprængstof er nødvendig
for at sprede eller forstøve Gasstoffet.

Brandbomber

anvendes dels som mindre Bomber (0,5-5,0 kg.) over
for ret brandbare Konstruktioner, og dels som større Bom
ber (ca. 50 kg.) mod vanskeligt antændelige Emner. An
tændeIsesmidlet er: Fosfor, Natrium eller Thermit, der er
en Blanding af JerniIte og Aluminiumspulver. Thermit
frembringer en Varme paa ca. 3000°, hvorfor Brændsatsen
kan skære gennem Metalbeskyttelser o. I. Brændetiden er
som Regel 5-10 Min.

Et Luftfartøjs Bombelast afhænger bl. a. af, paa hvilken
Afstand fra Basis det skal operere. Hvad der spares i
Brændstoflast, kan udnyttes til Bombelast eller Højde. Store
Bombeplaner kan føre ca. 3 ts Bomber ved Operationer ind
til 500 km fra Bas is. Lette Bombeplaner til Søkrigsførelse
kan medføre 100-500 kg Bomber.

Luftfartøiet kaster Bomben enten under vandret Flyv
ning eller under Dykning. Det sidste giver Mulighed for at
udnytte evt. Skydække og angribe ret overraskende og
hurtigt, samt ringere Kastehøide og Faldtid, hvad der giver
bedre Træfning. Til Gengæld udsættes Luftfartøjet for Be
skydning paa relativ lille Afstand.



Kunstig Taage og Røg.
Ønsket om under visse Forhold at kunne manøvrere uset

i Nærheden af fjendtlige Skibe eller Batterier paa Land,
f. Eks. under Mineudlægning, har bevirket Fremkomsten af
»kunstig Taage«.

Udvikling af kunstig Taage sker i Skibe ved Taage
flasker og Taagebøier, 'i Luftfartøjer ved Taagebeholdere,

Udvikling af Taage fra Taageflasker.

Taageflasker.

Taageflaskeapparatet bestaar af 2 Staalflasker, hvis Ind
hold sammen med Luftens Vanddamp kan danne kunstig
Taage, Flaskerne skal altid behandles med Forsigtighed. Een
Mand kan betjene et Sæt Flasker. Under Taageudvikling
skal han have paasat Gasmaske og Læderhandsker. Et
Flaskesæt kan udvikle Taage i ca. 6 Min.
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Taagebøjen

bestaar af en Blikbeholder, der indeholder en Taagesats,
som danner Taage, naar den antændes. Taagesatsen be
staar hovedsagelig af rødt Fosfor og Thermit.

1. Beholder.

2. Tændmekanisme.

J. Slsgdornsrer.

4 og 5. Stupin.

6. Taagesats.

7. Cement.Ballast.

8. Smelteprop til
Bøjens Sænkning.

J---+-+II
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Taagebøje

Bøjens Tændmekanisme kan indstilles til at virke øje
blikkelig eller med Forsinkelse. Naar Bøjen er indstillet til
at virke, kastes den straks udenbords. Bøjen kan ogsaa
kastes fra Luftfartøjer.

Naar Taagebøien er udbrændt, vil den normalt synke.
Ser Orlogsgasteri en drivende Taagebøie, skal han varsko
derom, saa den kan blive sænket. Taagebøier skal behand
les med Forsigtighed.

Taagebeholdere.

Til Udvikling af kunstig Taage fra vore Luftfartøjer an
vendes Taagebeholdere indeholdende Taagesvre, Behol
derne er ophængt under Luftfartøjet, og naar Taage skal
udvikles aabnes for Beholderen, hvorved Taagesyren ved
Luftfartøjets Fart gennem Luften vil blive suget ud af Be-
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holderen og i forstøvet Tilstand ved Forbindelse med Luf
tens Vanddamp danne Taage.

Røg.

Ønsker man at dække sig øjeblikkelig, kan det i olie
fyrede Skibe ske ved Røgudvikling.

Røgudviklingen foretages ved at formindske Tilførselen
af Luft til Fyrene under Kedlerne. Da Røgpartiklerne er
tungere end Taagepartiklerne, vil de ikke holde sig saa
længe i Luften.

En meget tæt Taage faas ved Blanding af kunstig Taage
og Røg.

Gas og Gasmasken.
Krigsgas

er luftformige, flydende eller faste Stoffer, der er sam
mensatte af forskellige kemiske Grundstoffer og som Regel
tungere end Luften.

Man skelner mellem flygtige Gas arter og varige Gas
arter. De flygtige Gasarter er enten luftformige eller væd
skeforrnige. De fordamper hurtigt, - fra nogle Minutter til
nogle Timer. De varige Gasarter er i Reglen langsomt for
dampende Vædsker. De holder sig virksomme under For
dampningen, der kan vare fra nogle Timer til flere Dage.

Virkningen af Krigsgas er foruden af Flygtigheden i høj
Grad afhængig af Temperatur- og Vindforholdene. Ved
høj Temperatur faas en kraftigere Fordampning og en
højere Gaskoncentration, d. v. s., at Gassen har en kort
varig, men kraftig Virkning. Ved lav Temperatur faar man
tilsvarende en svagere, men mere langvarig Virkning. Hvis
Vinden blæser mere end 6 m/Sek. , bliver Gaskoncentrationen
saa svag, at den regnes for virkningsløs.
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Efter Virkningen inddeles Krigsgas i:
Blodgifte
Kvælende Gasarter
Ætsende Gasarter
Taaregas og
Nysegas.

BIodgif te,

den vigtigste er Kulilte. (Se »Alm, Sundhedspleie« S. 264).

Kvælende Gasarter

angriber særlig Luftvejene og Lungerne. De vigtigste er
Klor og Poszen.

Ætsende Gasarter

angriber særlig fluden. Sennepsgas, der er en Væd
ske, hører til de ætsende Gasarter og regnes for den far
ligste af de i Øjeblikket kendte Krigsgasarter. da det er
vanskeligt at beskytte sig imod den. De ætsende Krigsgas
arter angriber foruden Huden tillige Næse, øjne, Strube og
Lunger.

Sennepsgas kan ogsaa virke ødelæggende paa Levneds
midler og Drikkevand og i nogen Grad paa Materiel f. Eks.
Kanonernes Metaldele. Den virker kun i flydende Form.

Taaregas

fremkalder en voldsom Irritation af øjnene, der »løber i
Vand «, saaledes at man ikke kan se . Virkningen er i Reglen
Iorbigaaende.

Nysegas

er ligesom Taaregas ikke dødeligt virkende, men virker
irriterende særlig paa Næsens Slimhinder, men ossaa paa
Svælg og øjne, og fremkalder en ustandselig Nyseri og
Hosten, Hovedpine og Angstfølelse.

Af andre skadelige Krigsgasarter. som kan forekomme
om Bord, skal nævnes KvælstoftveiIte (Sprænggas) . Den
fremkommer ved Granatsprængninger, ved Skud fra egne
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Kanoner, Mine- Og Torpedosprængninger og ved Brande om
Bord, paa samme Maade opstaar ogsaa Kulilte.

Krigsgas kan i Søkrigen tænkes anvendt ved:
Gasudblæsning fra Luftfartøjer,
Nedkastning af Gasbomber fra Luftfartøjer,
Artilleri-Gasbeskvdning og
Gasudvikling fra Skibe eller Bøjer.

Anvendelse af Krigsgas i Torpedoer eller Miner kan
tænkes, men er dog mindre sandsynlig, da der i Forvejen
udvikles ret store Mængder af Kulilte ved Torpedo- og
Minesprængninger.

Gasudblæsning fra Luftfartøjer kan blive anvendt over
for Skibe i Kamp, mod Transporter og ankerliggende Skibe,
samt mod Flaadestationer, Forter og Havne. Overfor de
samme Maal kan ogsaa anvendes Nedkastning af Gasbom
ber fra Luftfartøjer.

Ved Artilleri-Gasbeskydning kan anvendes Projektiler, j
hvilke Sprængladningen for en større eller mindre Del er
erstattet med Krigsgas.

Gasudvikling fra Skibe eller Bøjer kan tænkes anvendt
under ganske særlige Forhold f. Eks. i snævre Farvande
og .j usigtbart Vejr overfor ankerliggende Skibe. Krigsgas
kan ozsaa anvendes i Forbindelse med kunstig Taage ved
særlige Lejligheder.

Gasalarm

Naar Gasangreb kan forventes eller er konstateret, gives
Gasalarm, der bestaar i Lydsignaler, der kan høres i hele
Skibet. Al Ventilation stoppes øjeblikkeligt. Dørene lukkes
til de gassikre Rum, og Gasmaskerne tages paa,

Naar Gasfare ikke mere er til Stede, ophører Gasalarm
ligeledes ved Lydsignaler.

Den Tid, der gaar, inden man mærker, at man er for
giftet, ligger som Regel mellem 2 og 6 Timer. Hvis man
straks kommer under rigtig Behandling, vil man som Regel
kunne komme sig helt.
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Gasmasken.

Gasmasken er indført, for at hver Mand kan beskytte
sig mod Krigsgassens skadelige Virkninger og for at sætte
Personellet i Stand til at fortsætte Kampen. selvom Gas er
til Stede.

Moderne Gasmaske
og gennemskaaret Filter.

I
'-'-----

Gasmasken kan kun anvendes i fri Luft eller i delvis
aabne Rum, den beskytter ikke mod Kulilte, medmindre sær
ligt Filter anvendes.

Gasmasken bestaar af Ansigtsmasken med Ventilhuset,
samt et Filter med Trækul, der skrues paa Masken. Trækul
filteret renser den Luft, som Bæreren indaander. Af Illustra
tionen Irerngaar de forskellige Benævnelser for Maskens en
kelte Dele. Gasmasken beskytter tillige Ansigtet. Den maa
ikke aftages, før Gasangrebet er forbi, og Lydsignalet lyder
som Tegn paa, at Faren er overstaaet.

Hvis man mener, at man har faaet Sennepsgas paa sit
Tøj, maa man ikke komme i Berøring med andre eller zaa
ind i andre Rum, da Forgiftningen derved kan spredes.
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Gasmaske-Instruktion ombord

Før disse Forholdsregler kan ophøre, maa man være
blevet afklædt, afsæbet og skyllet ved særligt gummibe
klædt Mandskabs Hjælp (Gaspatrulien) og . til Slut have
taget rent Tøj paa.



Radio- og Signaltjeneste.
Radiotjenesten.

Saa snart Radioen blev praktisk anvendelig i Slutningen
af det forrige Aarhundrede, blev den taget i Skibsfartens
Tjeneste. Man fik i den for første Gang et Middel til uaf
hængig af Tid, Sted og Afstand at komme i Forbindelse med
Land og andre Skibe.

Paa Grundlag af Radioen blev der skabt et internatio
nalt Sikkerhedssystem, der i Aarenes Løb har betydet Red
ning af mange Menneskeliv; og endelig fik man i den et Na
vlgationsmiddel, der virker paalideligt, ogsaa naar andre
Navigationsmetoder er sat ud af Spillet i usigtbart Vejr.

Forbindelsestjenesten

Naar der vælges en passende Bølgelængde, kan selv
svage Skibsstationer paa enhver Tid af Døgnet komme i
Forbindelse med Hjemlandet eller andre Lande, selv fra den
anden Side af Jorden.

Til kortere Distancer op til ca. 600 Sømil benyttes Bølge
længder mellem 500 og 1000 m.

Til lange Distancer vælges en Bølgelængde mellem 15
og 70 m, idet man, efterhaanden som Distancen vokser, maa
benytte kortere Bølger, om Dagen kortere end om Natten.
Paa korte Bølger staar danske Skibe over hele Jorden nu i
direkte Forbindelse med Danmark. Marinens Skibe ved
Færøerne, Island og Grønland er Døgnet igennem i direkte
Forbindelse med Marinens Radiostation i København: Flaa
deradio.

Ønsker man at telefonere, kan man ved Radioens Hjælp
komme til at tale med en hvilken som helst Telefonabon
nent i hele Danmark, selv helt fra Island. Der benyttes her
til fortrinsvis Bølger mellem 15 og 200 m.



Radio- og Signalileneste 197

Radio-Sender i »Dragenc.Baad.

Sikkerhedstjenesten

Afhængig af det Antal Telegrafister, der er om Bord,
holder Alverdens Skibe hele Døgnet eller i bestemte Perio
der konstant Lyttevagt paa en fælles Bølgelængde: 600 m
(Kalde- og Nødbølgen),

Paa et bestemt Signal ... - - - ... skal al anden
Telegrafering ophøre, idet dette Tegn betyder, at Menne
skeliver i Fare, og alle Stationer, der hører Signalet, skal
lytte efter Telegraferingen fra det nødstedte Skib, hjælpe
med til at bringe Telegrammet videre og om muligt selv
bringe Hjælp.
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Mindre Fartøjer, der ikke har Telegrafist om Bord, kan
benytte Telefoni paa Bølger mellem 85 og 200 m. Nødbøl
gen er her 181,8 m, og Nødsignalet det franske Ord for
Hjælp: m'aider.

I bestemte Perioder i hver Time skal al Korrespondance
paa og omkring Nødbølgerne standse, og alle skal lytte efter
Nødsignaler. Paa 181,8 m de første 3 Minutter i hver Time;
paa 600 m fra det 15'-18' og det 45'-48' Minut i hver Time.

Til Sikring af Skibsfarten udsendes desuden jævnlig Ad
varsler for Storm, Taage og Hindringer for Seiladsen som
Is, Vraggods og Miner samt de nødvendige Oplysninger til
Udarbejdelse af Vejrkort.

Bliver et Menneske syg om Bord i et Skib uden Læge,
kan Skibet pr. Radio søge Raad og Hjælp hos Læger ved
nærmeste Kvststation, og denne Læge følger da Patientens
Befindende Dage igennem, indtil Skibet naar Havn.

Navigationstjeneste

I usigtbart Vejr sættes langs alle Kyster Radiosendere i
Gang - Radiofyr -; disse udsender hvert sit karakteristi
ske Signal, der saa kan pejles (retningsbesternrnes) om Bord
i Skibene selv over meget lange Afstande.

Ved Radioneilinger kan Skibene navigere lige saa sik
kert som i klart Vejr.

I klart Vejr sættes nogle af disse Radiofyr i Gang i 'korte
Perioder i hver Time, for at Skibene ogsaa under disse For
hold kan benytte dem til Pladsbestemmelser, naar de er
ude af Sigte af Land.

Radioteknikken har ikke sagt sit sidste Ord paa dette
Felt, der arbejdes ivrigt paa Apparater, der i Taage skal
forhindre Skibssammenstød og Kollisioner med Isbjerge; og
Radio-Ledefyr ved Havneindseilinger. der skal benyttes,
naar Taage gør det umuligt at se Havnefyrene.

I Krigsflaader er Radioen et uerstatteligt Middel for den
Kommanderende til at modtage Meldinger fra og give Or-
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drer til alle sine Enheder, hvad enten det er Luftfartøjer,
Overfladeskibe eller neddykkede U-Baade.

Men i Krigstid er Radioen et tveægget Sværd, idet alle
Meldinger ogsaa kan opfanges af Fjenden, og samtidig kan
denne ved Pejling faa vigtige Oplysninger om Skibenes
Pladser og Bevægelser.

-,

R.>dio.Modtager i »Dregene-Beed.

Det er derfor nødvendigt at indskrænke Brugen af Radio
mest muligt, at affatte alle Meddelelser i hemmelige Koder,
at gøre Telegraferingen hurtig og kortvarig og endelig for
trinsvis at anvende Bølgelængder, der ikke kan pejles.

Radiotjenesten stiller særlig i Krigsskibe saa store Krav
til Personellet i Retning af teknisk Kendskab og praktisk
Færdighed, at den maa bestrides af faste Telegrafister med
flere Aars Uddannelse og Rutine og kun paa mindre bety
dende Poster af værnepligtige, der i Forvejen er uddannede
Telegrafister.
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Signaltjenesten.

For - inden for Synsvidde - at kunne komme i For
bindelse med Skibe eller med Land har man fra de ældste
Tider benyttet forskellige Signalmidler.

Signalflag.

Om Dagen benyttes paa længere Afstande Signalflag,
d. v. s. forskelligt farvede og formede Flag, hvor hvert
Flag betyder et Bogstav. Ved Hjælp af Signalbøger. hvor
Bogstavgrupper fra 1-5 Bogstaver har Betydning af Sæt
ninger eller Ord, kan man meddele sig til hinanden. Det er
en Forudsætning, at Signalbogen findes om Bord i alle
Skibe.

Fælles for alle Lande findes et Flagsystem og en dertil
hørende Signalbog. For Marinen findes et særligt Flag
system og en dertil hørende Signalbog, der naturligvis er
fortrolig, saaledes at uvedkommende ikke kan aflæse Mari
nens Signaler.

Haandflag

Om Dagen paa korte Afstande benyttes Haandflag, Med
et Flag i hver Haand kan man danne en Række Armstillin
ger, der kan skelnes over temmelig store Afstande. Hver
Armstilling svarer til et bestemt Bogstav. Man kan paa
denne Maade afsende og modtage Bogstavgrupper. hvis
Betydning kan aflæses i Signalbogen, eller man kan afsende
Meddelelser i klart Sprog ved at bogstavere sig igennem
disse.

Lyssignalering

Baade om Dagen og om Natten kan man over alle Af
stande inden for Synsvidde signalere ved at anvende Blink
lanterne ; ved korte og lange Blink kan der dannes Bog
ver og Tal. Herved benyttes altid Morses Tegnsystem af
Pri'k:ker og Streger, det samme der anvendes ved Radio- Og
Traadtelegrafering.
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I sigtbare Nætter med overtrukket Himmel kan man med
Projektørblink sende Meddelelser til Skibe, der er saa langt
borte, at de ligger under Horisonten; idet man retter Pro
iektørstraalen opad mod Skyerne; Modtageren kan da se
den Lysplet, Projektøren danner paa Skyerne og saaledes
aflæse Blinkene.

Til hurtig og sikker Signalering kræves rutineret Per
sonel, saaledes at man ogsaa her maa anvende fast Perso
nel, da Værnepligtstiden er for kort til en tilfredsstillende
Uddannelse.

Projektører.

Til Belysning af fjerne Genstande f. Eks. til Belysning af
Maal under Natskvdning, benyttes Projektører.

Projektøren bestaar af en kraftig Lyskilde, der er an
bragt i Brændpunktet af et parabolsk slebet Hulspejl.

For at faa den størst mulige Afstandsvirkning. skal Lys
straalen have saa ringe Spredning som muligt. Da Brænd
punktet ved et godt Spejl er et enkelt Punkt, skal Lysgive
ren, for at opnaa parallelle Straaler, ogsaa være punkt
formig. Den mest intense og samtidig mest punktformede
Lyskilde, man har, er Kulbuelyset.

Kulbuen frembringes ved at sende en elektrisk Strøm
gennem 2 Stykker Kul. For at starte Buen maa Kullene
berøre hinanden, men derefter skal de fjernes nogle Milime
ter fra hmanden; mellem Kullene dannes da en lysende
Bue af glødende Luftarter.

Den egentlige Lyskilde er dog ikke selve Buen, med det
iJositive Kuls hvidglødende Spids.

Under Brændingen fortæres Kullene, men de moderne
Lamper er saaledes indrettede, at Kullene automatisk føres
frem, efterhaanden som de brænder bort, og samtidig hol
des det positive Kuls hvidglødende Spids stadig i Brænd
punktet.

I moderne Projektører, de saakaldte Højlys eller Stærk-
12
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Moderne Projektør med Fjernstyring.

strørnsnroiektører, har man muliggjort en Forøgelse af
Strømstyrken ved at forsyne Kullene med en Kerne af
kulblandede Metalsalte.

I det positive Kul er Kernen blød og brænder hurtigere
bort end Randen, saaledes at Spidsen under Brændingen
formes som et Krater.

Ved at lade Kullet rotere, opnaar man, at Krateret til
dannes regelmæssigt, der vil da i Bunden af Krateret dan
nes en Kugle af hvidglødende Metaldampe med en meget
stor Lysstyrke.
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Det er denne hvidglødende Kugle, der er den egentlige
Lyskilde, dens Glans er omtrent lige saa stor som Solens ,
naar denne staar højest paa Himlen.

De moderne Projektører er teknisk meget komplicerede;
idet Lampen er gjort fuldautomatisk og indrettet til Hurtig
tænding.

Projektørens Drejning i Siden og i Højden Ioregaar
elektrisk og kan indrettes som Svnkronstvring, hvorved
Iorstaas, at Projektøren stadig følger en Retningskikkert
med meget stor Nøjagtighed . Endelig kan Projektøren sta
biliseres, saaledes at Proiektørstraalen, uafhængig af Ski
bets Bevægelser, automatisk holdes rettet mod Maalet.

Projektørerne betegnes ved deres Speildiarneter, idet
Lysevnen vokser stærkt med denne. Til Eksempel kan
nævnes:

60 cm Projektør:

Strømstyrke: 70 Amp.
Lysstyrke : 100,000,000 Normallys.

90 cm Projektør:

Strømstyrke 120 Amp
Lysstyrke : 380,000,000 Normallys.

12'



»Dragen« set fra Luften - 28 Knob.

MasJiineriet i Flaadens SJiibe.

Dampmaskinen blev indført i den danske Flaade Aar
1824 med et i England indkøbt Hiuldampskib, der fik Navnet
»Kiel«. - Til Sammenligning skal anføres, at det første
danske Koffardidampskib var »Caiedonia« 1819. »Kieles
Maskine var paa 40 HK, og Skibet anvendtes hovedsagelig
til Kongeskib. De Skibe, der anskaffedes de nærmest føl
gende Aar, var ligeledes mindre Hiuldampskibe indkøbt i
Udlandet og anvendt som Kongeskibe, de stilledes desuden
til Disposition for Postvæsen og Toldvæsen, foretog Op
rnaaling m. m. Nogle af dem deltog ogsaa paa forskel
lig Maade i Krigen 1848-50 samt 1864. Med Skibsskruens
Indførelse (i Skruekorvetten »Thor« Aar 1851) tog Udvik
lingen rigtig Fart, og nu begyndte en lang Overgangs
periode: Sejl kontra Damp, hvor Kampen om Herredøm
met mellem Sejlene og Maskinerne fostrede en lang Række
Sejl-Dampskibe bestaaende af Skruelinieskibe, -fregatter og
-korvetter, der afsluttedes med Krydserfregatten »Fven«
Aar 1882 - 2600 HK (det nuværende Kaserneskib).

Maskinerierne i disse Skibe viser mange forskellige Sy-
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stemer: liggende Maskiner med direkte eller tilbagegaaende
Træk, skraatstillede Maskiner, Maskiner med Hel- eller
Halvtrunk, Tandem-Maskiner, Maskiner med koncentriske
Cylindre o. s. V., alle Konstruktioner, der paa forskellig
Maade søgte at opfylde Kravene: ringe Højde, ringe Plads,
ringe Vægt og stor Ydelse, Krav, der fortsat præger
Udviklingen af Dampmaskinerne i Flaadens Skibe.

Denne rivende Udvikling har selvfølgelig krævet en til
svarende Udvikling af Kedlerne, og et Par Tal kan her
bedre end lange Forklaringer illustrere dette: Kedeltryk
ket, der i de første Hjuldampskibes kasseformede Lavtryks
kedler var 0,5-1,0 kg/cm2

, er steget til 18 kg/cm2 i de
Vandrørskedler, der nu anvendes i vore Artilleriskibe og
Torpedobaade.

I det følgende skal i korte Træk gives en Beskrivelse af
de nuværende Maskintyper i Flaadens Skibe, idet disse
groft inddeles i:

Artilleriskibsmaskinerier,
Torpedobaadsmaskinerier,
Undervandsbaadsmaskinerier,
Maskinerier i Skibe til særlige Formaal, samt
Fartøjsmaskinerier.

Artilleriskibsmaskinerier.

Disse har udviklet sig i dire'kte Fortsættelse af de gamle
Sell-Dampskibsmaskinerier, der over de saakaldte Panser
batterier (det første Aar 1863) endte i Monitoren »Sklold«
(Aar 1897). Maskinerne i disse Skibe kendetegnes ved de
res lave Højde for at kunne komme under Panserdækket,
samt deres ringe Slaglængde og store Omdrejningsantal
for at kunne yde den store Hestekraft.

I Artilleriskibet »Niels Iuel« - færdig Aar 1923 - fin
des 2 Stk. 3-cYlindrede Tregangsmaskiner anbragt i hver
sit Maskinrum. Maskinerne yder tilsammen 6000 HK ved
178 O/M og arbejder med overhedet Damp. Kedelanlæget
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En af »Niels juel«s Hovedmaskiner .
3000 HK .

bestaar af 2 Stk. kulfyrede Vandrørskedler af »Yar row«
Typen anbragt paa agterste Fyrplads samt 2 Stk. olie
fyrede Kedler af samme Type paa forreste Fyrplads. Det
elektriske Anlæg faar Strøm fra 3 Stk. Turbodynamoer og
2 Stk. »Holeby«-Dieselmotorer. Skibet er endvidere forsy
net med Fryseanlæg, Dampspil og elektriske Spil i meget
stort Antal samt et særdeles kompliceret Ordreoverførings
anlæg.

Torpedobaadsmaskinerier.

Disse Maskinerier har fra deres Fremkomst i Flaaden
Aar 1874 til de nuværende 6 »Dragen« Baade (1929-1935)
gennemg åaet en rivende Udvikling.

Gennem adskillige Aar var de alle Stempelmaskiner
med efterhaanden mindre og mindre Vægt pr. HK og større
og større Omdrejningsantal. Kulminationen i denne Udvik
ling naaedes med Stempelmaskineriet i »Ormen« - den
samme Maskintype, som findes i de ældre Minestrygnings-
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fartøjer. Denne Maskintype er af fransk Oprindelse,
konstrueret af Augustin Normand. Maskinen er fremstillet
uden Hensyn til Omkostninger eller Vanskeligheder ved
Fremstillingen, men Resultatet er ogsaa blevet en Maskine
med minimale Rystelser og en meget ringe Vægt pr. HK.
Som et af Særprægene ved den skal nævnes, at Gliderkas
serne er anbragt paa Siden af Cylindrene, dels for at for
mindske de skiftende Svingkræfter og dels for at give en
kortere Maskine. Maskinen udvikler ca. 2000 HK ved 337
O/M og giver Baaden en Fart af ca. 25 Knob.

»Atlas« Turbint (HT. og LT.Turbintr) til »Dragtn«.Baad
(JOOO HK).

øvtrstt Halvdel af Turbinehustt [jernet,

Maskineriet i »Dragen«-Baadene er gearede Turbiner og
oliefyrede Kedler. Til »Dr agen« Og »Laxen« er Turbinerne
fremstillet af Brown, Hoveri & Gie, Schweitz, medens de
til de 4 øvrige er fremstillet af det danske Firma »Atlas« i
Samarbejde med Orlogsværftet.

I »Atlas«-Typen bestaar hvert Turbinesæt af en HT
Turbine og en LT-Turbine anbragt paa hver sin Side af
Udvekslingens store Tandhjul paa Skrueakslen. I LT-Tur
binehusene er indbygget Bak-Turbiner. HT-Turbinerne har
3 Curtishjul og 5 Enkelthjul, LT-Turbinerne har 8 Enkelt-
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hjul, og endelig har Bak-Turbinerne 1 Curtishjul og 1 En
kelthiul,

Turbinerne yder 6000 HK ved 550 O/M og giver Baaden
en Fart af 27,S Knob.

Kedlerne er Vandrørskedler af Orlogsværftets Fabrikat
- System »Thornvcroit«. De har en samlet Hedeflade paa
604 m" og fordamper ved "Fuld Kraft- 37 t Vand i Timen
med et Brændolieforbrug af ca. 3 t.

Dampen kan sættes op paa ca. 45 Min. fra kolde Kedler
til fuldt Kedeltryk (18 kg/cm"),

Vandrørsked.l HI »Dragen«.Baad.
(Kedelbeklædningen fjernet) .

Undervandsbaadsmaskinerier.

Til Maskineriet i en U-Baad stilles der bl. a. det Krav,
at det skal kunne fremdrive Baaden baade paa og under
Vandet. Det ideelle vilde være en saakaldt »Enhedsmaskine«
til Fremdrivning i begge Tilfælde, men en saadan er det hid
til ikke lykkedes at konstruere. Man har derfor 2 Sæt Ma
skinerier i en U-Baad - i Overfladen: Dieselmotorer og ned-
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B. S. W .•Diesdmotor til U.Baad af B.Typen.

dykket: Elektromotorer, der faar deres Strøm fra store
Akkumulator-Batterier i Bunden af Baaden. Disse opla
des atter af Dieselmotorerne, der nu trækker Elektromoto
rerne som Dynamoer.

Den danske Flaades førs te Undervandsbaad (»Dykke
ren-) blev bygget i Italien og indlemmet i Flaaden ]909.
»Dv kher en« var for saa vidt forsynet med »Enhedsmaski
neri «, idet den kun havde Elektromotorer til Fremdrivning,
men da dette gav ringe Fart og lille Aktionsradius, gik
man i de senere Baade over til forannævnte Kombination af
Maskinerier til henholdsvis Overfladefremdrivning og ned
dykket Fremdrivning. Dieselmotorerne var dels af itali
ensk (F. I. A. T.) dels af tysk (M. A. N.) Fabrikat.

Under Verdenskrigen, hvor det var umuligt at faa byg
get Dieselmotorer i Udlandet, fik A/S Burmeister & Wain
overdraget Opgaven at bygge en Dieselmotor til Anven
delse i Undervandsbaade. Opgaven lykkedes fortrinligt og
gav som Resultat den Dieselmotor, der med uvæsentlige
Ændringer anvendes den Dag i Dag i alle vore Ll-Baade.
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Motoren er en enkeltvirkende, gangskiftelig. 4-takt, 6-cylin
dret Motor paa 450 A.H.K ved 500 O/M. Motoren arbejder
med Trykluftforstøvning. De senere Motorer er bygget paa
Orlogsværftet. U-Baadene er forsynet med hver 2 Stk.
7-cylindrede enkeltvirkende, Z-takt B. & W.-Motorer med
Trykforstøvning. liestekraften er nu forøget til 600 Afi.K,
pr. Motor.

Baadene af C-, D- og li-Klassen har hver 2 Dieselmotorer
og 2 Elektromotorer. Dieselmotorerne giver Baaden en Fart
af ca. 13-15 Knob.

Til Fremdrivning under Vandet benyttes som nævnt
Elektromotorer, der for de flestes Vedkommende er af
»Titanes Konstruktion, medens D-Baadene har Motorer le
veret af Brown, Boveri & Cie.

Elektromotorernes HK er ca. 2 X 300 og giver en ned
dykket Fart paa ca. 8 Knob.

Inspektionsskibe m . m.

Maskinerierne i Inspektionsskibe, Opmaalingsskibe, Mi
nesk ibe m. m. omfatter mange forskellige Typer - der dog
som Helhed er mere koffardiprægede, d. v. s. har større
Stempelslag og lavere Omdrejningsantal end de egentlige
Krigsskibsmaskinerier.

Inspektionsskibet »Hvidbiørnen« har f. Eks. en opret
staaende, dobbelt, kompound Ventilmaskine System »Lentz«,
Den udvikler 1800 HK ved 116 O/M. Skibet har 2 Kedler,
en »Babcock & Wilcox« Kedel samt en »Thornvcroft« Ke
del, begge forsynede med Overhedere. Kedlerne har Olie
fyring og kunstig Træk efter Systemet »Lukkede Fvrplad
ser«, d. v. s. hele Fyrpladsen sættes af Blæsemaskiner un
der Tryk, der i Torpedobaadene f. Eks. kan naa op paa 130
-150 mm Vandsøjle. Adgangen til saadanne Fyrpladser
sker af Hensyn til Overtrykket altid gennem »Luitsluser«,
d. v. s. smaa Kamre med to Døre, hvoraf een giver Adgang
til det fri og een til Fyrpladsen.
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Dette Træksystem anvendes med ganske faa Undtagel
ser i alle Flaadens Dampskibe.

Inspektionsskibet »Ingol!« er forsynet med 1 Stk. »Niels
Juel« Maskine i noget moderniseret Skikkelse. Det har 
ligesom Opmaalingsskibet »Heimdal« - oliefyrede Kedler.

Kongeskibet »Dannebrog« - bygget Aar 1932 paa Or
logsværftet - er forsynet med 2 Stk. 8-cylindrede 2-takt,
enkeltvirkende B. &. W. Motorer med Trykforstøvning. De
udv ikler tilsammen 1900 HK ved 230 OlM og giver Skibet
en Fart af 14 Knob. Hiælpemaskineriet er meget omfatten
de og bestaar bl. a. af Dieseldvnarnoer, hydraulisk Styre
mekanisme, Køleanlæg, Varmt- og Koldtvandsanlæg. Ar
rangement til hydraulisk Lukning af vandtætte Døre, Gyro
skopkornpas, elektrisk Log m. m.

Til Slut skal oplyses, at Maskineriet i Flaadens Skibe
ogsaa omfatter et stort Antal Motorbaade med Motorer af
saa at sige alle Typer fra de allerældste til de mest mo
derne Foreteelser som f. Eks. »P ower-Boats« og diesel
fremdrevne Baade,



Krigssliibstyper.

Den rette Sammensætning af en Flaades Skibsmateriel
og det rette Samvirke mellem dens forskellige Skibstyper er
Grundbetingelser for, at en Flaade skal kunne løse sin Op
gaver med Udsigt til et for Landet gunst igt Resultat.

Farvande med mange Grunde og snævre Løb kræver
saaledes - helt bortset fra Landets Økonomi - lavtstik
kende og ikke for store Skibe til Loka!forsvar, medens der
imod Kyster, der beskylles af det aabne Hav, selvsagt kun
kan forsvares effektivt af søgaaende Skibe.

Pansrede Artilleriskibe.

Skønt de forskellige pansrede Artilleriskibe (Slagskibe,
Slagkrydsere og Kvstpanserskibe) varierer betydeligt i
Størrelse, Fart m. m., er der dog i deres Konstruktion visse
fælles, karakteristiske Grundtræk, som adskiller denne Ka
tegori fra alle andre Krigsskibe, nemlig:

l) Svært Sidepanser som Regel gaaende fra Stævn til
Stævn - sværest midtskibs - og efterhaanden aftagende
i Tykkelse mod Skibsenderne. Sidepansret dækker Vand
linien og strækker sig (i lodret Retning) 1 a 2 m over og
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Artilleriskibet »Peder Skrdm« (Monilortype).

under denne. Midtskibs gaar det dog som Regel noget høje
re op og kan her fortsætte i Pansring af Kasematter, Skor
stensoptræk o. lign. Sidepansret beskytter Skibets Vand
linie m. m. mod direkte Beskydning. -

2) Et eller flere vandrette Panserdæk, svagt hvælvede,
buende nedad ude i Borde, hvor Panserdækket tilsluttes Si
depanseret. Panserdækket beskytter Skibets ædlere Dele
mod lodret Beskydning (Luftbomber, Projektiler fra Høj
baneskyts (Haubitsere) eller fra Skibsskyts ved Beskydning
paa større Afstande, hvor Projektilbanen ved Nedslaget er
stejl).

3) Anbringelse af det svære Skyts i stærkt pansrede
Drejetaarne - som Regel i Diametralplanet - og af det
mellemsvære Skyts i pansrede Drejetaarne eller pansrede
Kasematter.

4) En gennemført, vandtæt Inddeling i Smaarum (Cel
ler) for at sikre Skibets Flydeevne.

Den danske Artilleriskibstype er vokset op paa Grund
lag af Monitortvpen, der opstod i Amerika under Borger
krigen fra 1861 til 1865. Det mest karakteristiske ved denne
Type (opkaldt efter Svensk-Amerikaneren John Ericsson's
»Monitor«) var et meget lavt, men stærkt pansret Skrog,
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ringe Dybgaaende og ringe Fart, men med en kraftig Ar
mering anbragt i et eller flere Pansertaarne, der havde Sky
defrihed hele - eller næsten hele - Horisonten rundt, idet
der saa godt som ikke fandtes noget opstaaende udover
Pansertaarnene og et pansret Kommandotaarn. I de første
Monitorer kunde Skorstenene endda under Kamp fires ned
under Dækket.

Monitorerne indførtes i Aarene efter den nordamerikan
ske Borgerkrig i de fleste Mariner. En betydelig Ulempe ved
denne Skibstype var dens forholdsvis ringe Sødygtighed,
der begrænsede dens Anvendelse til Floder, Skærgaarde og
lokalt Kyst- og Havneforsvar.

For at gøre Sødygtigheden større forøgedes Fribordet,
og Monitorerne fik efterhaanden Bak Og Overbygning, Far
ten blev gjort større, og Deplacementet voksede. Paa den
ne Maade udvikledes i Aarenes Løb lidt efter lidt en mindre,
men forholdsvis sødygtig, Panserskibstvpe, der i og for sig
kun var et Slagskib i reduceret Maalestok, og som afveg ret
betydeligt fra den oprindelige eller rene Monitortvue. Hvad

Artilloriskibet »Ni els [uel«,
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der var vundet i Sødygtighed, Beboelsesforhold, Aktions
radius m. m., oonaaedes dog kun ved at ofre andre Fordele,
og resulterede bl. a. i et større Dvbgaaende, mindre Skyde
frihed samt mindre Pansertykkelse. idet Panservægten
selvfølgelig nu maatte fordeles over et større Areal. Des
uden dannede Skibene nu et større Maal ved Beskydning.

Det danske Artilleriskib »Peder Skrarn« henregnes til
denne forbedrede Monitortype.

Det andet Artilleriskib »Niels Iuel « var oprindelig be
stemt til at skulle være en kraftigere Udgave af »P eder
Skrarn« med 2 Stk. 30,5 cm. Kanoner i Drejetaarne og 8
Stk. 12 cm. P.K. Det blev sat i Vandet i 1918, men grundet
paa Vanskelighederne ved under Verdenskrigen at faa le
veret Panser og svære Kanoner indstilledes den videre
Bygning umiddelbart efter Stabelafløbningen.

Paa Grund af de politiske Forhold efter Verdenskrigen
blev Skibet imidlertid ikke fuldført efter sin Bestemmelse,
og fik i Stedet 10 Stk. 15 cm. Kanoner.

Det er i 1935-36 blevet delvist moderniseret, blandt an
det har det faaet installeret moderne Artilleri-Kommando
anlæg.

Torpedofartøjer.

Torpedobaade og Jagere.

Torpedobaadenes Hovedopgave er at angribe Fjendens
større Skibe og ødelægge dem med Torpedoer. Torpedo
baadsangreb foretages enten om Natten i Ly af Mørket,
eller om Dagen under Dækning af uslgtbart Vejr eller kun
stig Taage. Oprindelig havde Torpedobaadene et Deplace
ment paa 15 cl 20 Tons , men efterhaanden som der blev stil
let større og større Krav til dem i Retning af forøget Fart,
Aktionsradius, Sødygtighed, Beboelsesforhold, Artilleri- og
Torpedoarmering. Radio, Taageudvikling og Dybdebomber
m. m., er Deplacementet for moderne Torpedobaade steget
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Torpedobaade.

til ca. 600 Tons. Til Beskyttelse mod Torpedobaadsangreb
har de store Skibe faaet installeret hurtigskydende Kanoner
af mindre Kaliber - Antitorpedobaadsskvts - men tillige
har man konstrueret en større Torpedobaadstype, Torpedo
baadsiageren (Jageren), der har større Fart og stærkere
Artilleriarmering end Torpedobaadene og saaledes er disse
overlegen. Jagerne er tillige altid armeret med Torpedo
apparater - omend i forholdsvis ringere Antal end Torpedo,
baadene - saaledes at de ogsaa i givet Tilfælde kan sæt
tes ind i et Torpedoangreb paa Fjendens større Skibe.

Baade Torpedobaade og Jagere er upansrede. Deres Be
skyttelse ligger i deres store Fart og forholdsvis ringe Syn
lighed.

Moderne Torpedobaades Hastighed ligger mellem 26 og
34 Knob. »Dragen--Baadene løber saaledes 28 Knob. For at
opnaa denne fart maa Torpedobaadene bygges saa spinkelt
som muligt, og der stilles derfor store Fordringer, ikke
alene til det anvendte Materiale, der paa een Gang skal
være stærkt og elastisk, men ogsaa til Udførelsen af selve
Skibsbygningsarbefdet, Lokal Styrke kan ikke opnaas, idet
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»Fuld Kraft frem«.

»Springerenc.Baad i Sø.

13
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y derklædningens ringe Tykkelse - 1 cm og derunder -
udelukker dette.

Da det svære Maskineri. der nu som Regel altid bestaar
af gearede Turbiner og oliefyrede Kedler, har en meget stor
Vægt i Forhold til Deplacementet, maa de langskibs Forbin
delser gøres meget stærke, og der maa anvendes særlig
Omhu ved Konstruktionen af det tynde Staaldæk.

Der findes dog endnu, især i mindre Mariner, en Del æl
dre Torpedobaade med Deplacement ned til ca. 100 Tons

Angrebet færdigt (Taageskjul udlagt).

(sSpringerene-Typen) . Disse Fartøjer, der ogsaa benævnes
Vedetbaade eller Bevogtningsfartøier, kan dog selvfølgelig
ikke løse de samme Opgaver som de større Torpedobaade.

Motortorpedobaade.

Efterhaanden som Torpedobaadene voksede fra deres
oprindelige Størrelse (15-20 Tons), havde de i samme
Grad, som de derved paa andre Omraader vandt Fordele,
mistet den med det lille Deplacement forbundne ringe Syn
lighed. Kravene om forøget Artilleri, om større Hastighed
og Sødygtighed kunde ikke opfyldes af de smaa Baade, og
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det var - i hvert Fald med de daværende Dampmaskiner 
umuligt at presse Farten højere op end til godt 20 Knob
uden at forøge Deplacementet.

Da Darnptorpedobaadene ved en betydelig Vækst til
sidst helt havde mistet deres oprindelige Karakter, og Eks
plosionsmotoren samtidig var blevet forbedret Og gjort mere
driftsikker, opstod den Tanke at armere hurtiggaaende Mo
torbaade med Torpedoer og anvende dem som smaa Tor
pedobaade.

Ved Verdenskrigens Udbrud stod man endnu paa For
søgsstadiet. I Aarene 1914-1918 blev der imidlertid - især
i England og Italien - bygget talrige Motortorpedobaade,
der med Held tog Del i Krlgsbegivenhederne.

Motortorpedobaadene kan dog kun delvis erstatte de
rigtige Torpedobaade, da de ikke kan optræde overalt og til
enhver Tid. Som et Chancevaaben, der ved sin blotte Til
stedeværelse tvinger Fjenden til at tage Modforholdsregler
mod deres pludselige og overraskende Angreb, vil disse
Baade dog altid betyde et værdifuldt Supplement til Søfor
svaret i et Land, hvor der i Forvejen findes sødygtige, mo
derne Torpedobaade, eller hvor Farvandene, som i Dan
mark, giver dem særlige Muligheder. Motortorpedobaade
ne kan være forsynet med Lytteapparater og Dybdebom
ber for at kunne optræde som If-Baadsiagere, ligesom de
kan have Apparater til Taageudvikling til Støtte for egne
Styrker. Motortorpedobaadenes Fart ligger mellem 35 og
45 Knob, de er normalt armeret med 2 Torpedoer og
Maskinskvts,

Undervandsbaade.

Undervandsbaadenes Hovedopgave er i neddykket Til
stand med Torpedoer at angribe og ødelægge Artilleriskibe,
Krydsere og Transporter, men U-Baade kan tillige anven
des til Handelskrig, fremskudt Observation og Mineudlæg
ning, U-Baadenes Størrelse varierer fra 100 til ca. 3000
Tons. Man skelner mellem Enkeltskrogsbaade, hvor Tanke-

la*
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Undervandsbaad i Dok.

ne er indbygget i selve Trvkskroget, og Dobbeltskrogsbaa
de, hvor Tankene omgiver Baadens Trykskrog. De' danske
U-Baade er aIIe Enkeltskrogsbaade. En saadan Baad be
staar af et cigarformet Trykskrog. ovenpaa hvilket der fin
des en let Overbygning, der anvendes som Dæk ved Over
fladeseilads. Midtskibs er et Taarn, der ved tryktætte Lu
ger staar i Forbindelse med Baadens Indre. Taarnets Tag
tjener som Kommandobro.

U-Baadens Hovedarmering er Torpedoer. De fleste Ud
skydningsapparater findes i Stævnen, desuden er der et eller
flere Agterudskydningsapparater . og eventuelt drejelige
Dæksapparater. De fleste U-Baade er desuden armeret med
1 a 2 Stk. Anti-Luftkanoner, i Udlandet findes dog adskillige
Baade med 12 cm. Kanoner.

Baaden er inddelt i 5 vandtætte Rum. For og agter, paa
Siden og i Bunden er der Dvkketanke, i Dieselmotorrummet
tillige Olietanke. Ved at fylde Dykketankene med Søvand
forøges Baadens Vægt, saaledes at den dykker. Den brin
ges i Virkeligheden til at veje lige saa meget som det Vand,
den fortrænger.
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Baaden dirigeres fra det midterste Rum, Kommandorum
met, hvor Periskoperne, det elektriske Aftræk til Torpedoer
ne m. m. findes. Ved Hjælp af Talerør og Telefoner staar
man fra Kommandorummet i Forbindelse med Baadens øv
rige Rum.

For at holde Baaden i en bestemt Dybde styres den af
Dybderorgængeren i det lodrette Plan ved Hjælp af vand
rette Højderor for og agter. Dybdestyringen er lettere, jo
bedre Baadens Vægt er fordelt - »trimrnet«. Den finere
Trimning Ioregaar med Trim- og Reguleringspumperne, der
findes nær Dybderorgængerens Plads, idet de slaar Vand
fra for til agter og omvendt, samt ind i og ud af Baaden.

Maskineri.

Agten for Kommandorummet findes Dieselmotorerne, der
benyttes til Overfladeseilads, og agten for disse igen staar
Elektromotorerne, der benyttes ved neddykket Sejlads;
deres Elektricitetskilde bestaar af store Akkumulatorbatte
rier i Baadens Bund.

I vore U-Baade anvendes Burmeister &. Wains enkelt
virkende Dieselmotorer paa 450 HK. »Be-Baadene har 1
Motor, medens »C«- og »De-Baadene har 2 Motorer. Elek
tromotoren sidder paa samme Aksel som Dieselmotoren og
tjener samtidig som Svinghjul for denne. I Overfladen har
vore U-Baade en Fart paa indtil godt 15 Knob, neddykket
er Maksimumshastigheden ca. 8 Knob.

Batterierne i vore U-Baade oplades normalt af Baadens
egne Dieselmotorer, idet Elektromotorerne da anvendes som
Dynamoer, der drives af Dieselmotoren, medens Drivskru
en er koblet fra.

Sejlads m. m.

For at give et Indtryk af Il-Baadens Optræden, der paa
væsentlige Punkter adskiller sig fra anden Sejlads, skal her
i store Træk gennemgaas Dykning, Sejlads og Bjergning.
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I Krigstid vil en U-Baad, der befinder sig i Overfladen,
altid være klar til Hurtigdyknlng, der varer %-1 Minut.

Baaden sejler »Awash« (udt. »Avaasi«), d. v. s. med
Stævntankene helt og Smaatankene delvis fyldte; samtidig
er alle Luger og Aabninger i Dækket lukkede med Undta
gelse af Taarnlugen og Dieselmotorens Udstødsrør. Paa
Broen befinder sig normalt højst 2 Mand.

Naar sidste Mand, Chefen eller vagthavende Søofficer,
gaar ned gennem Taarnlugen, trykker han paa Knappen til
Hurtigdykningssignalet. Besætningen i Baaden, der hver
har sin Opgave, gaar straks til deres Poster, og samtidig
med at Hovedtankenes Bundventil aabnes, lukkes Dieselmo
torens Udstødsrør, og der kobles om til elektrisk Fremdriv
ning, For at kontrollere, at Baaden er tæt, sætter man
Trykluft til Baadens Indre; holder Overtrykket sig (kun faa
mrn.), er Baaden tæt.

»Dryeden« i frisk Vejr.
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Naar Hovedtankene er fyldte, reguleres Baadens Vægt
under Hensyntagen til Søvandets Vægtfylde ved Hjælp af
Hjælpetanken og Reguleringstanken saaledes, at Baaden
gaar i den ønskede Dybde uden stærk Brug af de vand
rette Ror.

Ved Hurtiguddykning sættes Høitrvksluft paa Tankene,
hvis Luftafgange er lukkede, Vandet presses ud gennem
Bundventilerne, og Baaden gaar til Overfladen. Er Baaden
paa Grund af Havari paa Rum eller Tanke alligevel for tung
til at komme op, udløses Faldkølen, nogle Blvvægte, der

»Bellons« dykker.

kan frigøres inde fra Baaden (i vore Baade er Faldkølens
Vægt ca. 5 Tons) . For at spare paa Trykluften overtager
Lænsepumperne snarest Resten af Tankenes Lænsning.

Den neddykkede Sejlads Ioregaar normalt i en Dybde af
7-9 m., saaledes at Baadens Trykskrog ikke kan blive ramt
ved eventuel Paaseiling. Ved Kollisionsfare gaas dybt,
Dybderarene lægges ned samtidig med, at der lukkes Vand
ind i Hiælpetanken.

Ved Periskopets Hjælp observeres og navigeres, under
rolige Forhold holdes Periskopet konstant oppe, men er
der Chance for at blive observeret, indskrænkes Periskop
kiggene til det mindst mulige.

Er Baaden tvunget til at forblive neddykket i over et
halvt Døgn, bliver Luftens Kulsyreindhold for stort og Ilt-
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indholdet for ringe; dette Forhold forbedres dels ved at
sende Luften gennem Ventilationssystemets Kalipatroner.
der opsuger Kulsyren, dels ved at spæde Ilt til Luften fra
Iltflasker. Derved er det muligt at opholde sig i Baaden
mellem 1% og 2 % Døgn, hvor længe afhænger af Iltforbru
get, der stiger med Besætningens Størrelse og Arbejds
ydelse.

Havarerer Baaden, kan Besætningen sluse sig ud gen
nem Taarnet, idet hver Mand er forsynet med et Iltrednings
apparat.

Der kan fra Overfladeskibe rigges Lufttilførsels- og Luft
afgangsslanger til alle Rum for Luftfornyelse, ligesom der
kan sættes Trykluft til Tankene gennem særlige Ventiler.
Disse Arbejder maa alle udføres udefra af Dykkere. Ved at
lægge Løftetove under Baaden og fastgøre disse til særligt
indrettede Pontoner, kan Baaden hæves til Overfladen. Des
uden kan en Baad hæves af kraftige Kraner. En saadan
forefindes i Artilleriskibet "P eder Skram«, men man kan
ogsaa benytte Orlogsværftets flydende Kran eller Bjerg
ningsdampere til Hævningen.

Min. skib. t »Loss.n«.
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Mineskibe.

Søminer kan udlægges fra de fleste Skibe (Krydsere, Ja
gere, U-Baade og Koffardiskibe) , saafremt de blot er for
synet med de nødvendige Udlægningsgreler. Egentlige Mi
neskibe, der er byggede til Udlægning af Miner som Hoved
formaai, deles i Minekrydsere og Mineskibe. For at skaffe
Vægt til Minebeholdningen (indtil 500 Miner) maa Armerin
gen , saavel som Beskyttelsen og Farten, blive ringere i Mi
nekrydsere end i egentlige Krydsere af samme Størrelse.
Da man som Regel er betænkelig ved at ofre disse Egen
skaber, findes der kun faa virkelige Minekrvdsere, idet de
fleste store Mariner foretrækker at give de egentlige Kryd
sere en mindre Minebeholdning.

De egentlige Mineskibe er upansrede, mindre Skibe, ho
vedsagelig til defensiv Mineudlægning. De har ringe Fart
og Armering, men størst mulig Minebeholdning. de kan kun
optræde i umiddelbar Nærhed af egen Basis, med mindre de
er støttet af Artilleri. Størrelsen varierer fra ca. 200 til ca.
3000 Tons. Dog maa et Mineskib, der skal udlægge - og
arbejde i - Kabelminespærringer, ikke være for stort, da
det saa vil være for uhandigt at manøvrere. Til denne Grup-
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pe hører Mineskibet »Lossen« og Minefartøjerne »Kvintus«
og »Six tus«, »Lossen« har Transportbaandsudlægning til
Kabelminer, Minefartøjerne har Skinner til selvvirkende Mi
ner. De kan alle anvendes til Arbejde i Kabelminespærrin
ger. Til lokal Udlægning af en Kabelminespærring kan end
videre anvendes Minebaade, der slæbes af Bugserbaade,

Minestrygere.

Til Minestrygning anvendes dels egentlige Minestrygere
- lette, lavtstikkende Fartøjer med god Maskinkraft - dels
omdannede Krigsskibe Og Koffardiskibe, hovedsagelig la
gere, Torpedobaade, Slæbebaade Og Fiskedampere (Traw
lere).

Armerede KotYardiskibe.

Under Krigsforhold vil de forskellige Mariner i udstrakt
Grad anvende armerede Koffardiskibe, Og da især Trawlere,
som Hjælpemateriel til Mineudlægning, Minestrygning, Net
udlægning, Ll-Baadslagt, Patrouillerings- og Bevogtnings
tjeneste.

Taktisk Inddeling.

I Almindelighed anvendes følgende taktiske Benæv
nelser for Flaademateriel.

Ved Flaaden forstaas det samlede Skibs- og Luftfartøjs
materiel.

Flaadestyrke er Benævnelsen for en større eller mindre
Del af det udrustede Flaademateriel.

Eskadre og Deling er Flaadestvrker, som bestaar af
større Skibe (Artilleriskibe) samt mindre Skibe Og Luftfar
tøjer.

Flotille er Benævnelsen for et - som Regel større -
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Antal lettere Fartøjer af samme Art (Torpedobaads-, Under
vandsbaads-, Mineskibs-, Minestryger- og Luftflotllle).

Gruppe er Benævnelsen for et mindre Antal Skibe eller
Fartøjer af samme Art (Artilleriskibs-, Mineskibs-, Minefar
tøis-, Torpedobaads-, Undervandsbaads-, Minestryger- Og
Luftgruppe), Luftgrupperne saavel som LuftflotiIIerne kan
yderligere specificeres som Jagerflotille, jagergruppe, Tor
pedoplansgruppe o. s. v.

Skibe til særlige Formaal.

Værkstedsskibes, Depotskibes og Transportskibes For
maal frerngaar af deres Betegnelse.

UebeedseVærkstedsskibet »Henrlk Gerner«.

Opmaalingsskibe

varierer i Størrelse fra 50 til ca 2000 Tons, eftersom de
skal anvendes i indre Farvande eller paa de store Iiave. De
større Opmaalingsskibe udfører som Regel tillige Hav
undersøgelsesarbejder. Ved Kystopmaalinger kan Opmaa
lingsskibene eventuelt samtidig varetage Inspektions
opgaver.
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Skoleskibe.

I enkelte Mariner anvendes endnu - saaledes i Tysk
land, Sverige og Italien - Sejlskibe til Uddannelses
brug. I andre Mariner foregaar Uddannelsen dels om Bord
i de udrustede Skibe, dels i særlige - som Regel noget
ældre - Krydsere, der er omdannet specielt til dette Brug.

Inspektionsskibe.

Til Stationstieneste i Kolonier og til Fiskeriinspektions
tjeneste kan dels anvendes egentlige Krigsskibe f. Eks. min
dre Krydsere, Jagere og Torpedobaade - dels Skibe byg
get med denne specielle Tjeneste for øje.

Størrelsen af saad anne Inspektionsskibe varierer fra ca.
200 til 2000 Tons, Farten fra 10 til 20 Knob, Armeringen be
staar for de større Skibes Vedkommende som Regel af 2-3
Stk. 75 mm til 15 cm Kanoner samt noget mindre Skyts.
Foruden til Inspektion kan saadanne Skibe, eventuelt i For
bindelse med Inspektionstieneste. benyttes som Skoleskibe
eller til Oprnaaling, Og de er som Regel alle indrettede til i
Krig at kunne anvendes enten som Mineudlæggere. Mine
strygere, Patruliefartøier eller Bevogtningsskibe ved Mi
nespærringer o. lign. Ofte ses Inspektionsskibe ogsaa be
nævnt Kanonbaade (Sloops),

Den danske Fiskeriinspektions Opgaver.

Fiskeriinspektionens Hovedopgave er at hævde Højheds
retten og kontrollere, at der ikke sker ulovligt Fiskeri dels i
lukkede, indre Farvande, dels paa et Søomraade udenfor Ky
sten ved det aabne Hav - normalt strækkende sig 3 Sømil
til Søs fra Strandkanten ved Lavvande. Hvor, som i Sundet,
Farvandets Bredde er mindre end 2 Gange 3 Sømil, strækker
Søterritoriet sig til Midtfarvandslinien. Ved Bugter og
Fiorde regnes Søterritoriet at strække sig 3 Sømil uden for
en Linie, som trækkes mellem Punkter paa de to Bredder,
hvor Afstanden fra Bred til Bred er 10 Sømil.
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»Hvidbjemen« ved grønlandsk Isfjeld,

Ved ulovligt Fiskeri forstaas dels alle fremmede Fiskeres
Fiskeri paa Statens Territorium - medmindre en Traktat
giver særlig Tilladelse hertil - dels alt Fiskeri paa Terri
toriet med ulovlige Redskaber (Trawl og andre Bundslæbe
redskaber) - hvadenten det foretages af fremmede eller
egne Fiskere.

Desuden er det Fiskeriinspektionens Opgave at yde dan
ske Fiskere Beskyttelse mod Overgreb fra Fiskere af anden
Nationalitet - i visse Tilfælde ogsaa uden for Territoriet. En
særlig Konvention mellem de forskellige Nordsøstater 
Haagerkonventionen - har givet den enkelte Stat Ret til at
lade sine Orlogsskibe føre Tilsyn ogsaa med de øvrige Sta
ters Fiskefartøjer i Nordsøen, saaledes at Modstand mod en
fremmed Stats Inspektionsskib i dette Farvand er ligesaa
strafbar som Modstand mod eget Lands Myndigheder.

Fiskeriinspektionen deles i Inspektionen 1) indenfor Ska
gen, 2) i Nordsøen, 3) ved Færøerne, 4) under Island og 5)
ved Grønland.

I Forbindelse med Fiskeriinspektion gør Inspektionsski
bene tillige Stationstjeneste og optræder som Søpoliti paa
Territoriet (overfor Smuglere o. s. v.). Under Stations-
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tjeneste 'kan Skibet desuden være til Assistance for de lo
kale Myndigheder f. Eks. i Havaritilfælde, ved Eftersøgning
af drivende Vrag og anden Assistance til Skibsfarten, Ydel
se af Lægehjælp og Transport af Patienter, naar andre Tra
fikmidler svigter. Endvidere kan Inspektionsskibene i For
bindelse med Inspektionen anvendes til Oprnaaling eller som
Skoleskibe.

Inden for Skagen er Inspektionen efterhaanden ind
skrænket noget, idet Fiskerikontrollen (Fiskeridirektoratet),
der fører særlig Tilsyn med Fiskenes Mindstemaal m. m.,
nu ogsaa delvis har overtaget Inspektionen. Det skal
desuden nævnes, at Marinen lejlighedsvis lader foretage In
spektion af Farvandene med Luftfartøjer og U-Baade 
især omkring Læsø, Anholt og Bornholm.

Hsns Mdjestæt Kongens Sk ib »Ddnnebrog«.



Flyvevæsenet.
Organisation.

Flyvevæsenet ledes af Chefen for Flvvevæsenet, der
er direkte underlagt Marineminsteriet (Søværnskomman
doen).

Chefen for Flyvevæsenets Stab bestaar dels af mili
tært Personel, dels af teknisk Personel (Ingeniører).

Umiddelbart under Chefen for Flyvevæsenet hører Luft
marinestationerne, der er Basis for LuftflotiIIerne, og Flyve
skolen.

Flyvevæsenets Materiel bestaar af:

1 Rekognoscerinzsflotille,
1 Luftiagerflotille,
Skoleluftfartøjer og
Luftfartøjer til særlige FormaaI.

Flotillerne er normalt paa 9 Luftfartøjer, hvortil kom
mer et varierende Antal Reserveluitfartøier.

Luftmarinestationer.

Luftmarinestationen København er Basis for 1. Luft
flotille (Rekognoscerinxs-Søluftfartøier), samt for 9. Luft
gruppe (Luftfartøjer til særlige Formaal: Torpedo- og Bom
beplaner). Endvidere ligger Flyvevæsenets Værksteder Og
Depot ved denne Station.

Luftmarinestationen Avnø er Basis for 2. LuftflotiIIe
(Jaxerluftfartøier), der er Landluftfartøier, desuden er Sta
tionen Basis for Flyveskolens Undervisning i praktisk Flyv
ning (Land-Skoleluftfartøier).
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H . M. II. »HoinkelcoSøluftfartøj.

Luftfartøjstyper.

Rekognosceringsluftfartøjer.

Disse Luftfartøjer benævnes i Almindelighed med deres
Typebetegnelse: H.M., II, hvilket betyder Hydro-Monoplan
Type II. Denne Type er konstrueret af den tyske Aeroplan
fabrik »Heinkel«, det er Ponton-Søluftfartøjer med l lavt
bærende Plan. Luftfartøjerne bygges paa Orlogsværftet.

Luftfartøjet er forsynet med en engelsk Armstreng- Sid
delev »Jaguare-Motor paa 42G-460 HK og er 3-Sædet, saa
ledes at dets Besætning udgøres af l Flyver, l Radiotele
grafist (Flyvermekaniker med Radlouddannelse) og l Ob
servator.

Luftfartøjets Data: Fuldvægt : 2650 kg. Maksimums
hastighed: 210 km/t (114 Knob). Marchhastighed: 160 km/t
(86 Knob). Brændstofbeholdningen giver en Flyvetid af
52

/3 Time med Marchhastighed, hvilket svarer til en Ak
tionsradius paa 900 km (486 Sømil). De fleste af Luftfartøj
erne kan dog rumme en noget større Brændstofmængde end
ovennævnte i deres Tanke, saaledes at de, saafremt tilsva
rende Vægt udelades (d. v. s. at Fuldvægten ikke overskri
des) kan flyve i ca. 62

/ 3 Time med Marchhastighed, svaren
de til en Aktionsradius paa 1000 km. (540 Sømil). Luft
fartøjet er udstyret med en Kort-Langbølge-Radiostation,
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enkelte dog kun med en Langbølgestation der har saa stor
Rækkevidde, at Radioforbindelse kan regnes holdt overalt
inden for dansk Omraade.

Bevæbning: 2 Stk. 8 mm Rekylgeværer, heraf er det ene
monteret som Førergevær. d. v. s. at det er fast indbygget
i Luftfartøjet og skyder ret forud gennem Propellerens Ro
tationsplan, Da det skyder gennem Propellerens Rotations
plan, er det forsynet med en særlig Affyringsanordning. der
sikrer, at der ikke skydes paa selve Propelleren. Geværet
betjenes af Flyveren.

Det andet Rekylgevær er indbygget som Observatorge
vær, d. v. s. det er drejeligt anbragt i agterste Sæde og be
tjenes af Observatoren.

Il.-~~ ~--'

Observatorgevær i Skudstil/ing.

En Del af Rekognosceringsluftfartøjerne er forsynede
med Bombebærere til 8 Stk. 12 kg's Bomber, medens andre
er forsynet med Apparat til Udvikling af kunstig Taage
(Taagebeholdere).

Luftjagerne.

Benævnes i Almindelighed »L.B.V.«, hvilket angiver, at
det er Land-Biplaner af Type Nr. 5. Denne Type, der er

14
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L. B. V. »Nimrod'Jager.

konstrueret af den engelske Aeroplanfabrik »Hawker«, er
altsaa et Landluftfartøj med 2 Sæt Planer.

Luftfartøjerne er forsynede med engelske Kestrell
Motorer paa 575 HK fra Rolls Rovce Fabrik.

Disse Luftfartøjer, der fører det engelske Typenavn :
Nimrod, bygges paa Orlogsværftet. Luftfartøjerne er for
synet med en Kortbølge-Radiostation, der har en Række
vidde af ca. 100 km ved telegrafisk Korrespondance og
noget mindre ved Telefonforbindelse. Da der i Ilølder
over ca. 4000 m paa Grund af den tynde Luft maa tilføres
Flyveren ekstra Ilt, er alle Luft jagere forsynet med Iltappa
rater, der afhjælper Vanskelighederne ved Luftens Iltman
gel og derved tillader Stigning til større Højder. Luftfar
tøjet regnes i Praksis at kunne stige til 8500 m med en Stige
tid til 2000 m paa 3 % Min. og til 6000 m paa 11,2 Min.

Bevæbningen bestaar af 2 Stk. 8 mm Rekylgeværer, der
begge er indbyggede som Førergeværer. Luftfartøjerne er
desuden forsynede med Bombebærere til 4 Stk. 12 kg
Bomber.
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»Dentorp« kaster

sin Torpedo.

Torpedo-Bombe-Luftfartøjerne.

Betegnes normalt ved Forkortelsen »Dantorp« og har
Typebetegnelse: H.B. III, hvilket betyder Hydro-Biplan Ty
pe III. Typen er konstrueret og bygget af den engelske Aero
planfabrik »Hawker«. Som Typebetegnelsen angiver, er det
et Søluftfartøj (Pontoner, 2 Sæt Planer), men det kan ossaa
forsynes med Landunderstel. Luftfartøjet er forsynet med
en engelsk Armstreng-Siddelev »Leopard--Motor paa 800
HK.

Denne Luftiartøistvpe, af hvilken Flyvevæsenet har 2
Stk., maa betragtes som en Forsøgstype til Torpedo- Og
Bombekastning. Typen, der er 3-Sædet, skal derfor ikke
omtales nærmere.

Rekognoscerings- og Bombeluftfartøjer.

Benævnelse: L.M. I, d. v. s. Land-Monoplan af Type
Nr. 1.

Typen er konstrueret af den engelske Aeroplanfabrik
Fairev og er for Tiden under Bygning paa Orlogsværftet.
Luftfartøjet, hvis Fuldvægt er ca. 4350 kg., bliver forsynet
med en Rolls-Royce »Merlin II« Motor paa 1000 fl.K.
Luftfartøjerne vil faa Kortbølgeradiostation. De vil blive
armeret med Bomber og Geværer.

14*
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Britisk Luftfartøj af »Eeireye-Typen,

Luftfartøjerne, der er 2-sædede, kan anvendes til Re
kognoscering, men deres liovedformaal er Bombekastning
(Horisontal- eller Dvkkekast).

Max. liastighed i lav Høide: 375 km/t, i 5000 m Høide
465 km/t. Praktisk Stigehøide: 8500 m, Stigetid til 2000 m:
4% Min.; til 6000 m.: 16X Min.

Flyvevæsenets Opgaver.

Som en Del af Flaaden er Flyvevæsenets Opgaver selv
følgelig de samme som den søgaaende Flaades. Her skal
derfor kun angives, hvilke Opgaver de to Luftfartøjstyper :
Rekognosceringsluftfartøjet og Luft jageren især er i Stand
til at løse.

Rekognosceringsluftfartøjet har paa Grund af sin
Fart, Aktionsradius og store Øjehøjde de bedste Betingelser
for at kunne observere alt, hvad der Ioregaar paa Havet,
forudsat at der er en rimelig Sigtbarhed. I Forbindelse med
en god Radiostation, der kan indmelde det observerede til
Søværnskommando eller anden Kommanderende, er Rekog
nosceringsluftfartøjerne et fortrinligt Middel til at skaffe
hurtig Klarhed hos den Kommanderende over fjendtlige
Flaadestvrkers eventuelle Position, Bevægelser og Hand
linger. Disse Luftfartøjers Armering (Geværer) er hoved-
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sagelig beregnet til Selvforsvar mod andre Luftfartøjer. De
res Bombearmering egner sig til Angreb paa lettere Skibs
enheder, Landgangsforetagender o. 1.

Luft jagernes Hovedopgave er Luftkamp, d. v. s. Angreb
paa fjendtlige Bombe- og Rekognosceringsfartøjer ved
Hjælp af deres Geværarmering. Luftlagernes Styrke ligger
i deres store Fart, gode Stigehastighed og overlegne Ma
nøvreevne, hvorfor de i Kamp med langsommere og tungere
manøvrerende Luftfartøjer har betydelige Fordele.

Luft jagernes Bombearmering tjener samme Formaal som
Rekognosceringsluftfartøiemes.

Uddannelse.

Flyvevæsenets Personel uddannes paa Flvveskolen, der
er underlagt Chefen for Flvvevæsenet. Flyveskolen har 3
Klasser: Flyverklassen, Observatorklassen og Mekaniker
klassen.

Vedrørende Adgangsbestemmelser for disse Skoler, Ud
dannelse m. m. henvises til Afsnittet »Fast og midlertidigt
Personel«,



Kystdefensionen.
Omraade og Opgaver.

Kvstdefensionen omfatter Søforter og Kystbefæstnings
anlæg samt løvrigt Anlæg og Materiel til Kystdefensionens
Brug.

Efter de slesvigske Krige i Midten af forrige Aarhundre
de lagdes Hovedvægten paa Forsvaret af København. De
allerede eksisterende Værker forbedredes og nye fuldførtes.
Men efterhaanden krævede Udviklingen - ligesom nu 
et mere fremskudt Forsvar. København voksede, og
Skudafstanden til tog; i Stedet for de indre Værker, der
efterhaanden blev militært værdiløse, krævedes mere frem
skudte Værker; og ca. 1890 anlagdes Middelgrundsiortet
udfor København som et Centralfort med Skudretninger
Horisonten rundt, og ved Forsvarslovene af 1909 opførtes
en Række Sø- og Kystbefæstningsanlæg omkring Køben
havn: Plaktort. Drasertort, Kongelundsbatteri og Mosede
batteri. Disse Værker i Forb indelse med Kommandostatio
nen Lynetten udgør nu de Værker, der findes i Sundet.

Efter Forsvarslovene af 1909 anlagdes imidlertid ogsaa
nogle Kystbefæstningsanlæg ude i Farvandene, saaledes ved
Indløbet til Iseiiorden: Lvnæsbatteri og senere Spodsbiærg
batteri og i Smaalandsafsnittet: Masnedøfort og Borgsted
batteri (Møen), hertil kommer et senere opført Batteri paa
lfaarbølle Pynten (Møen),

Kystdefensionens nuværende Værker er saaledes alle
anlagt paa eller omkring Sjællands Kyster. Dette skyldes
dels, at Sjælland i alle de seneste Forsvarsordninger har
været betragtet som den vigtigste Landsdel i et Eksistens
Forsvar, fordi København, der er Regeringens Sæde og
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Hovedbasis for Hær og Flaade, ligger her, dels at et Ø-For
svar i sig selv rummer de bedste Muligheder for Forsvareren.

Kvstdeiensionens særlige Betydning for Flaaden ligger
deri, at det er ganske nødvendigt for Skibe at have befæste
de og beskyttede Tilholdssteder og Baser, hvor Skibene
uforstyrret kan indtage deres Brændsels-, Proviant- og Am
munitionsforsvninger, reparere deres Havarier og skifte og
udhvile Besætninger, bringe saarede i Land o. s. v.

j- -".---., --..... ~.-

"

"'--'-.' --J

Det mellemsvære Skyts i Virksomhed.

Kvstdefensionens Hovedopgave er derfor Deltagelse i
Københavns Forsvar mod Søsiden, herunder at afgive Be
skyttelse for Flaaden under Ophold i Og ved København og
at forsvare planlagte Minespærringer i Københavns Nærhed.

Værkerne, der skal deltage i Løsningen af denne Opgave,
er armeret med svært (kun Søforterne), mellemsvært og let
Skyts samt noget Luftskvts, og har Projektører til Belys
ning af Maal om Natten.

Kystværkerne udenfor København har til Formaal at
støtte Flaadens Operationer i Farvandene, dække Mmespær-
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ringer til de indre danske Farvande m. m. De er armeret med
lettere Skyts samt Maskiriskyts til Selvforsvar mod Angreb
fra Land og fra Luften; de har ligeledes Projektører.

Organisation.

Indtil Forsvarsordningen af 1932 var Kystbefæstningen
(Kvstartilleriet) underlagt Hæren, idet dog Københavns 50
befæstning i Tilfælde af Mobilisering og Sikringsstyrkens
Formering skulde underlægges Søværnet (Københavns Sø
defension) .

Ved Forsvarslovene af 1932 gennemførtes den organisa
toriske Forbedring, at Kystbefæstningsanlægene helt og
fuldt overgik til Søværnet; hvorved bedre Betingelser for
et intimt Samarbejde med Flaaden er skaffet til Veje.

Kystdefensionen staar direkte under Chefen for Sø
værnskommandoen og Marineministeriet. Dens Kommando
ledeIse og Administration er samlet paa Kommandostationen
Lvnetten.

Chefen for Kvstdefensionen er Kommandør.

Kvstdetensionens Stab er under Stabschefens Ledelse
delt i 7 Afdelinger (Personel- og Mobiliseringsafdelingen.
Artllleriafdelingen, Maskinafdelingen, Telegrafaldelingen,
Regnskabsafdelingen, Bygningsafdelingen, Signal- og Krigs
fvrafdelmgen). Endvidere er der oprettet en Skyde- og For
sagsafdeling.

Som Anneks til Kommandostationen hører Værksteds
omraadet og Magasinerne paa Kvintus.

Luftforsvaret af Københavns Søfront er et Led i Kyst
defensionens Opgaver, ligesom Krigsfyrene er henlagt un
der Kvstdefensionen.

Under Krigsforhold overtager Chefen for Kvstdefensio
nen Ledelsen af:

Minespærringerne ved København Og
Lods- og Bevogtningstienesten i Sundet,
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Orlogsgaster med Stselhielm til FodfolkseUddennelse,

Skibs- og Bevogtningsmateriel til disse Opgavers Løs
ning tilkommanderes Kvstdefensionen i den Udstrækning,
som Søværnskommandoen bestemmer.

Foruden Lynetten er et eller to Søforter altid under
Kommando. Flakfort er Skolefort for Kvstdefensionens
Overkonstabelskole. De øvrige Værker belægges periode
vis med det Formaal at uddanne Mobiliseringsbesætninger
til dem.

løvrigt henligger de fleste Værker under Fortmestres
Tilsyn med nogle værnepligtige som Vagtmandskab.

Da Hovedopgaven for Kvstdefensionens Værker er Be
skydning af Maal paa Søen og i Luften, er Uddannelsen i
overvejende Grad artilleristisk, men for at kunne bedømme
Forholdene paa Søen lægges der ved Uddannelsen ogsaa
Vægt paa Kendskab til maritime Forhold. Af Hensyn til
Værkernes Selvforsvar gives der desuden Besætningerne
nogen Fodfolksuddannelse.

Den egentlige Artilleriuddannelse finder Sted i Sommer
halvaaret; men for stadig at holde Kystdefensionens Perso
nel i Træning og for at kunne afholde artilleristiske Forsøg,
samles alt Kvstdefensionens Personel i Vinterhalvaaret 
ogsaa Skolerne - en Gang ugentlig til Øvelse paa et af
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Søforterne. Fællesøvelser med Søforsvarets forskellige
Dele saavel som med Hæren sikrer, at Samarbejdet bliver
det bedst mulige.

Befalingsmandspersonel.

Personellet bestaar dels af Befalingsmænd af Linien
eller Reserven, der tilkommanderes fra det øvrige Søværn
(Flaaden), og dels af specielt ved Kystdefensionen fast an
sat Personel eller af uddannet Reservepersonel (Kvstoffi
cerer og Kanonerer), Stammandskab (Underkanonerer og
Overkonstabler) og værnepligtige Befalingsmænd.

En Del (endnu værnepligtige) Befalingsmænd er overført
fra Hæren, Officererne kan efter særlige Bestemmelser for
Genindkaldelse udnævnes til og uniformeres som Kyst
officerer.

Kvstdefensionens specielle Befalingsmandspersonel re
krutteres saa vidt muligt fra frivillige, der ønsker at blive
antaget til denne Uddannelse; endvidere kan der blandt de
dertil egnede værnepligtige udtages det fornødne Antal. De
saaledes udtagne kan holdes til fortsat Tjeneste indtil en
samlet Tjenestetid af 18 Maaneder. Eleverne benævnes hen
holdsvis Overkonstabelelever, Overkonstabler, Kystkadet
aspiranter og Kvstkadetter. Uddannelsen Ioregaar paa

Landgang.kompagni paa Marchtur.
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Kvstbefalingsmandsskolerne: Overkonstabelskolen og Kyst
officersskolen samt paa Kystdefensionens Værker, for Kyst
kadetaspiranternes Vedkommende eventuelt tillige om Bord
i Flaadens Skibe.

Menige.

De menige inddeles i to Kategorier: Fortmandskab Og
Artillerimandskab. Ved Fortmandskab forstaas det Aaret
rundt ved Vagt-, Tilsyns- og Arbejdstjeneste tjenstgørende
Mandskab, ved Artillerimandskab forstaas det Personel, der
specielt uddannes til Poster ved Artilleriet og lIdiedelsen.

Indkaldelse finder Sted to Gange aarligt, nemlig i April
og i Oktober. Af Aprilindkaldelsen udtages dels Artilleri
mandskabet dels Befallngsmandselever, Resten udsættes
som Fortmandskab ; Oktoberindkaldelsen omfatter alene
Fortrnandskab.

Fortrnandskabet har 2 Maaneders samlet Eksercer- Og
Artilleriskoleuddannelse paa et Uddannelsesfort, hvorefter
det fordeles til Værkerne som Vagtmandskab m. m. og
hjemsendes efter ca. 8 Maaneders samlet Tjeneste. Artilleri
mandskabet har en samlet Uddannelse af indtil 6 Maaneder,
hvorefter det hjemsendes.

Mandskabets Uddannelse omfatter i Hovedsagen: Ekser
cits og Skydning med Haandvaaben og Kanon, Ildledelses
tieneste, forskellig Felttjeneste og Felttjenesteøvelser i
Land samt Gymnastik, Idræt, Svømning (Svømmehal) Og
Roning (ogsaa med Kaproningsbaade) m. m.

De fra Tjeneste ved Kvstdeiensionen hjemsendte værne
pligtige Befalingsmænd og menige kan genindkaldes til fort
sat Øvelse 1 Gang i 20 Dage i Løbet af de første 6 Aar
efter Hjemsendelsen.



Almindelig Sundhedspleje.
Det er Orlogsgastens Pligt at pleje sin Krop og passe sit

tIelbred.
Den militære Tjeneste og især Tjenesten til Søs nød

vendiggør, at mange Mennesker nødes til at opholde sig,
sove og spise tæt op ad hinanden og i mindre Rum end
under civile Forhold. Kravene til den almindelige, saavel
som til den personlige, Renlighed maa derfor være større
end ellers.

Alm. Renlighed.

Daglig Afvaskning af alle Rum er absolut paakrævet.
Omhyggelig Afvask af Borde og Skaffegrejer efter hvert
Maaltid er nødvendig, ligesom omhyggelig Orden og Ren
lighed med de Rum, hvor Mad og Beklædningsgenstande
opbevares. Hyppig Udluftning af Køjer o~ Køjeklæder vil
blive beordret.

Personlig Renlighed.

Orlogsgasteri skal ikke alene vaske Hænder og Ansigt
flere Gange daglig, men ligeledes daglig vaske de Steder
paa Kroppen, som er mest udsat for Sved, nemlig Fødder,
Skridt og Armhuler. Orlogsgasteri bør altid vaske tIæn
derne før Skafning efter Aftrædning paa Naturens Vegne
og efter -Malerarbeide.

Opstaar der tIudløshed mellem Tæerne, skal Orlogsga
sten straks melde sig i Sygelukafet. da denne Lidelse baade
er generende og kan være smitsom.

Fodsved bekæmpes ved daglige Fodbade, hyppig Vask
af Sokkerne og eventuelt ved Salicylpudder i Sokker og
Sko. Dette Pudder faas ved Henvendelse i Sygelukafet.

Tænderne skal børstes mindst 1 Gang daglig. - Affø-
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ringen skal holdes i Orden og normalt finde Sted 1 Gang
daglig og saa vidt muligt paa samme Klokkeslet.

Badning.

Badning i varmt Vand bør foretages 1 Gang ugentlig
med Indsæbning af hele Kroppen og paafølgende Afskyl
ning med koldt Vand og derefter grundig Aftørring. (Glem
ikke Mellemrummene mellem Tæerne). Ved samme Lejlig
hed skal Undertøj skiftes. Om Sommeren bør den lette Ad
gang til Søbade benyttes, men under Iagttagelse af følgen
de Forslgtlghedsforanstaltninger :

Bad aldrig før % Time efter et Maaltid.
Bad aldrig, naar De er overanstrengt eller meget
varm.
Bad ikke i Vand, som er forurenet af Kloakvand. Der
er ofte i dette Vand talrige sygdomsfrembringende
Bakterier, især Tarmbakterier.
Bad ikke, hvor der findes Hajer, medmindre der er
truffet særlige Foranstaltninger mod disse.
Vær ikke for længe i Vandet.

Drukning.

Hvis en Mand falder over Bord, skal Orlogsgasteri øje
blikkelig kaste et Bjærgemærs ud til ham og varsko den
vagthavende Officer ved at raabe: Mand over Bord. Naar
man har faaet den druknede op i Fartøjet, skal man hurtigst
muligt:

Løse alle strammende Klædningsstykker (Flip, Hals
linning, Livrem).
Rense hans Mund og Svælg for Dynd, Tang og lig
nende med en Pegefinger omviklet med et Lomme
tørklæde.
Naar man fra Fartøjet har faaet Manden op paa Dæk
ket, maa man ikke spilde Tiden med at prøve paa at
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faa Vandet ud af Lungerne, men man lægger ham
paa Maven og giver ham et Par Slag med flad Haand
imellem Skulderbladene, saa løber det meste Vand
ud og Tungen falder fremad og giver fri Luftpassage
gennem Munden.

Fig. I. H. N .•Metoden. Begyndelses.Stilling.

Holger Nielsens kunstige Aandedræt (H. N.-Metoden).

Læg begge den druknedes Hænder oven paa hinanden,
saaledes at Panden hviler derpaa, Derved er Mund og Næse
fri. Knæl ned paa det ene Knæ ved den druknedes Hoved
f. Eks. det venstre Knæ ud for hans højre Kind og sæt den
højre Fod ud for hans venstre Albue. (Fig. 1).

Læg Hænderne paa hans Ryg, saaledes at Haandfla
derne kommer til at ligge paa Kammen af Skulderbladene.

Gyng Overkroppen frem paa de strakte Arme, saaledes
at Haandfladerne udøver et jævnt tiltagende Tryk paa den
druknedes Skulderblade, indtil Armene har naaet den lod
rette Stilling (Udaanding) (Fig. 2).

Under denne Udaandingsperiode tæller man 1 - 2 - 3
-4.
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Fig. 2. H. N .•Metoden. Udaanding.

Derefter fatter man med begge Hænderne den drukne
des Overarme, omtrent nede ved Albuen, gynger med sin
Overkrop lidt tilbage og løfter derved hans Overarme .
op fra Dækket uden dog at løfte hans Overkrop, Fig. 3 (Ind-

Fig . J . H. N. -Metoden. Indtunding.
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aanding). Tæller 5 - 6 - 7 og paa 8 sænker man roligt
hans Arme ned mod Dækket. (Se Nærbilledet Fig. 4).

Derpaa lader man atter sine Hænder hurtigt glide frem
til Begyndelsesstillingen paa Skulderbladene, foretager den
næste Udaandingsbevægelse og saa fremdeles.

Disse Dobbeltbevægelser gentages roligt og regelmæs
sigt ca. 10 Gange i Minuttet - hellere lidt for langsomt end
lidt for hurtigt. Begyndere er tilbøjelige til at arbejde for
hurtigt.

Man skal altid drage Nytte af de omkringstaaende, En
sendes saaledes efter Lægen og sørger for, at der er en
Køje eller Seng parat med Varmedunk og Uldtæpper. En
anden skaffer et Tæppe til at lægge over den druknede, saa
at han ikke bliver afkølet. En tredie Medhjælper udfører
med sine Hænder kraftige Gnidninger af den druknedes
Legeme (Underben, Laar og Hofter) nedenfra i Retning
mod Hjertet for at faa Blodomløbet i Gang.

Skulde der ikke vise sig Livstegn, maa man dog ikke
opgive Arbejdet med det kunstige Aandedræt før efter 4
Timers Forløb.

Det vil være en god Hjælp , hvis man kan skaffe et Karbo
genapparat. Karbogen er 93 Dele Ilt Og 7 Dele Kulsyre,
som fra en Staalflaske ledes igennem en Slange til en Ma
ske, som man anbringer for den druknedes Næse og Mund.

Følg løvrigt Brugsanvisningen paa Indersiden af Kas
sens Laag. Karbogenapparatet skal altid bruges samtidig
med H. N.-Metoden.

Karbogenapparater indføres nu i de større Orlogsskibe
samt paa de fleste af Marinens Etablissementer.

Hvis den druknede viser Livstegn, ophører man med
Løftningen af Armene, men fortsætter endnu nogen Tid
med den øvrige Del af det kunstige Aandedræt.

Naar han trækker Vejret selv, bringes han til Køjs med
Varmedunk og uldne Tæpper. Giv ham Onlivningsmtdler,
(Vin, Kamferdraaber, stærk Kaffe eller The), naar han er
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Fig. 4. H. N .•Metoden. Indsandlng, (Nærbill ede).

i Stand til at synke. Der maa holdes Vagt ved ham
i de første 24 Timer. Man ser nemlig undertiden, at
Aandedrættet igen kan blive svagt og uregelmæssigt. Hvis
dette er Tilfældet, maa Vagten straks bringe ham ud paa
Dørken Og gaa i Gang med det kunstige Aandedræt paanv.

Nydelsesmidler.

Tobak.

Tobak ryges, tygges eller snuses. Det virksomme Stof
i Tobak er Nikotin, en meget stærk Gift, hvoraf 1 Milligram
er livsfarligt.

Røgtobak indeholder fra 0.6-5 % Nikotin, hvoraf en
betydelig Del gaar over i Røgen og en endnu større Del
findes i Tobakssovs.

Giften opsuges let fra Slimhinderne, og den opsugede
Mængde bliver særlig stor, naar Røgen inhaleres (ssluges«),
Denne Form for Tobaksrygning maa derfor anses for sær
lig skadelig.

Den akute Nikotinforgiftning viser sig ved Bleghed, kold
15
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Sved, Hovedpine og Opkastninger. Ved Tilvænning opnaas
dog en betydelig Taalsomhed.

Den kroniske Nikotinforgiftning viser sig ved Fordøiel
sesforstvrrelser, nervøs Hjertebanken, senere nedtrykt
Sindsstemning, Synsforstyrrelser og almindelig Nervøsitet.
Der er dog stor Forskel paa, hvor meget de forskellige In
divider kan taale.

Overdrivelse fører altsaa til Forgiftning, medens en
maadeholden Tobaksnydelse uden »Inhala tion« næppe er til
større Skade. - Paa Tider, hvor der stilles store Krav til
legemlige Ydelser, f. Eks. under Træning til Idrætskonkur
renee o. lign., bør man ikke nyde Tobak under nogen Form.

Alkohol.

Alkohol optages i Legemet gennem Fordøielseskanalen,
zaar over i Blodet og paavirker saa at sige alle Cellerne i
Legemet.

Langt den største Del af den indtagne Alkohol forbræn
des og kun en ringe Del udskiIles gennem Urinen, Lungerne
og Huden.

Den akute Alkoholiorglltning begynder med en Følelse
af Velvære, løftet Stemning, blussende Ansigt, derefter Til
bøjelighed til voldsomme og uoverlagte Handlinger, senere
hen vaklende Gang, utydelig Tale, blegt Ansigt samt Kvalme
og Opkastninger. Fortsættes med Tilførsel af Alkohol, ind
træder Bevidstløshed og Aandedrættet bliver snorkende og
Ansigtsfarven blaalig.

Døden kan indtræde som Følge af Lammelse af Aande
drætsorganerne. Den mindste dødelige Mængde af ren Al
kohol er for Mennesker, som ikke er vænnede til Alkohol,
200-300 Gram, for Børn 25 Gram.

Ved den kroniske Alkoholisme lider saa godt som alle
Organer og Funktioner i Legemet. Hiernens Ydeevne ned
sættes, Nerverne angribes, hvilket viser sig ved Rysten af
Lemmerne og senere Lammelse af Musklerne. Der kan kom
me Betændelse af Slimhinderne (Svælgkatarrh og Mave-
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katarrh) og Blodkarrene angribes, særlig Blodkarrene i Hjer
nen, hvilket kan blive Aarsag til Hjerneblødning. Alkoholen
angriber desuden Hjertets Muskulatur, og den kan være
Aarsag til nogle af de alvorligste Nyre- og Leverlidelser.

Den kan endelig give Anledning til en akut Sindssygdom
"Delirium trernens«, der viser sig ved stærk Uro og Syns
hallucinationer, en Sygdom som ofte ender med Døden.

Af det foregaaende Iremgaar, at vil man nyde Alkohol,
bør dette kun ske med stor Maadehold. Et overdrevent
Forbrug skader ikke alene det paagældende Individ, men
ogsaa Samfundet, idet den kroniske Alkoholist hyppigt kom
mer til at ligge Samfundet til Byrde igennem Udgifter til
Drankerhiern, Sindssygeanstalter. Fængsler o. s. v.

Særlig vigtigt er det at være afholdende under Opvæk
sten og under Træning.

Der er i Tidens Løb utvivlsomt sket en Forandring af
den danske Befolknings Tankegang og dens Syn paa Al
kohol, en Forandring hvori saavel Afholdsforeningernes
Arbejde som den stigende Oplysning sikkert har deres store
Andel. I det almindelige Omdømme anses i vore Dage
Fuldskab - og det deraf følgende manglende Herredømme
over ens Handlinger - som en Skam og et Tegn paa mang
lende Kultur.

Smitte.
Ved Smitte forstaar vi den Tilstand, der fremkommer,

naar sygdomsvækkende Bakterier slaar sig ned i en anden
Organismes Væv og udvikler sig der.

Smitte opstaar lettest, naar mange Mennesker maa leve
paa en forholdsvis begrænset Plads.

De vigtigste Smitteveje er Huden, Aandedrætsorganerne
og Fordøielsesorganerne.

Huden. Ved Rifter eller Saar kan Bakterier trænge ind
og fremkalde Filipenser, Bylder og større Betændelser. Det
er derfor, som tidligere omtalt, en absolut Nødvendighed, at
Orlogsgasteri holder sin Hud ren, samt at han ved ethvert
Saar straks henvender sig i Sygelukafet.

IS"
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Lad være med at kradse Hul paa Myggestik. Kløen be
kæmpes bedst ved at bade dem med Salmiakspiritus.

Aandedrætsorganerne. lier spiller Draabesmitte den
største Rolle. Ved Tale, liasten og Nyseri slynges utallige,
ganske smaa Spytpartikler som Draaber ud i Rummet og
kan indaandes af andre og derved overføre smitsomme Syg
domme. De Sygdomme, der overføres paa denne Maade, er
Tuberkulose, Meningitis, Influenza, Difteritis og almindelige
Forkølelsessygdomme.

Glem derfor aldrig - ved Hosten og Nvsen - at holde
et Lommetørklæde eller venstre Haand for Munden, og lad
være med at spytte paa Dørken.

Tuberkulose viser sig ved Afmagring, Bleghed, Natte
sved, stærk Træthed, Hoste og Opspyt. Hvis en Orlogsgast
i lang Tid har gaaet med Hoste uden at henvende sig i
Sygelukafet, er det en kammeratlig Pligt at henlede Læ
gens, Sygepasserens eller hans nærmeste Foresattes Op
mærksomhed herpaa, saa hans Lunger kan blive undersøgt.

Fordeielsesorganeme. I Mundhulen og Svælget findes
altid Masser af Bakterier, særlig hvis Tænderne er daar
lige. Mandlerne kan danne Indgangsport for en Række af
vore almindelige Sygdomme, Halsbetændelse, Difteritis,
Skarlagensfeber og Gigtfeber.

Hvis Orlogsgasten faar ondt i Halsen og Svnkebesvær,
skal han straks henvende sig i Sygelukafet. baade for sin
egen Skyld og for ikke at smitte sine Kammerater.

Nogle Sygdomme f. Eks. Tyfus og Dysenteri kan over
føres fra snavsede Hænder, idet Bakterierne med Føden
kan komme ned i Tarmkanalen. Orlogsgasteri maa derfor
ossaa af den Grund huske at vaske sine Hænder før Maal
tiderne, samt naar han har været paa W. C.

Kønssygdomme
er en fælles Betegnelse for en Gruppe smitsomme Sygdom
me, der i Almindelighed overføres ved Samleje, nemlig blød
Chanker, Gonorre og Syfilis, sidstnævnte Sygdom kan og-
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saa overføres ved Kys, ved fælles Brug af Skaffegrejer,
Piber o. s. v.

Spiritus gør En mindre nøjeregnende med, hvem man
indlader sig med; Kønssygdomme paaføres derfor mere
elIer mindre berusede Personer i et meget stort Antal Til
fælde - endnu en Grund til Maadehold med Alkohol.

Som ved alle smitsomme Sygdomme maa man tilstræbe
at undgaa Smitte-Mulighed. Sikrest er det ikke at indlade
sig med løse Bekendtskaber, da man maa være forberedt
paa, at tilfældige Bekendtskaber fra Gader og Restauranter
kan udsætte En for en betydelig Risiko for Smitte.

Kønssygdomme er saa alvorlige Og giver saa stor Ri
siko for senere alvorlige Lidelser, at ingen kan forsvare
overfor sig selv ikke at gøre sit yderste for at undgaa dem.
Smittefaren er størst, hvis der findes Hudløshed eller Rifter
paa Kønsdelene, det er derfor vigtigt at hindre saadanne
ved en gennemført Renlighed med daglige Afvaskninger.

Blød Chanker

er et Saar, der fremkommer faa Dage efter Smitten. Søges
straks Lægehjælp, kan den helbredes hurtigt og fuldstæn
digt, i modsat Fald kommer der nye Saar og Kirtelbylder i
Lysken. saa Operation kan blive nødvendig.

Gonorre

viser sig ved Materieudflod fra Urinrøret faa Dage efter
Smittetidspunktet. Iværksættes Behandlingen straks, kan
Sygdommen oftest helbredes paa faa Uger; forsømmes den,
breder den sig til Testikler, Blære o. s. v. Der kan opstaa
Ledtilfælde, der kan medføre Invaliditet. Behandlingen kan
da strække sig over mange Maaneder, ja Aar.

Materieudfloddet ved Gonorre kan, naar det overføres til
øjnene, foraarsage en voldsom Øjenbetændelse, der i visse
Tilfælde ender med Blindhed; Gonorrepatienter maa der
for være yderst renlige og paapasselige, baade af Hensyn
til sig selv og til Kammeraterne.
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Syfilis eller haard Chanker

er en endnu alvorligere Sygdom end Gonorreen. Det
første Symptom er et Saar, der fremkommer 2-3 Uger
efter Smitten paa det Sted, hvor Smitstoffet er trængt ind;
Sygdommen angriber hele Legemet, kan give Udslet af for
skelligt Udseende Og i forsømte Tilfælde svære Lidelser i
livsvigtige Organer (Hiertelidelser, Nervelidelser, Sinds
sygdom o. s. v.). Behandlet rettidigt og omhyggeligt er
Sygdommen helbredelig.

For alle Kønssygdomme gælder det, at de ikke kan kom
me for hurtigt under Behandling, og hver Dag, der forsøm
mes, kan blive af skæbnesvanger Betydning. Ved mindste
Symptom, ja den ringeste Mistanke, skal man melde sig i
Sygelukafet ; ethvert nok saa lilIe Saar, den ubetydeligste
Hudløshed, kan være Begyndelsen til den alvorligste Syg
dom.

For Patienter med Kønssygdomme gælder forskellige
Lovbestemmelser, af hvilke særlig skal fremhæves:

Det er efter Straffeloven forbudt enhver, der lider
af Kønssygdom eller som har Mistanke om at zøre
dette, at øve Samleje.
Enhver, der lider af Kønssygdom, er pligtig til at
lade sig behandle af en Læge, indtil Helbredelse er
opnaaet.
Enhver Patient har uanset sine Formueforhold Ret
til gratis Behandling hos Læger, ansat af det Offent
lige. (Under Militærtjenesten af de militære Læger).

For Personer, der har eller har haft en Kønssygdom,
gælder der før Indgaaelse af Ægteskab visse Lovbestem
melser, som fordrer, at en Læge raadspørges,

Fladlus og Fnat kan passende nævnes i Tilslutning til
Kønssygdommene, da Overførsel hyppigst finder Sted ved
Samleje; Symptomerne er Kløe, for Fladlus' Vedkommende
især i Haarene omkring Kønsdelene, for Fnats Vedkom
mende ethvert Sted paa Huden. Saavel Fnat som Fladlus
kan overføres til Kammeraterne. hvis man ikke er paapasse-
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lig. Orlogsgasteri skal derfor ved mindste Mistanke hen
vende sig i Svgelukafet. - Hudløshed eller Kradsninger er
ofte Indgangsport for senere Smitte, især med Kønssyg
domme, og derfor er det vigtigt at komme under Læge
behandling.

Nødhjælp.
Ved Nødhjælp forstaar man den første Hjælp, som man,

inden Lægen kommer til Stede, yder en Kammerat, der er
kommet til Skade eller pludselig er blevet syg. Den kan
være af stor Betydning ikke mindst om Bord i et Orlogs
skib i Krigstid, men ogsaa f. Eks. ved Druknetilfælde, elek
triske Ulykker, Blødning, Saar og Nervechock. Her gælder
det nemlig, at hurtig Hjælp er dobbelt Hjælp.

Enhver vil kunne forstaa, at en rigtigt ydet Haandsræk
ning fra Kammeraterne i adskillige Tilfælde kan hjælpe til
at redde den saaredes Liv.

Enhver Tilskadekommen er tilbøjelig til at fryse. Glem
derfor aldrig at lægge et Tæppe eller en Stortrøje over ham.

Fig. 5. FIngerpres (U arpulsaaren) .
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Fig. 6. Elastisk Omsnøring. (Overarmspu/saaren).

Pulsaareblødning

viser sig ved, at lyserødt Blod sprøjter ud af Saaret
stødvis. Hurtig Indgriben er nødvendig for at undgaa
Forblødning.

Hold Legemsdelen i Vejret. Anlæg en fast Forbinding
bestaaende af rigelig Gaze, vandskyende Vat og Bind.

Bløder det igennem, eller har man ingen Forbindsstoffer
ved Haanden, anvend da en af følgende Metoder til Stands
ning af svære Pulsaareforblødninger,

Fingerpres. Med Tommelfingeren eller de fire andre
Fingre sammenpresses Pulsaaren ovenfor Saaret, d. v. s.
paa den Side, der er nærmest Hjertet (Fig. 5).

Elastisk Omsnertnz. Her snører man en Gummislange
(Gasslange, Cykleslange, elastisk Sele) omkring Legems
delen (Fig. 6). Man maa ikke nøjes med at snøre, indtil Ar
men bliver blaa, men skal stramme, indtil Blødningen virke
lig standser.

Knebelpres. Et Tørklæde (Speidertørklæde, trekantet
Arrnklæde) lægges to Gange omkring Overarmen eller Laa
ret, den sidste Gang løst. Efter Knytning af sidste Tur stik-
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Fig. 7. Knobe/pres.

ker man en Stok. Bajonetskede eller lignende ind i denne
og drejer rundt, indtil Blødningen standser. (Fig. 7).

Elastisk Omsnøring og Knebelpres maa aldrig ligge
længere end højst 2 Timer.

Bøjning af et Led. I Albuebøjningen f. Eks. lægges et sam
menrullet Lommetørklæde eller Orlogsgastens opsmøgede
Ærme, Underarmen bøjes saa stærkt som muligt imod
Overarmen og bindes stramt op til denne. Derved kommer
der et Knæk paa Pulsaaren, og Blødningen standser. Denne
Metode kan ogsaa anvendes ved Knæleddet og Hofteleddet.

Saar.
Den øjeblikkelige Fare ved Saar er Blødningen. senere

kan hertil komme en anden Fare nemlig Betændelse. der
udvikler sig i Løbet af de følgende Dage og skyldes de Bak
terier, der eventuelt er kommet ind i Saaret.

For· Saarbehandling gælder følgende Regler:

Stands Blødning. (Se foregaaende Afsnit).
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Vask Hænderne. I Almindelighed er det tilstrækkeligt
at vaske Hænderne grundigt med Sæbe, Vand Og Negle
børste, derefter skylles med Sprit, Propylalkohol eller
Akvavit.

Fjern Fremmedlegemer. Disse kan f. Eks. være Tøj
stumper og meget andet, men man maa kun fjerne løstsid
dende Fremmedlegemer. Hvis et Fremmedlegeme har boret
sig fast i et Saar, f. Eks . en Granatstump eller en Træsplint,
skal Orlogsgasteri lade det blive siddende, da man ellers
risikerer en alvorlig Blødning.

Rens Saaret og dets Omgivelser. Dette sker bedst og
hurtigst ved at renses med Jodsprit. Er der Maskinolie
uden om Saaret, fjernes Olien med Benzin. Hvis man ikke
har Jodsprit, bruges almindelig Sprit, Propylalkohol eller
Akvavit.

Forbinding. Efter Rensningen maa Saaret forbindes,
for at Helningen kan forezaa og for at skærme imod Smuds
og Bakterier.

Den almindelige Forbinding er Enkeltmandsforbindin
gen eller Militærforbindingen. Den bestaar inderst af et
Stykke Gaze, derefter et Lag vandskyende Vat og til sidst
et Bind til at fastholde Forbindingen paa Legemsdelen. 
Inde i Forbindingen er der anbragt 2 smaa Papirstrimler,
for at man skal røre saa lidt som muligt ved Forbindingen.
Det er naturligvis særlig vigtigt at fatte om disse Strimler,
hvis man ikke kan komme til at vaske sig - f. Eks. under
Kamp.

Har man ikke Militærforbinding ved Haanden, kan Saa
ret i Nødstilfælde dækkes med et rent Lommetørklæde og
fastholdes med et andet, der bindes omkring Legemsdelen.
Ved smaa Saar kan man bruge Hæfteplasterforbinding.

Ved Skudsaar pensles med Jod, anlægges Militærforbin
ding og Legemsdelen støttes bedst muligt.
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Benbrud.

Nogle af de vigtigste Kendetegn er følgende:

Ujævnhed af Knoglens Overflade og Forandring af Le
gemsdelens Form f. Eks. Vinkeldannelse, desuden Hævelse,
Ømhed og Smerte paa Brudstedet og omkring dette. (Fig.
8 og 9).

Fig. 8. Simpelt Benbrud. Fig. 9. Aabent Benbrud.

Behandling. Legemsdelen støttes af 2 Medhjælpere, der
holder ovenfor og nedenfor Brudstedet. Vi tager som Eks
empel et Brud af Underbenet.

Fig. IO. Anlæggelse af Nødbandage.

Patienten ligger paa Ryggen og bøjer Fodled, Knæled
og Hofteled, for at Musklerne kan afslappes. Den ene Med
hjælper støtter lige under Knæet, og den anden holder paa
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Foden. Hvis der er Vinkeldannelse paa Brudstedet, maa
denne med største Forsigtighed rettes op, inden Bandagen
kan anlægges.

Derpaa anlægger Hjælperen selv Nødbandagen, der be
staar af 3 Dele.

Udpolstrende Lag. (Vat, Uldtrøje, uldent Tørklæde,
Strømper, Frottehaandklæde, Tvist, eventuelt Patientens
egne Klæder).

Skinner af Pap eller Træ (Lineal, Penalhuslaag). I Man
gel heraf kan bruges en Stok, et Kosteskaft, en Bajonet
skede, en Sabel eller et Gevær.

Skinnerne fæstnes med Bind eller Tørklæder. Kan ingen
Skinner skaffes, bruger man en rask Legemsdel som Støtte
for en syg Legemsdel, en brækket Pegefinger f. Eks. bindes
ind til Langemand. En brækket Overarm bindes ved Hjælp
af Tørklæder fast ind til Overkroppen. Et brækket Ben
bindes ind til det raske Ben. I disse Tilfælde kan man lade
den Tilskadekomne beholde Klæderne paa, idet disse virker
som Polstring.

Hvis Knoglen har boret sig ud igennem Huden (saabent
Benbrud«), maa man først behandle Saaret - altsaa pensle
med Jod og lægge en Militærforbinding udenpaa, - først
derefter anlægger man Nødbandagen.

Fig. 11. Forbinding ved Ankel. og
Tommelfinget-Eorstuvninger.
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Fig. 12. Trekan tet A rmkl",de.

201

Forstuvning

viser sig ved Ømhed, Smerte og Hævelse omkring Led
det. Det er hyppigst Fodleddet (Ankelen) og Tommelfinge
rens Grundled, det gaar ud over.

Man lægger et Bind (helst Flonel- eller Uldbind) fast
omkring Leddet, som maa holdes i absolut Ro. (Fig. 11).

Ved Forstuvning af Ankelen maa Patienten ikke træde
paa Benet, men skal straks til Køjs.

Hvis en Skulder eller Albue »gaar af Led« (Forvridning),
maa man ikke forsøge at sætte den i Led igen, men skal
lægge Armen i et Arrnklæde, hvorefter den Tilskade
komne saa snart som muligt bringes under Lægebehandling.
(Fig. 12).

Forbrænding.

Gaar der Ild i et Menneskes Tøj, skal man straks kaste
et Tæppe, en Frakke eller en Stortrøje over ham for derved
at kvæle Ilden. Hvis man ikke har noget saadant ved Haan
den, skal den, der er Ild i, kaste sig ned paa Dækket og rulle
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sig rundt. Samtidig sørger Kammeraterne for at hale en
Pøs Vand op for at slukke Ilden.

Forbrændinger og Skoldninger behandlesmed Brandbind.
som man enten klipper i Strimler og lægger taglagt paa
Saaret eller vikler omkring den forbrændte Legemsdel. I
Nødsfald kan bruges Fedtstof f. Eks. Lapissalve. Vaselin
eller Smøreolie.

Hvis der har dannet sig Brandblærer, maa disse skaa
nes, thi klipper man dem op, kan man komme til at for
volde Patienten unødig Smerte.

Ved ganske lette Forbrændinger, hvor der kun er Rød
me af Huden (f. Eks. hvor Solen »er faldet i«), kan man
bruge Pudder, Rismel eller Kartoffelmel.

Ved Forbrændinger kommer der ofte Saarchock. Dette
viser sig ved bleg, kølig, svedende Hud, svag Puls, stærk
Mathed, eventuelt Bevidstløshed.

Et Nervechock behandles med Oplivningsmidler (Vin,
stærk Kaffe eller The, Kamferdraaber).

Forfrysning (»Frost«)

angriber navnlig Øre, Næse, Fingre eller Tæer, da Blod
forsyningen er daarligst i de Legemsdele, der ligger længst
fra Hjertet.

En saadan lokal Forfrysning viser sig ved blaarød Hud
farve samt Opsvulmning af Huden. Undertiden kommer der
Frostblærer, der kan briste og give Skorpedannelse.

Den angrebne Legemsdel forbindes med Olier eller Sal
ver. Et af de bedste Midler er Peruviansk Balsam med Va
seline. Vore Flyvere bruger lige Dele Vaseline og Lanolin.

Forfrysninger af Fingre og Tæer forebygges ved at tage
rigelige Handsker paa, f. Eks. »Lufvanter« og rigeligt Fod
tøj og uldne Sokker.

Elektriske Ulykker.

Rammes et Menneske af Lynet eller af elektrisk Strøm.
lammes Hjernen og Nervesystemet, saa at den ramte styr-
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ter om, dræbt eller bevidstløs. Paa Huden ses ofte Strøm
rnærker og forgrenede Figurer (»Lynfigurer).

Elektriske Anlæg inddeles i Højspændings- og Lavspæn
dingsanlæg.

Højspændingsanlæg. Disse benyttes om Bord især ved
Radiosending.

Hvis en Mand - trods Advarselstavlerne - er kommet
i Berøring med en Højspændingsledning, maa man endelig
ikke søge at trække ham væk fra Ledningen, da dette er
livsfarligt for Hjælperen, men saa hurtig som muligt melde
det til den vagthavende Officer eller paa Radiostationen,
for at Strømmen kan blive afbrudt.

Paa Landjorden telefonerer man straks til Elektricitets
værket, og først naar dette har meldt, at Strømmen er af
brudt, maa man trække ham væk fra Ledningen.

Lavspændingsanlæg. Hvis en Mand er blevet ramt af
en Lavspændingslednlng; søger man først at afbryde Strøm
men ved at trække Stikproppen ud eller slaa Afbryderen
fra. Hvis dette ikke er muligt , maa man isolere Manden fra
junlen eller Dækket ved at skubbe et tørt Tæppe, en
Frakke elIer nogle Aviser ind under ham.

Derefter fjernes han fra Ledningen ved, at man trækker i
det yderste af hans Klæder (Bukseben , Frakkeskøder). Sine
egne liænder kan Orlogsgasteri isolere ved lijælp af tørre,
uldne Vanter, Gummihandsker, eller ved at tage sin Stor
trøje af og tage den omvendt paa, saa at Hænderne kun
stikkes halvt igennem Ærmet (dette gælder dog kun, hvis
Tøjet er tørt).

Hvis det er muligt, afledes Strømmen ved med en tør
Stok eller Træpind at bringe Ledningen i Forbindelse med
jord- eller vandforbundne Metaldele (Vandrør eller et
Skibs jerndele f. Eks. Gelændere m. m.).

Fatter Fingrene krampagtigt om Ledningen, vristes de
op, f. Eks. ved Hjælp af en tør Træpind.

Naar han er befriet, foretages øjeblikkelig Oplivnings-
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forsøg (Holger Nielsens kunstige Aandedræt), Det kunstige
Aandedræt bør - hvis han ikke forinden er kommet til
Live - fortsættes i indtil 4 Timer.

Berør aldrig paa samme Tid en elektrisk Installation
og iordforbundne Metaldele - f. Eks. en Staalarnpe, der
paa Grund af Isolationsfeil er kommet til at føre Spænding,
eller Radioapparatet eller Støvsugeren samtidig med et
Gasrør, Vandrør, Telefon, Centralvarmeanlæg, Jerngelæn
dere og lignende.

Kulilteforgiftning.

Udstødsluften fra Eksplosionsmotorer (Baadmotorer) in
deholder Kulilte, der er en stærk Gift for Blodet. Kulilte
forgiftning kan indtræde paa Grund af Utætheder i Ud
stødsrøret, eller naar man opholder sig nær ved Udstødet.

Ved Kulilteforgiftning bringes den forgiftede straks i
fri Luft, og kunstigt Aandedræt paabegyndes straks. Den
ne Forgiftning er den eneste Gasforgtltning, hvor kunstigt
Aandedræt maa anvendes.

Hedeslag

kan skyldes stærk Varme paa Fyrpladser og i Maskin
rum, hvis Ventilation er utilstrækkelig. Det kan ogsaa skyl
des Solens Straaler og kaldes da Solstik. Den angrebnes
Ansigt bliver rødt, og han faar stærk Hedefornemmelse,
Banken og Tunghed i Hovedet.

liedeslag er farligt og kræver hurtig Behandling. Den
syge anbringes snarest paa et køligt, skyggefuldt Sted.
Tøjet fjernes fra Overkroppen, evt. overhældes lioved og
Overkrop med koldt Vand og der gives koldt Vand at
drikke. Befinder den syge sig paa Fyrplads eller i Maskin
rum , bringes han straks op paa Dækket og i Skygge.

Orlogsgasteri maa ikke i Middagsstunden lægge sig til
at sove lige i Solen uden Beskyttelse af Hovedet.
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Krampe

optræder hos voksne Personer oftest som »Ligfald«, der
viser sig ved, at Patienten falder om med et Skrig, mister
Bevidstheden og faar Krampetrækninger i alle Musklerne.

Da man ikke kan gøre noget for at paavirke Krampen,
maa man indskrænke sig til at sørge for, at han ikke gør
sig selv Skade.

1. Læg ham paa et Tæppe eller en Madras; hvis disse
Ting ikke kan skaffes, læg da en Pude eller en Stor
trøje ind under hans Hoved.

2. Stik en Pung, en Tegnebog eller en Træpind om
viklet med et Lommetørklæde ind mellem hans Tæn
der for at hindre Tungebid.

3. Hold lempeligt paa hans Arme og Ben og »følg med«
ved hans Bevægelser, for at Krampetrækningerne
ikke skal blive for voldsomme.

Fig. 13. Saaledes løfter man en Patient op fra Dækket .

16
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Transport af Tilskadekomne

kan - uden fllælpemidler - ske ved, at 2 eller helst
3 Mand skyder deres Hænder ind under ham. Den ene under
Benene, den anden under Sædet og lioften, den tredie un
der Overkroppen og Nakken.

Paa sidstnævntes Kommando løfter de alle samtidig
og lægger Patienten hen paa en Baare. (Fig. 13).

Gasforgiftning.

Ved Krigsgas eller "Gas« forstaar vi de giftige Luft
arter, som første Gang anvendtes i stor Stil i Verdens
krigen.

Til Søs fik Gaskrigen kun ringe Betydning, men der
berettes dog om adskillige Tilfælde, hvor et Skib er blevet
angrebet af Krigsgas.

I Fremtiden maa man imidlertid være forberedt paa
denne Mulighed, særlig ved Angreb af Luftfartøjer.

Mere udsat end Skibe i rum Sø vil Skibe i Havn være,
desuden Kvstforterne, Luftmarinestationerne og de mili
tære Anlæg paa Holmen.

Derfor maa enhver Orlogsgast være fortrolig med den
første Hjælp til Gasangrebne. (Om Gasarter og Gasmasker
se disse).

Husk: de almindelige Gasmasker maa kun bæres i fri
Luft f. Eks. paa Dækket. Under Dækket og i lukkede Rum
maa der bæres Kuliltemasker eller Gasmasker med llt
tilførsel, der helt udelukker den omgivende Luft. I lukkede
Rum under Dækket er det Iltmangelen. der er den største
Fare og ikke Krigsgassen.

Har man ikke Gasmaske og bliver udsat for et Gas
angreb, skal man holde et vaadt Lommetørklæde for Mun
den, da mange Gasarter f. Eks. Fosgen spaltes af Vand.
Endnu bedre er det at svøbe et vaadt Stykke Tøj om
kring Hovedet. For et Landgangskompagni vil det være
bedst at tage en Klump fugtig Jord i et Par Lommetør
klæder eller et Stykke Gaze og søge at trække Vejret der-
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igennem saa godt som muligt. Vejrtrækningen maa være
rolig og langsom.

Enhver, der ubeskyttet har været udsat for kvælende
Gasarter, f. Eks. Fosgen eller Klor, skal bæres paa Baare
og bæres langsomt; Sygebærerne maa altsaa ikke løbe med
ham.

Det er almindeligt, at fosgenforgiftede ikke straks mær
ker noget dertil og synes, at de med Lethed kan gaa til
Sygelukafet eller Sanitetsstationen. Dette maa aldrig til
lades. Det er nemlig vigtigt, at deres Iltforbrug nedsættes
mest muligt, og derfor skal de bæres.

Kan ingen Baare skaffes, dækkes den gasforgiftede med
et Tæppe, for at han ikke skal fryse. Mange gasangrebne
faar et Nervechock, og den bedste Behandling heraf er
Varme - i Form af Tæpper, Varmedunke og varme Drikke
(Kaffe, Toddy o.s.v),

Hvis en Mand er blevet gasforgiftet til Trods for, at
. han har en Gasmaske paa, maa denne først fjernes, naar

han er bragt ud af Farezonen.
Hvis den gasangrebne har stærk, Irriterende Hoste og

Lægehjælp ikke kan skaffes, kan man lindre Hosten ved
at give ham Indaanding af Vanddampe eller ved at lade
ham lugte til Salmiakspiritus. Ved stærk Irritation af øj
nene kan man som Nødbehandling dryppe dem med Olie.

Hvis der er kommet flydende Sennepsgas paa Huden,
kan man fjerne det ved Hjælp af Stoffer, der ved Iltnings
proces uskadeliggør det, f. Eks. ved at bade Huden med
Klorkalk fortyndet med Vand, eller ved at komme Gas
pudder paa. Derefter bades Legemsdelen i lunkent Sæbe
vand. (Se løvrigt "Gas og Gasmaske«).

Kunstigt Aandedræt maa aldrig bruges ved Krigsgas
forgiftning.

Mange Gasarter fremkalder nemlig Ætsning af Lunge
vævet, Lungerne skal derfor have saa megen Ro som mu
ligt. Findes derimod en IItflaske i Nærheden, kan man give
Patienten Iltindaanding, der i de fleste Tilfælde bringer ud
mærket Lindring.

16*



Gymnastik og Idræt.
Fra den tidligste Tid var det særlig Krigeren, der træ

nede i legemlige Idrætter for at øge Kraft og Behændighed.
Uddannelse i Vaabenbrug alene var dog ikke tilstrække

lig. Tværtimod har den almindelige Træning i Kraft, Hur
tighed og Behændighed været den afgørende i langt de fle
ste Tilfælde, og Historien kan optælle utallige Eksempler
herpaa, f. Eks. Frisernes Kamp mod den danske Hær under
Kong Hans.

Først langt senere blev Legemsøvelserne gennem Cvm
nastiken systematiseret og organiseret paa en saadan
Maade, at det ikke blot var nogle enkelte, men hele Landets
Befolkning, og derigennem hele Staten, der fik Glæde og
Gavn deraf.

Ved Gymnastik forstaas Legemsøvelser, der er planlagte
med det Formaal for øje at give en alsidig, legemlig Ud
vikling, som alle kan tilegne sig, omend i forskellig Grad
efter Evner og ViIkaar.

Ved alsidig Udvikling forstaas, at alle Legemets Orga
ner udvikles saaledes, at de ikke blot hver for sig er saa
kraftige og virkedygtige som muligt , men ogsaa staar i det
rette Forhold til hverandre og kan holde ud sammen saavel
i et givet Øjeblik som gennem hele Livet. At udvikle det
ene Organ paa det andets Bekostning gør Udviklingen uhar
monisk og svækker Organismen som Helhed.

Det er saaledes kun gennem Alsidighed og Ligevægt i
Udviklingen, at den fysiske Sundhed og Ydeevne skabes Og
fæstnes, som maa være Gymnastikkens første Maal.

Et af de bedste Kendetegn paa, at dette Maal er naaet, er
den ydre Harmoni, som viser sig i smuk Legemsbygning,
god Holdning og sikre, beherskede Bevægelser.

Gymnastik giver imidlertid ikke alene fysisk Harmoni;
men den skaber ogsaa de bedst mulige Vilkaar for et sundt
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Sjæleliv ved at styrke Villen og ved at opøve Egenskaber
som Beslutsomhed, Handlekraft, Selvtillid og Mod.

Gvmnastiken er Grundstenen i de Legemsøvelser, der
skal gøre det enkelte Individ skikket til alle Livets Opgaver
i Fred som i Krig.

Men Gymnastikken er desuden det grundlæggende Fun
dament, naar det i Fredens Tider gælder den mere for
nølelige Kappestrid ved Idræt og Sport. Her vil en alsidig,
gymnastisk Uddannelse, parret med Special-Træning, gøre
Udslaget.

Som det saa ofte gaar, er det netop Kappestriden i Idræt
ten og Sporten, der er den mest tiltrækkende, hvorfor langt
de fleste kaster sig over den. Samtidig træner de fleste
med det, der interesserer dem, og som ligger bedst for
dem. Man bør dog altid tilstræbe at undgaa Ensidighed i
Øvelserne og den legemlige Udvikling.

Idrætsmærket.

For at Idrætsudøverne ikke skal tabe Modet og ophøre
helt med Idrætten eller Legemsøvelserne, fordi de ikke mere
kan være med i Toppen, har man skabt Idrætsmærket, der
giver et fortrinligt Maal for en stadig Træning for Folk af
alle Aldre. Idrætsmærket bliver derigennem et smukt Tegn
paa, at Vedkommende stadig staar paa en god legemlig
Standard.

Afpasset efter Tiden og 'Forholdene afholder Søværnet
visse Idrætskonkurrencer, som de indkaldte Orlogsgaster
faar Lejlighed til at deltage i - i saa vid Udstrækning som
muligt - paa de Hold, der fra Skibe og Afdelinger stilles op
i de forskellige Holdkonkurrencer.

Søværnets forskellige militære Idrætsforeninger staar,
ligesom alle andre Sportsioreninger, som Medlemmer af
særlige Specialforbund, som igen staar under Dansk Idræts
forbunds Ledelse.



Fast og midlertidigt Personel.
For Antagelse af Personel ved Søværnet, gælder for

samtlige Gruppers Vedkommende, at Ansøgerne skal have
dansk Indfødsret og have bestaaet de for hver enkelt Per
sonelgruppe fastsatte Legems- og Synsprøver, samt løvrigt
opfylde de nedenfor anførte Fordringer. (Se Iøvrlgt Over
sigts-Skemaet Side 274-278.

Følgende Personelgrupper er Tjenestemænd (til fast
Tjeneste) :

Søofficerer i Linien, Maskinmestre, Intendanter, Læger,
Materielmestre, Kvartermestre , Overfyrbødere. Overrnine
mekan ikere samt fyrbødere og Minemekan ikere.

Tilsvarende Stillinger kan dog ogsaa findes i Reserven.

Fast Personel.

Søofficer i Linien.

Til Uddannelse som saadan kræves bl. a., at den paa
gældende har bestaaet Studentereksamen eller en hertil
svarende Eksamen.

Undervisningen gives dels paa Søofficersskolen og dels
om Bord i Skibe paa Togt. Uddannelsestiden er ca. 4X
Aar.

Nærmere Oplysninger kan faas ved Henvendelse til
Søofficersskolen, liolmen, Kbhvn. K.

Maskinmester.

Til Uddannelse som saadan kræves, at den paagældende
har bestaaet den »udvidede Maskinisteksamen«. Se løvrigt
Skemaet Side 274-278.
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Uddannelsen hertil varer ca. 1 Aar, og Toregaar dels
paa Søofficersskolen og dels i Skibe paa Togt.

Nærmere Oplysninger kan faas ved Henvendelse til
Søofficersskolen, Holmen, Kbhvn. K.

Intendant.

Til Uddannelse som saadan kræves, at den paagældende
har bestaaet en højere Handelseksamen eller har en dertil
svarende Uddannelse.

Uddannelsen til Intendant varer ca . 2X Aar og Ioregaar
dels paa Søofficersskolen og dels om Bord i Skibe paa Togt.

Nærmere Oplysninger kan faas ved Henvendelse til
Søofficersskolen, Holmen, Kbhvn. K.

Materielmester.

Dertil egnede Kvartermestre vil kunne avancere til
Materielmestre. Materielmester-Stillinger er Officersstil
Unger.

Kvartermester.

Dertil egnede Underkvartermestre kan efter Gennem
gang af en Kvartermesterskole udnævnes til Kvartermestre.

Fyrbøder.

Maskinarbejdere kan antages som Mathelever (Fvrbø
derelever) i 2 Aar og derefter som Fyrbødere.

Nærmere Oplysninger kan faas ved Henvendelse til
Søværnskommandoens Personelkontor, Holmen, Kbhvn. K.

Minemekaniker.

Som saadanne antages fortrinsvis Mine-Mather.

Reserve - og frivilligt, midlertidigt Personel i
Søværnet.

Følgende Personelgrupper antages kun i Reserven eller
til frivillig, midlertidig Tjeneste :
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Søofficerer i Reserven, Flyverofficerer. Kvstofficerer,
Kanonerer, Underkanonerer, Overkonstabler, Underkvarter
mestre, Mather og Math-Elever (Se Skemaet Side 274-278).

Søofficer i Reserven.

Uddannelsen til Søofficer i Reserven varer ca. 1 . Aar
og foregaar dels paa Søofficersskolen og dels i Skibe
paa Togt.

Nærmere Oplysninger kan faas ved Henvendelse til
Søofficersskolen, Holmen, Kbhvn. K.

Flyverofficer•

Uddannelsen til Flyverofficer varer ca. 16 Maaneder Og
Ioregaar dels paa Luftmarinestationen i København og dels
paa Luftmarinestationen Avnø (Svdsiælland),

Nærmere Oplysninger kan faas ved Henvendelse til
Flvvevæsenet, Kvinti Lynette, Refshalevei, Kbhvn. K.

Underkvartermester.

Mather kan efter mindst 2 Aars Tjeneste og efter Gen
nemgang af en Underkvartermesterskole antages til Under
kvartermestre af 2. Grad i 3 Aar, og kan derefter antages
til frivillig, midlertidig Tjeneste - de dertil egnede som
Underkvartermestre af 1. Grad - for 1 Aar ad Gangen i
yderligere 3 Aar.

Matb.

Til frivillig, midlertidig Tjeneste antages Mathelever,
der efter 2 Aars Tjeneste kan antages som Mather.

Nærmere Oplysninger vedrørende Underkvartermestre
og Mather kan faas ved Henvendelse til Søværnskomman
doens Personelkontor, Holmen, Kbhvn. K.
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Kystdefensionen:

Kystofficer.

Uddannelsen til Kystofficer varer ca. 18 Maaneder og
foregaar dels paa Søofficersskolen, dels paa Forter og i
Flaadens Skibe.

Kanoner.

Underkanonerer af 1. Grad kan efter 2 Aars Tjeneste i
Graden antages som Kanonerer og er derefter forpligtigede
til at forrette Tjeneste i 2 Aar.

Underkanoner.

Underkanonerer af 2. Grad kan efter 1 Aars Tjeneste
som saadan udnævnes til Underkanonerer af 1. Grad og er
derefter forpligtede til at forrette Tjeneste i 1 Aar.

Overkonstabler kan efter i alt ca. 18 Maaneders Tje
neste (fra Mødedagen) udnævnes til Underkanonerer af
2. Grad, de er derefter forpligtede til at forrette Tjeneste
i 1 Aar.

Overkonstabel.

Værnepligtige eller frivillige Overkonstabel-Elever kan
efter Gennemgang af en Overkonstabelskole udnævnes til
Overkonstabler.

Nærmere Oplysninger om Personel til Kvstdefensionen
kan faas ved Henvendelse til Kvstdefenslonen, Lvnetten,
København K.



Charge. Antagelsesbetingelser. Løn.
I

HjemSendelses- 1 Beklædning.
penge. Kost og Tillæg.

~
-..l

*'"

Søkadetaspiranter i Reserven

Søkadetter i Reserven

I

[ Bevis som Styrmand eller 11,25 Kr. pr. Dag I0,25 Kr. pr. Dag [ Fri
bestaaet Skibsførereksamen

Alder: højst 28 Aar

50 Kr. pr. Md. 1 25 Kr. pr. Md. I fri Overmunde
ring

Fri Kost. Under
Udkommando:

Kosttillæg

do.

Søløjtnanter II i Reserven

Søløjtnanter I i Reserven

Flyverkadetaspiranter i Re
serven

Studentereksamen, Styr
mandseksamen el. Adgangs
eksamen til polyt. Lære

anstalt. Alder: 20-20 Aar

1800-2160 Kr.
pr. Aar + Sted
og Regulerings-

tillæg

2220 - 3780 Kr.
aarlig + Sted
og Regulerings-

tillæg

1,25 Kr. pr. Dag

Orlovspenge
600 Kr. for hvert
Aars Tjeneste

0,25 Kr. pr. Dag

Udrustnings
hjælp

fri

Under Udkom
mando: Bord

holdspenge,
KommandotiII.
eller Søtillæg

do.

Fri Kost. Under
Udkommando:

Kosttillæg

Flyverkadetter i Reserven

Flyverløjtnanter II i Reserven

Flyverløjtnanter I i Reserven

50 Kr. pr. Md. 1 25 Kr. pr. Md. 1 Fri Overmunde
ring

Som Søløjtnanter II i Reserven plus Flyvertillæg.

Som Søløjtnanter I i Reserven plus Flyvertillæg.

do.



Kystkadetaspiranter Studentereksamen, Afgangs'l I I
eksamen fra Maskln-Tekni-
kum eller Adgangseksamen 1,25 Kr. pr. Dag 0,25 Kr. pr. Dag
til polyteknisk Læreanstalt

Alder: 18-26 Aar

Fri

IFri Kost. Under
Udkommando:

Kosttillæg

Kystkadetter

Kystløjtnanter II i Reserven

Kystløjtnanter I i Reserven

. 50 Kr. pr. Md. I 25 Kr. pr . Md. IFri Overmunde
ring

Som Søløjtnant II i Reserven.

Som Søløjtnanter I i Reserven.

do.

Under Udkom
mando: Bord

holdspenge,
KommandotiII.

do.

Maskinkadetter i Reserven

Undermaskinmestre II i Re
serven

Bestaaet udvidet Maskinist- I 50 Kr. pr . Md.
eksamen, Elektro-lnstalla-
tørprøven for Maskinister
og Haandværksprøven af-
tjent vpI. i Søværnet som

vpI. Maskinist Alder:
højst 25 Aar

3060- 3780 Kr.
aarlig + Sted

og Regulerings-
tillæg

25 Kr. pr . Md. Fri Overmunde
ring

Udrustnings
hjælp

Fri Kost
Kosttillæg

Under Udkom
mando: Bord

holdspenge,
Kommandotill.
eller Søtillæg

tv
.....:J
(,J\
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Charge. Antagelsesbetingelser. Løn. I
HjemSendelses- 1

penge. Beklædning. Kost og Tillæg

Intendanturlærlinge Bestaaet højere
Handelseksamen eller

tilsvarende Uddannelse

0,65 Kr. pr. Dag 0,25 Kr. pr. Dag I fri fri Kost

do.

Som Søløjtnanter II i Reserven

1,25 Kr. pr. Dag 10,25 Kr. pr. Dag I fri

2,50 Kr. pr. Dag I0,50 Kr. pr. Dag I Fri
Visse Personel-
grupper: Specia-
listtillæg 1,50 Kr.

pr. Dag

5,50 - 8,50 Kr. I0,80 Kr. pr. Dag I Fri
pr. Dag

Visse Personel-
grupper i de før-
ste 2 Aar som

Math : Specialist-
tillæg 2,00 Kr.

__ T"\_IW'

Under Udkom
mando: Fri Kost,
Kosttillæg, Kom-

mandoiillæg,
eller Søtillæg

fri Kost. Under
Udkommando:

Kosttillæg

do.

}

Under Udkom
mando: Bord

holdspenge.
Kommando
til1æg eller

Søtillæg
fri Kost. Under
Udkommando:

Søtillæg

25 Kr. pr. Md. I fri Overmunde
ring

50 Kr. pr. Md.

Lægevidenskabelig
Embedseksamen

Alder: ca. 17 - 22 Aar

forrettet Tjeneste som
Math-Elever i 2 Aar

Mather

Intend~nturkadetter

Intendanturkadetaspiranter

Reservelæger

Reserveintendanter

Math-Elever



Underkvartermestre IBestaaet Afgangsprøve fra 19,00- 10.50 Kr. 11,00 Kr. pr. Dag I fri I do.
en Underkvartermester- pr . Dag Overmundering

skole

Kvartermestre IBeataaet Afgangsprøve fra 12220 - 3900 Kr.

I
Udrustnings- Under Udkom-

en Kvartermesterskole aarlig + Sted- hjælp mande: Kom-
og Regulerings- mandotil æg

tillæg I eller Søtillæg
Bordholdspenge

Overkonstabelelever I faglig Skoleuddannelse I 0,90-1 ,15 Kr. 10,25 Kr. pr. Dag I fri I Fri Kost
(Maskinarbejder, pr. Dag

Mekaniker, Konstruktør,
Kontorist o. 1.)

Alder: 18-26 Aar
Overkonstabler

I
12'10 Kr. pr. Dag 0,25 Kr. pr. Dag fri Fri Kost

Underkanonerer af 2. Grad 65 -71 Kr. IO Kr. pr. Md. Fri Under Udkom-
pr. Md. mando : Fri Kost,

Kosttillæg, Kom-
mandotillæg

Underkanonerer af l. Grad I 11680 Kr. aarlig I I Fri I do.
+ Sted- og
Regulerings-

tillæg

Kanonerer i Reserven I 11980 Kr. aarlig Ud rustnings- Under Udkom-
+ Sted- og hjælp mando: Bord-
Regulerings- holdspenge.

tillæg KommandotiII.

""-..:J
-.j



Charge. Antagelsesbeti ngelser. Løn. IHjemSendelses- 1 Beklædning. IKost og Tillæg.
penge.

tv
'I
00

Fyrbødere 1920-2520 Kr. Fri Overmunde- Under Udkom-
aarlig + Sted- ring mande: Søtil æg

og Regulerings- eller Kommando-
tillæg tillæg, Kosttillæg

Fri Kost



Hjemsendelse.
Ved Hiemsendelse faar enhver Værnepligtig af Søvær

net fra Personelkontoret paa Holmen udleveret Hjem
sendelsespas. som straks skal indklæbes bag i Orlogsbogen,

Orlogsbogen skal opbevares, saalænge man er værneplig
tig (i 16 Aar fra den 1. Januar i det Aar, for hvilket Ud
skrivningen er Ioregaaet), og skal medbringes hver Gang,
man skal møde hos Lægdsmanden. eller ved Søværnet. I
Orlogsbogen staar anført Oplysning om, hvilken Aargang
(1.-16. Aarg.) man hører til i hvert enkelt Aar samt øvrige
Oplysninger om forskellige Forhold efter Hjemsendelsen,
som det er nødvendigt, at enhver værnepligtig nøje kender.

Hjemsendelsespasset giver Ret til fri Rejse paa Hjem
sendelsesdagen og i indtil 2 Døgn derefter paa Statsbanerne
naa billigste Klasse til den Jernbanestation, der er nærmest
Hjemstedet. Med Privatbane og privat Dampskib gives der
kun Fribefordring, saafrernt den værnepligtige ikke kan
naa sit Hjem uden ogsaa at benytte disse Befordringsmid
ler. De nødvendige Kuponer vil da være vedhæftet Hjem
sendelsespasset.

Senest 24 Timer efter Hjemkomsten skal den værneplig
tige henvende sig, paa Landet til Lægdsmanden. i Købstæ
derne til Lægdsforstanderen. medbringende Orlogsbogen for
at faa Hjemsendelsespasset paategnet, I København skal
Henvendelse ske senest 8 Dage efter Hiernsendelsen paa
1. Udskrivningskontor. - Frederiksberg har et særligt
Lægdskontor.

Folkeregistret.

Tager en hjemsendt værnepligtig Ophold i den Kom
mune, hvorfra han er indkaldt, skal han umiddelbart efter
Ankomsten melde sig ved Folkeregistret og her oplyse,
naar han er hjemsendt, samt opgive Bopæl i Kommunen.
Tager han derimod ved Hjemsendelsen Ophold i en anden
Kommune, betragtes han som tilflyttet denne fra den Kom
mune, hvor han blev indkaldt, han har da Pligt til at melde
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Fraflytning i den Kommune, han har forladt. Ved Framel
ding faar man udleveret et Flyttebevis. som man senest
5 Dage efter Tilflytningen skal aflevere ved Folkeregistret
i den tilflyttede Kommune.

Flytning.

For at Udskrivningsvæsenet til enhver Tid kan finde en
hjemsendt værnepligtig, saa længe han staar i Rullen, skal
han til enhver Tid holde Lægdsbestyreren underrettet om
sin Bopæl efter de herfor givne Regler (se Orlogsbogen),

Rejsetilladelse.
Saa længe De hører til 1.- 8. Aargang af Søværnets Mandskab - for

Befalingsmænds og Stammandskabs Vedkommende dog 1.-16. Aargang
- maa De ikke rejse ud af Landet uden Tilladelse. Tilladelsen gives af
Søværnskommandoens Personelkontor, Holmen . København.

Rejsetilladelse gives for højst 3 Aar ad Gangen. men kun hvis der
ikke er Sandsynlighed for. at De bliver indkaldt.

Rejsetilladelse gives skriftlil,l. Baade Afrejse og Hjemkomst skal De
melde til Lægdsferstanderen. Hjemkomst skal tillige meldes til Søværns
kommandoens Personelkontor. Holmen. København.

Befalingsmænd og Stammandskab skal melde saavel Afrejse som
Hjemkomst begge de nævnte Steder.

Bruger De ikke Rejsetilladelsen senest 2 Maaneder - saafremt De har Sø
fartsbog senest 3 l\1aaneder-efter den i Rejsetilladelsen angivne Begyndel
sesdato. er den ugyldig og skal straks afleveres til Lægdsforstanderen.

Hvis De lovligt opholder Dem i Udlandet. paa Færøerne eller Grøn
land. er De fritaget for at møde ved ekstraordinære Indkaldelser.

Hvis De lovligt opholder Dem uden for Europa eller paa Grønland.
er de tillige fritaget for at møde ved Søværnet ved Mobilisering. hvor
im od De. hvis De opholder Dem i Europa. skal møde ved Søværnet ved
Mohillserlng saafremt De har modtaget eller modtager Mødebefaling eller
Indkaldelsesordre.

Hører De til 9. eller en ældre Aargang af Søværnets Mandskab (Be
falingsmænd eller Stammandskab dog undtaget) kan De. saafremt De
ikke er indkaldt. i Fredstid. (men ikke i Krigstid eller under ekstraordi
nære Forhold), rej se ud af Landet uden særlig Tilladelse. men baade
Afrejse og Hjemkomst skal De melde til Lægdsforstanderen.

Forholdsattest.

Naar man efter Hjemsendelsen ønsker Forholdsattest for
sin Orlogstieneste, kan Begæring herom rettes til Søværns
kommandoens Personelkontor, flolrnen, 8 Dage efter fliem
sendeisen.

Vil man efter fliemsendelsen ansøge eller forespørge om
noget vedrørende Militærtjenesten, rettes ligeledes Henven
delsen herom til Søværnskommandoens Personelkontor.
(Svarporto vedlægges).



Hjemsendelse

Ekstraordinær Indkaldelse.
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Hvis man fra Lægdsbestyreren faar en Indkaldelsesordre
til uopholdeligt Møde, skal man, hvad enten det er Dag el
ler Nat, uopholdelig og uden ufornøden Standsning under
Vejs, paa hurtigste Maade tage til det i Ordren angivne Sted
og melde sig til Tjeneste. Indkaldelsesordren giver fri Rejse
efter lignende Regler som Hlemsendelsespasset.

Mobilisering.

Naar Søværnet skal paa Krigsfod (mobiliseres), udste
des Mobiliseringsordre, hvorefter der ringes 3 Timer med
alle Kirkeklokker, og røde Mobiliseringsbekendtgørelser
slaas op paa let tilgængelige Steder. I København og paa
Frederiksberg blæses tillige Generalmarch (Klarskibssigna
let). Saa snart man faar at vide, at Mobilisering er befalet,
skal man gøre sig bekendt med den opslaaede røde Mobili
seringsbekendtgørelse for at se , om man er indkaldt. Saa
fremt man hører til en af de Kategorier, der i Følge Mobi
liseringsbekendtgørelsen skal møde under Mobilisering, og
saafremt man har modtaget rød Mødebcfaling (indklæbet
i Orlogsbogen), eller man modtager ekstraordinær Indkal
delsesordre, skal man under Strafansvar, hvad enten det
er Dag eller Nat, uopholdelig og uden ufornøden Standsning
undervejs, paa hurtigste Maade tage til det i Mødebefalin
gen eller Indkaldelsesordren angivne Sted og melde sig til
Tjeneste.

Dersom man ikke hører til en af de ovennævnte Katego
rier, og man ikke har modtaget ekstraordinær Indkaldelses
ordre, skal man ikke møde ved Søværnet ved Mobilisering.

Fritagelse for Møde.

Saafremt man er ansat i Hæren eller Søværnet, i Ud
skrivnings-, Jernbane-, Telegraf-, Telefon-, Post-, Fvr-,
Vager> Havne- eller Søtransportvæsenet, samt i Politiets
eller lignende Virksomheders Tjeneste, kan der gives mid-

17
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lertidig Fritagelse for Møde ved Søværnet i Mobiliserings
tilfælde. Man skal da efter indtraadt Mobilisering forblive
i den paagældende Virksomhed, saa længe det forlanges
efter de derom givne Forskrifter, med hvilke man maa være
nøje kendt.

Men om der er udstedt Fritagelsesbevis, skal hver enkelt
selv forvisse sig , saaledes at man er paa det rene hermed,
naar Mobiliseringsordre udstedes.

Forskelligt.
Til Slut skal nævnes en Række Institutioner uden for Sø

værnet, som Orlogsgasteri kan komme i Berøring med.

Soldaterhjem.

For den værnepligtige Ungdom, der Aaret igennem ind
kaldes fra alle Landets Egne for at aftjene sin Værnepligt
ved Hær og Søværn, er der i de fleste danske Garnisons
byer Og Lejre oprettet særlige Soldaterhjem. I København
findes saaledes K. F. U. M.s Soldaterhjem, Cothersgade 115,
og »Dannevlrkess Soldaterhjem i »Grundtvigs Hus«, Studie
stræde 38. Soldaterhjemmenes Opgave er at give de unge
et Sted, hvor det kan være hjemligt for dem at færdes i
Fritiden, hvor de kan være sig selv, skrive Breve, læse
Hjemmets Avis O.s.V. Paa Soldaterhjemmene kan de værne
pligtige deponere deres civile Tøj i Tjenestetiden, ligesom
Værdisager og Penge modtages til Opbevaring. Der findes
ogsaa en billig Restauration. Desuden er der Klaver, Noder,
Sangbøger, Spil, Blade og et Bibliotek til Soldaternes gratis
Afbenyttelse.

Sangen spiller en vigtig Rolle i Soldaterhjemmene, hvor
der foruden Oplæsninger, Foredrag og Andagter afholdes
Forestillinger, Koncerter og større Fester. Endelig virker
Soldaterhjemmene som en Slags Klub for de værnepligtige,
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hvor disse kan mødes med eller lægge Besked til paarøren
de, der senere ringer eller hører derind.

Foreningen Dannevirke

søger i Samarbejde med de militære foresatte at bidrage
til det indkaldte Mandskabs aandelige og legemlige Udvik
ling, at fremme Kendskabet og Kærligheden til Land og
Folk og at beskæftige de unge paa en god og nyttig Maade i
Fritiden, saaledes at de kan undgaa de Farer og Fristelser,
som Garnisonslivet kan medføre. Foreningens Virksomhed
bestaar i Afholdelse af Foredrag og Sammenkomster, Besøg
under kyndig Vejledning paa Industrivirksomheder og andre
Seværdigheder. Desuden foretages Udsmykning og Forsy
ning med Spil, Blade og Bibliotek af Samlingsstuer i Kaser
ner og Lejre, hvor der ogsaa tit indrettes særlige Soldater
hjem. Foreningen skaffer endvidere de værnepligtige Lej
lighed til Udøvelse af Idræt, og den afholder Kursus i Nød
hjælp, Sang o. a., ofte skaffer den gratis eller billig Adgang
til forskellige Teatre, Zoologisk Have m. m.

Sømandshjem

Mange af de befarne Orlogsgaster har gode Minder fra
Sømandshjemmene, der findes i mange af Verdens Havne
byer. Paa dette Omraade arbejder de skandinaviske Lande
i Fællesskab, saaledes at der i ca. halvandet Hundrede af
de største Havnebyer Verden over findes enten et dansk, et
svensk eller et norsk Sømandshjem, der er aabent for alle
skandinaviske Søfarende.

I Danmark findes Sømandshjem i et halvt Hundrede Pro
vins-Havnebyer samt i København (Sømandshjemmet af
1884, Sct. Annæ Plads 20, og Sømandshjemmet Bethel, Ny
havn 24).

Sømandshjemmenes Opgave er at danne et godt Til
flugtssted for Søfolk under deres Ophold ved Land. De
rummer blandt andet Læse- og Opholdsstuer, hvor Sømænd,
der har Landlov, kan søge hen. Desuden er der Adgang,

17*
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dels til at faa et billigt Logis mellem Hyrerne, dels til at faa
Tøj og Værdisager sikkert opbevarede. Endvidere kan Sø
mænd gennem Sømandshjemmene sende Penge "hjem til
deres paarørende. Sømandsmissionen, hvorunder de fleste
Sømandshjem hører, forsyner ved Udlaan af Bøger og Blade
Skibenes Besætninger med Læsestof, og aflægger Besøg
hos Søfolk, der har maattet efterlades paa Sygehus.

Marineforeningen

Foreningens Formaal er at styrke Nationens Interesse
for Søværnet og Søfarten samt at vedligeholde Forbindelsen
og Kammeratskabsfølelsen mellem Mænd, der har gjort
eller gør Tjeneste i Søværnet. Foreningen, der har Afdelin
ger i de fleste danske Provinsbyer, virker paa forskellig
Maade, bl. a. ved Afholdelse af Foredrag og selskabelige
Sammenkomster, den øver ogsaa filantropisk Virksomhed
overfor Mænd: der er eller har været knyttet til Søen, samt
disses efterladte.

Ønsker "tidligere Værnepligtige af samme Aargang at
samles for at Ieire tjenstlige Mærkeaar, bistaar Foreningen
dem ved Ordningen af saadanne Sammenkomster. Forenin
gen udgiver et Medlemsblad »Under Dannebrog«.

Foreningen er absolut upolitisk.

Kystartilleriforeningen

Foreningens Formaal er at bevare Kammeratskabet mel
lem de Mænd, der gør eller har gjort Tjeneste ved Kyst
defensionen, samt at støtte trængende Medlemmer og deres
Enker og Efterladte. Desuden hjælper og opmuntrer For
eningen Kvstdefensionens tjenstgørende Mandskab, der af
holdes saaledes Sammenkomster, Foredrag o. I. samt udde
les Sportspræmier. Julegaver o. s. v. til Kystdefensionens
Personel.

Foreningen er ganske upolitisk. Den har Afdelinger over
hele Landet.
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Honnør for Flaget!

Efter Maleri af Erik Henningsen.

KONGCHRISTIAN stod ved højen Mast
i Røg og Damp;

hans Værge bamrede saa fast,
at Gotens Hjælm og Hjærne bragt;
da sank hver fjendtlig Spejl og Mast

i Røg og Damp.
Fly, skreg de, hver som flygte kan,
hvo staar mod Danmarks Christian,

i Kamp1

O, Nordhav! Glimt af Vessel brod
din mørke Sky;

da tyede Kæmper til dit Skød,
thi med ham Iynte Skræk og Død.
Fra Vallen hørtes Vraal , som brød

den tykke Sky:
Fra Danmark lyner Tordenskjold;
hver give sig i Himlens Vold

og fly!

Niels Juel gav Agt paa Stormens Brag:
Nu er det Tid !

Han hejsede det røde Flag,
og slog paa Fjenden Slag i Slag;
da skreg de bøjt blandt Stormens Brag:

Nu er det Tid!
Fly, skreg de, hver som ved et Skjnl,
hvo kan bestaa mod Danmarks Ju cl

i Strid1

Du Danskes Vej til Ros og Magt,
sortladne Hav!

Modtag din Ven, som uforsagt
tør møde Faren med Foragt,
saa stolt som du mod Stormens Magt,

sortladne Hav!
Og rask igennem Larm og Spil
og Kamp og Sejer før mig til

min Grav!
Joh s, Ewald.




