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af Q&ubtJ n.åb't køn~t til Jlamnark.
Ut lJtnhttG øg o&ØttOl. btrlug til j!tø~. ~ø!fttn,
~tonrnmt. !llittrutr-t1lun,1!autn1Jørg ø~ fiJlittnhor~,
gør vitterligt: Vi anordnet følgende:
I tilfælde af angreb på dansk territorium eller på dansk militær enhed
uden for dansk territorium skal de angrebne styrker ufortøvet optage
kampen uden at ordre afventes eller søges indhentet, selv om krigserklæring eller krigstilstand ikke er de pågældende chefer bekendt.
Dersom forsvarets styrker ikke inden angrebet er bragr op på. fuld
krigsstyrke, er ethvert angreb på Danmark ude fra eller på dets forfatningsmæssige myndigheder at betragte som ordre til mobilisering.
Hjemmeværnet møder uopholdeligt som bestemt ved sHjemmeværnet
på plads«.
Der må forventes ved krigsudbrud og under krigstilstand at ville fremkomme falske ordrer og meddelelser til befolkningen og til mobiliserende
eller kæmpende styrker.
Ordrer om ikke at mobilisere eller ikke at gøre modstand eller afbryde
mobilisering eller kamp må derfor ikke adlydes, før der foreligger fornøden vished for, at ordren er udstedt af dertil kompetent myndighed.
Ordrer fra forfatningsmæssige myndigheder, der er taget til fange, el-

ler som af fjenden er sat ud af funktion på anden måde, skal ikke adlydes.
Angrebne enheder eller enheder i nærheden af angrebne enheder
sætter uden at afvente ordre omgående alle til rådighed stående midler
ind i kampen. Isolerede styrker skal, under energiske forsøg på at sinke
fjendens fremrykning mest muligt og tilføje ham størst muligt tab. søge
forbindelse med andre kæmpende danske eller allierede enheder.
Kampen skal, selvom styrkerne kæmper isoleret, fØres med største
energi for herved at skaffe tid til at organisere styrker i eller uden for
området.
Kampen skal fortsættes. selvom fjenden troer med repressalier for at
bevæge vore styrker til overgivelse. Bliver det uomgængeligt nødvendigt at opgive et landområde til fjenden, skal styrkerne gøre, hvad der
er muligt for at nå frem til forsvarskampen på andre Irontafsnit.
Chefer for enheder m. fl. træffer, når angreb er erkendt, alle foranstaltninger til at forøge deres enheders fredsstyrke i overensstemmelse
med de gældende bestemmelser, og søger snarest kampen vendt fra forsvar til angreb.
5. kolonne-virksomhed skal bekæmpes. Politiet vil på dette område
bistå de militære myndigheder.
VåbWU og andet krigsmateriel må aldrig falde i fjendens hånd i brugbar stand.
Militært personel - hvad enten det er tjenstgørende, afskediget (men
endnu mødepligtigt ved mobilisering), hjemkommanderet eller hjemsendt - skal, når angreb på Danmark erfares, ufortøvet og uden at afvente ordre om mobilisering give møde som befalet ved designeringsskrivelse eller på don i soldaterbogen (orlogshogen) indklæbede røde
eller gule mødebefaling.
Såfremt landet bliver delvis besat af angriberen, skal alle. der ikke
kan nå frem til deres egen afdeling, tilslutte sig andre kæmpende dan .
ske eller allierede enheder.
Af det personel af værnene, der er overført til hjemmeværnet. skal de,
der i fredstid er iklædt og udrustet, møde som bestemt ved »Hjemmeværnet på plads«. Det Øvrige personel af værnene, der er overført til
hjemmeværnet, skal derimod afvente nærmere ordre.
Kongelig !l1lordning af 6. marts 1952
om !OI·hold$o-rdre for det militære forsvar ved !l1lgreb på landet og under krig.

Indledning.
Nu er De orlogsgast.
Hvorfor?
Fordi der i grundlovens § 81 står:

ENHVER VÅBENFØR MAND ER FORPLIGTET TIL MED SIN
PERSON AT BIDRAGE TIL FÆDRELANDETS FORSVAR.
Danskerne (såvel som andre folkeslag) ønsker ikke krig med nogen.
Vi vil leve i fred og venskab med andre folk. Men sker det ulykkelige,
at regeringernes forhandlinger bryder sammen, og krig bliver resultatet,
da må vi kunne forsvare os med alle midler og slås - slås til det yderste.
Vi må slås fol' at forsvare det, som er vort, det som er vor ejendom.
Vi er lykkelige at bo i et smukt land med bølgende marker og lyse
skove. Vort land består af venlige øer og halvøer med kønne byer. Vi
tror på og lever for rettighederne til: Frit at tænke, tro og tale. Vi er
stolte af vor litteratur, malerkunst, arkitektur, og vi tror på det enkelte
menneskes ret til at udvikle sig selvstændigt. Alt dette er vor fælles
eje. Her har siden fjerne tider talløse generationer af danske mænd og
kvinder arbejdet og slidt for at kunne efterlade dette land, denne kunst
og disse tanker som arv til os. Mange har i ufredstider gennem årene
ofret deres liv for denne sag, De hviler nu i den jord, vi går på, og som
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det er vor lod at tilså og bruge - og forsvare. Ingen skal lægge hånd
på Dine forældre, på Dine søskende, Din kone eller Dine børn, sålænge
Du har en hånd at forsvare dem med.
Vi ser nok alle ens på dette. I hverdagslivet kan vi have forskellige
meninger om et og andet, men i dette er vi enige og står side om side
som en mand. Og enighed giver styrke.

For Dem gælder det nu om i løbet af tjenestetiden at blive trænet
op til en dygtig orlogsgast. Benyt tiden godt og søg at få det bedst
mulige ud af den.
I løbet af den første tid i tjenesten vil en mængde nye indtryk strømme Dem i møde. De møder helt nye ord og indtryk, og De skal indordne
Dem i et system, hvis regler sandsynligvis i begyndelsen føles noget
ubehagelige og uvante. Husk blot, at disse regler ikke er til for at gøre
tilværelsen vanskeligere - tværtimod er det sådan, at mange regler er
indførte ud fra ønsket om at sikre den enkeltes plads i fællesskabet. Når
mange mennesker fra vidt forskellige milieuer skal arbejde og leve tæt
på livet af hverandre, må tjenesten og samværet indordnes i faste regler,
ellers bliver resultatet kaos og utilfredse mennesker. Selvfølgelig kan ingen gøre lige som han lyster. Der må tages hensyn til kammeraterne og
reglerne for tjenestens gang. Den som føler sig skidt tilpas må fØrst
undersøge, om det ikke skyldes ham selv eller kammeraterne. Måske
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forholder det sig sådan, at han selv eller kammeraterne ikke iagttage!"
hensyn og de gældende regler.
Tænk på dette: Lige som ethvert job har sit særpræg, har orlogstjenesten og uddannelsen hertil sine specielle regler og metoder. De er
ikke opstået tilfældigt, men lidt efter lidt af århundreders erfaringer
til sØs under blodige slag og i fredstid under de daglige øvelser.
Alt hvad De lærer og gør har sin bestemte hensigt. Hver detalje er et
led i Deres uddannelse, hvis formål er at gøre Dem til en god orlogsgast.
Måske er De klar over disse forhold, fordi De kender Deres ansvar
og ønsker at få noget ud af tjenestetiden. Men måske får De en kammerat, som ikke har fundet melodien. Det kan skyldes uforstand, men
det kan også være på grund af en vrangvillig indstilling, Prøv at påvirke den orlogsgast i positiv retning, der snyder sig fra sine pligter og
forsøger at skubbe ansvar og arbejde over på kammeraterne.
Fremgang i krig bygger frem for alt på samarbejde. Anbring en svag
spiller i et fodboldhold eller en dårlig løber i et stafethold - De ved
hvad resultatet bliver. Manden i en kanonbesætning arbejder i et hold.
Hvis en af dem er langsom eller fummelfingret, formindsker han kanonens mulighed for at skyde hurtigt og godt. Samarbejdet ombord af.
gør hele skibets kampduelighed. Skibe og fly, panservogne og infanteri
arbejder sammen. Militære og civile, mænd og kvinder - alle arbejder
sammen i den moderne krig. Den som skyder arbejde og ansvar over
på andre saboterer de fælles anstrengelser. Lad ikke sådanne elementer
blive toneangivende i kammeratskabskredsen. Dårlige kammerater er
ingen tjent med.
I vore dage kommer krigen uden varsel, og den går ud over alle unge og gamle, mænd, kvinder og børn.
Enhver våbenfør mand må være veltrænet og dygtig til at bestride
den post, som forsvaret har tildelt ham og må på denne post gøre sit
yderste for at forsvare vor konge og vort land.

DEN DANSKE FLÅDE HAR STOLTE TRADITIONER AT
HÆVDE. HOLD DEM I ÆRE VED STADIG AT HAVE FOR
ØJE. AT HVER MAND I SØVÆRNET ER MEDANSVARLIG
FOR FORSVARETS TILSTAND.
Til slut - velkommen i søværnet. Vi stoler på Dem og på, at De vil
gøre Deres bedste.
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Af flådens historie.
Vikingetiden.
Vor egentlige flådes historie strækker sig over ca. 450 år tilbage i
tiden, medens dansk sØkrigshistorie skriver sig helt fra de dage, Europas
folk lærte Danerne og de andre nordiske mænd at kende som søfarende
vikinger.
Vikingetiden regner vi således ca. fra år 800 til 1066, da Danmark
samledes til et rige 'a f Gonn den Gamle og Harald Blåtand. Dennes
søn, Knud den Store, gjorde dansk magtområde så stort, som det nogensinde skulle blive. Over havet erobrede han England og Norge; men
ved hans død faldt riget igen fra hinanden, en nedgangstid begyndte,
og Danmark kunne end ikke værge sine egne kyster mod plyndringstogter fra venderne, som boede langs Østersøen. Imidlertid oprandt der
snart en ny storbedsperiode for Danmark - Valdemarstiden. 1157-1241,
under hvilken Valdemar den Store og biskop Absalon undertvang venderne ved en lang række ledingstog over Østersøen, Valdemars søn
Knud den VI hævdede med held sit riges uafhængighed, idet hans flåde
under biskop Absalon besejrede kejserens lensmand, hertug Bugislav,
i Strelasund mellem Riigen og Pommern.
Middelalderen.
Valdemar den Stores anden søn Valdemar Sejl· gennemførte et togt til
Estland, på. en gang et korstog og et erohringstogt, der skulle medvirke
til at sikre Danmarks herredømme i østersøen. 30.000 mand transporteredes på 1.000 større og mindre skibe til Estland, og sagnet fortæller, at
det var i slaget ved Lyndanisse, den 15. juni 1219, at Dannebrog faldt
ned fra himlen.
O~å Valdemarstiden fulgtes af en nedgangsperiode, hvor Danmarks
uafhængighed og frihed stod på spil, fordi kongen satte store dele af
landet i pant, navnlig til holstenske fyrster, - blot for at skaffe penge til
hofholdning, ridderspil og kostbare, tvivlsomme krigsforetagender.
Danmark blev først samlet og frit igen, da folket under Niels Ebbesens førerskab rejste sig mod de udenlandske panthavere og valgte
Va1demar (Atterdag) til konge. I denne konges krige med Hansestæderne
- et forbund af nordtyske og andre byer, der forsøgte at kontrollere al
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handel i Danmark - spillede flåden en stor rolle, bl. a. under kong
Valdemars togt til Visby på Gotland, der blev erobret i 136l.
Endnu på denne tid var skibene - ligesom i Vikingetiden - næsten
ens, hvad enten de brugtes til fredelig handel eller til krig. Flådens
skibe kunne derfor tilvejebringes ved udskrivning.

Kristian den Fierde i slu1!,et pI! Kolberg Heide den 1. Mi 1644.

Flådens grundlæggelse.
l 1400-tallet medførte indførelsen af ildvåben og opdagelsesrejserne
på de store have en videre udvikling af skibstypeme. Det blev nødvendigt at have særlige skibe - orlogsskibe - bygget og indrette t til brug
i krig.
Den første af vore konger, som havde fuld forståelse heraf, var kong
Hans. Omkring år 1500 lagde han grunden til den dansk-norske flåde
ved bygning af »kongens skibe« og indretning af et flådeværft på Bremerholm (senere Gammelholm).
Kong Hans' flåde kom snart til at vise sin styrke ved at medvirke til
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at knække Hansestædernes magt, og i 1500-tallets krige sikrede den danske flåde under mænd som Jens Holgersen Ulistand, Peder Skram og
Herluf Trolle Danmark herredømmet i østersøen.
Under kong Kristian den Fjerde voksede den danske flåde yderligere.
Kongens varme interesse for alt, hvad der havde med søen at gøre, medførte, at såvel skibene som forholdene for flådens personel blev væsentligt forbedret.
På Bremerholm blev ankersmedlen ombygget til kirke, idag sHolmene
Kirkes, og i det nye kvarter, som Kristian den Fjerde indlemmede i KØbenhavn ved at udvide volden, anlagdes Nyboder, der siden har været
bolig for »Holmens faste stoke.
Også bygningen af Tøjhuset og Proviantgården omkring den nuværende bibliotekshave på Slotsholmen, der oprindeligt var et havnebassin til udrustning af orlogsskibe, vidner om Kristian den Fjerdes interesse
for at skabe tidssvarende forhold for flåden. I kongens lange regeringstid var Danmark 3 gange indviklet i krig, og i alle tre krige førte Kristian den Fjerde selv kommandoen til søs. Ka1markrigen 1611-13 med
Sverige bekræftede Danmarks førende position i østersøen, men medførte, at de to lande ikke kunne enes om en fælles optræden i 30-årskrigen. Under Danmarks deltagelse i denne var det flåden, der efter
at Jylland var besat, hjalp til at hindre Wallenstein i at trænge over
til øerne.
Sverige trådte derefter ind i 30-årskrigen, og Kristian den Fjerde, så
med dårligt skjult misundelse sin konkurrent, Sverige, indtage den plads
som protestanternes førende nation, som han havde tiltænkt Danmark.
Uklog toldpolitik medførte tilsidst et brud med Sverige, der i 1643 Iod
general Torstenson rykke ind i Jylland.
Atter reddede flåden under Kristian den Fjerdes fØling landets eksistens. En hollandsk hjælpeflåde blev slået i Lister Dyb på Jyllands vestkyst, hvorefter kongen mødte den svenske hovedflåde i det hårde slag
på Kolberger Heide ved Femern, som hall, skønt såret, førte til en for
de danske heldig afslutning.
Fornyet hollandsk hjælp til Sverige og uheldige danske dispositioner
medførte imidlertid, at Sverige gik ud af krigen som sejrherre, og efter
freden i Brømsebro 1645, ved hvilken bl. a. Gotland blev afstået til Sverige, var det slut med Danmarks eneherredømme i østersøen.
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I

»Chsistianu« Quintus« i slaget i Køge bugt den l . juli 1677.

De ulykkelige svenskehige i 1657-59 og 1659-60, der forårsagede
tabet af de skånske provinser, - og enevældens indførelse i 1660 - skabte
ønsket om at genopbygge en stærk flåde.
Under Cort Adelers og Niels [uels ledelse kom skibsbygningen påny
fuldt ud på højde med den bedste udenlandske, og flåden var da også
i stand til at løse de opgaver, den fik betroet, da Danmark i 1675 begyndte den skånske krig for at tilbageerobre landsdelen øst for Øresund.
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I denne krig var Holland Danmarks allierede, og derfor førtes den
dansk-hollandske flåde dels af danske dels af hollandske admiraler; men
kommandosproget var dansk, som det altid siden har været, selvom
mange hollandske udtryk fik indpas i marinens sprog. Niels Juel førte
kommandoen i det afgØrende slag i Køge Bugt den 1. juli 1677, i hvilket
han besejrede en stærkere svensk flåde. Fra linieskibet »Chnstianus
Qvintus- ledede han den gennembrydningsmanøvre, der var hovedårsagen til sejren. Niels Juels dygtighed i dette slag har for stedse placeret
ham mellem verdens kendteste flådeførere.
Trods flådens sejre forblev Skåne ikke på danske hænder; thi Sverige
var allieret med Europas dengang stærkeste stormagt, Frankrig.
Under den store nordiske krig, 1701-21, var Danmark i forbund med
Rusland, Polen og Brandenburg. Krigen skulle bryde det svenske østersøherredemme ved tilbageerobring af de skånske provinser. Krigens
navnkundigste navn er Peder Wessel, der senere blev adlet for sine fortjenester under navnet Tordenskiold, der kende s af ethvert barn i landet. Han gjorde sig først bemærket som fregatchef i kampen mod de
svenske kapere, men henimod krigens slutning opnåede han store kommandoposter og viste på disse. det samme friske initiativ, vovemod og
store føreregenskaber. Hans operationer i Dynekilen og Marstrand fik
afgørende betydning for krigens gang. Ved den svenske fæstning Karlsten ved Marstrand gennemtvang han overgivelse ved forening af magt
og list. Med kraftige ord fik han, ifølge overleveringen, kommandanten
til at rømme fæstningen.
Af andre navne fra denne krig bør huskes Ivar Huitfeldt, der i 1710
- i et iØvrigt uafgjort slag mellem en dansk og en svensk flåde - sprang
i luften med sit skib, linieskibet »Dannebrog-, det fØrste af de skibe,
der var bygget på det i 1690 anlagte nye værft på Nyholm.
I resten af 1700-tallet lykkedes det Danmark-Norge takket være en
klog udenrigspolitik at holde sig uden for de mange krige, der hærgede
Europa. Denne politik, der navnlig knytter sig til den ældre og den yngre
Bernstorffs udenrigsministertid, støtter sig dels på et neutralitetsforbund
bl. a. med Rusland, dels på tilstedeværelsen af en kraftig dansk flåde,
hvoraf store dele i længere perioder blev holdt udrustede til værn for
den danske søhandel,
England ønskede imidlertid at kontrollere al neutral skibsfart, og for
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TordensJ..-iold drikker - efter at have bortskudt alt sit krudt - med den engelske
skibschef. inden skibene skilles.

at gennemføre sine krav herom og sprænge neutralitetsforbundet sendtes
i 1801 en betydelig flådestyrke til østersøen. Danmark var ikke forberedt
på krig, flåden lå på dette tidspunkt uudrustet i flådens leje, og en for-

svarslinie af blokskibe, d. v. s. skibe uden sejlrigning, måtte i hast udlægges i sundet fra Trekroner og sydefter. Englands mest berømte admiral,
Lord Nelson, angreb skærtorsdag den 2. april 1801 den danske linie, der
kommanderedes af kommandør Olfert Eischer.
2·
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Slaget på Rheden den '2. april 1801.

Den 18-årige løjtnant Peder Willemoes lå med sit flådebatteri Dr. l
lige overfor Nelsons flagskib, linieskibet »Elephant«, og førte en heltemodig kamp .
Efter et tappert forsvar blev den danske linie nedkæmpet, men for at
kunne bringe sine egne hårdt medtagne skibe og de erobrede danske
i sikkerhed forbi Trekroner, der endnu var i fuld kampklar stand, sendte
Nelson en parlamentær til kronprinsregenten, den senere Frederik den
Slette, og opnåede derved at få slaget afbrudt på et for ham gunstigt
øjeblik.
Ved de påfølgende forhandlinger måtte Danmark gå ind på Englands
krav, men slaget på Københavns Red regnes med rette for Em af Nelsons
hårdeste kampe og vakte i sin tid opmærksomhed verden over.
Flådens bortførelse 1807.
Napoleonskrigene medførte, at Englands opmærksomhed stadig var
rettet mod den danske flåde, der, hvis Danmark sluttede sig til Napo-
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Flådens bortførelse 1807 .

Ieon, eller hvis denne med magt satte sig i besiddelse af den, ville være
en trussel mod England.
For at sikre sig sendte England derfor i 1807 igen en ekspedition mod
Danm ark, men dennegang baseret på angreb fra landsiden. Den danske
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hær stod i Holsten for at værge sydgrænsen mod et eventuelt angreb
fra Napoleon, og Københavns fåtallige garnison kunne ikke afværge en
engelsk landgang og byens derefter følgende indeslutning.
En forsvarslinie af samme art som i 1801 forhindrede et bombardement fra søsiden, men fra land åbnedes et voldsomt bombardement, der
i løbet af få dage tvang byen tilovergivelse.
r kapitulationsbetingelserne indgik bestemmelser om flådens udlevering, og praktisk taget alt, hvad der hørte til flåden og dens udrustning,
blev fjernet eller ødelagt af sejrherrerne.
Englænderne havde sikret sig flåden, men til gengæld. fik de i den
danske nation uforsonlige modstandere, der i årene 1807-14 med de
midler, der kunne fremskaffes, førte en energisk sIflle krigo: mod engelske skibe i danske farvande.
Det var særlig kanonbåde, af hvilke der under krigen byggedes over
200, der anvendtes i disse angreb. De kunne fortrinsvis sættes ind, når
de engelske skibe lå stille på grund af vindforholdene.
Mange tapre bedrifter udførtes i denne periode, men nogen betydning
for krigens udfald kunne de ikke få. Napoleons fald trak Danmark med,

En engelsk brig angribes af danske kanonbåde.
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.Schwarzen1Jerg. brænder!

og i 1814 skiltes den dansk-norske marine efter mere end 300 års sam-

hørighed.
I krigen mod de slesvig-holstenske oprørere og Preussen i 1848-50 var
den danske flåde fuldstændig herre i danske og tyske farvande , Dens indsats bestod mest i blokade af de tyske havne, men også i den meget vigtige søtransporttjeneste, der bl. a. havde indflydelse på sejrene ved Bov
og Fredericia. l den første tid af krigen i 1864 var flåden også meget
overlegen og havde stort set de samme opgaver som i treårskrigen. Tilkomsten af pansret, dampdrevet materiel, f. eks. panserbatteriet »Rolf
Krake«, gjorde, at flåden i højere grad var i stand til at yde effektiv
støtte til hæren ved flankeoperationer på Sønderjyllands østkyst.
Danmarks modstandere var - foruden Preussen - den daværende
stærke flådemagt Østrig. To østrigske skruefregatter, forstærket med tre
preussiske dampkanonbåde kom, som forløbere for en større østrigsk
flåde til farvandet omkring Helgoland, og der blev kamp her den 9. maj
1864,
Efter 2 timers kamp lykkedes det den danske styrke - skruefregatterne »Niels Juel:o og »Jylland« samt skruekorvetten sHeimdale - ført
af orlogskaptajn Edouard Suenson - at skyde det østrigske flagskib
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ltSchwarzenbergc: i brand, hvorefter østrigerne og preusserne søgte tilflugt på neutralt (engelsk) territorium. (Helgoland var i 1814 af Danmark afstået til England). Kampen blev ikke genoptaget, og det kom på
grund af våbenstilstand ikke til yderligere søkrigsoperationer.

l. verdenskrig.
Under første verdenskrig 1914-18 udførte flåden, der rådede over et
dengang godt og moderne materiel, neutralitetsbevogtning i alle vore
farvande og foretog i forbindelse henned udlægning af miner bl. a. i
Store Bælt.
Den hurtige udlægning af denne minespærring var af stor betydning
for Danmarks stilling i krigens første kritiske dage.
Men også på anden måde bidrog flådens personel til at holde krigens
virkninger så fjernt som muligt fra befolkningen. Minehold uskadelig.
gjorde ialt ca, 12.000 miner.
Efter krigen skulle både danske og fremmede minefelter ryddes, og
i forbindelse henned indtraf en minesprængning af torpedobåden
"s værdfisken f.' • Ved første verdenskrigs afslutning blev det fra alle sider
anerkendt, at flåden havde gjort sin pligt og løst sine opgaver, og en
varm tak herfor fremsattes i den danske rigsdag.
2. verdenskrig.
I tillid til folkeforbundets evne til at bevare freden og på grund af de
vanskelige økonomiske forhold i mellemkrigsårene blev flådens materiel
og personel forsømt, og da den anden verdenskrig brød ud i 1939, var
Danmark dårligt rustet til at værne sin neutralitet.
Minespærringer blev udlagt, og en sikringsstyrke forsøgt samlet, men
talrige bevogtningsopgaver medførte en spredning af styrkerne, og ved
tyskernes overfald den 9. april 1940 kom flåden efter regeringens bestemmelse ikke til anvendelse.
Under første del af besættelsen fortsattes flådens arbejde med minestrygning, mineuskadeliggørelse og uddannelse i begrænset omfang. I
1941 gennemtvang tyskerne udleveringen af 6 torpedobåde, og i løbet af
sommeren 1943 blev forholdet til besættelsesmagten således, at man fra
dansk side måtte forvente et tysk kup, der ville sætte værnene ud af spillet. Søværnets daværende chef, viceadmiral Vedel, ønskede dog under
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»Peder Skram. under l1lMtekranen de n 29. august 1948.

ingen omstændigheder, at flere danske skibe skulle falde i tyskernes
hænder, og da krisen den 28. august blev akut, besluttede han at lade
samtlige skibe under kommando sænke eller ødelægge, for så vidt de ikke
i overensstemmelse med tidligere udgivne direktiver kunne nå svensk
havn.
Natten til den 29. august kom det ventede tyske overfald. På Holmen
lykkedes det fuldstændig at gennemfØre skibenes ødelæggelse, men i
provinshavnene blev enkelte minestrygere o. lign. taget ved overrumpling.
Artilleriskibet -Ntels Juel .. blev angrebet af tyske luftfartøjer med
bomber og maskingeværer ud for Hundested. Det blev derefter sat på
grund ved Nykøbing og ødelagt af sin egen besætning. Flere mindre
fartøjer nåede svenske havne.
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Befalingsmænd og menige blev en tid holdt internerede. Efter hjemsendelsen trådte efterhånden størstedelen af søværnets faste personel og
mange af reserven aktivt ind i modstandsbevægelsen. En del blev sendt
eller rejste til Sverige, og adskillige af disse nåede derfra til England,
hvor ca. 25 officerer til krigens afslutning gjorde tjeneste som reserveofficerer sammen med mange andre befalingsmænd og menige.
Men den største indsats på søen for Danmarks sag blev dog udført
af handelsflådens folk, hvoraf mange fra den 9. april 1940 og til krigens
endelige afslutning i 1945 sejlede under allieret flag.
Det personel, der forblev i Sverige. formerede en dansk flotille, der
skulle samarbejde med den der af hæren oprettede brigade under dennes eventuelle overførelse til Danmark.

Efter 2. verdenskrig.
Efter befrielsen den 5. maj 1945 begyndte en genopbygningstid for
søværnet, der endnu langt fra er afsluttet
Ved indkøb i England og ved færdigbygning på Orlogsværftet af enheder, der var påbegyndt før den 29. august 1943, fremskaffedes krigsmateriel, hvorved man blev i stand til at uddanne personel af alle grader. Danmarks tilslutning til Atlantpagten i 1949 og de i 1951 og 1960
vedtagne forsvarslove har skabt en ny baggrund for genopbygningen,
og i samarbejde med andre atlantmagters flåder uddannes søværnets
personel nu til sammen med disse at imødegå ethvert forsøg på at bryde
den fred, hvis bevarelse gennem historien har været dansk forsvars mål.
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ATLANTPAGTEN
Den nordatlantiske traktat eller Atlantpagten danner grundlaget for
et forsvarsforbund, indgået i april 1949 i Washington mellem: Belgien,
Canada, Danmark, Frankrig, Island , Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Portugal, Storbritannien og U. S. A. Senere har Grækenland, Tyrkiet
og Vest-Tyskland tiltrådt traktaten, således at Den Nord-AtlantiskeTraktats Organisation (NATO) nu omfatter 15 lande.
Atlantpagtens formål er at værne om medlemslandenes frihed og selvstændighed og at medvirke til opretholdelse af freden ved gennem et
bredt samarbejde mellem og ved en samling af medlemslandenes forsvarsstyrker at forebygge angreb. Traktaten er således i overensstemmelse med De forenede Nationers pagt, som giver nationerne ret til
enkeltvis eller samlet at iværksætte forsvarsforanstaltninger mod angreb
fra andre staters side. NATO-området er inddelt i tre hovedområder,
nemlig medlemslandenes områder på det europæiske kontinent med omgivende kystfarvande, det atlantiske ocean med tilhørende øgrupper,
samt det nordamerikanske kontinent (USA og Canada). Den øverstkommanderende for det europæiske område (SACEUR) har sit hovedkvarter i Paris. Dette område er underinddelt i en nordlig, en central
og en sydlig region. Danmark tilhører nordregionen, hvis chef har sit
hovedkvarter i Oslo. Han har i krig gennem de ham underlagte chefer
den direkte kommando over de NATO-styrker, der bliver tildelt nordregionen - herunder danske land-, flåde- og lufts tyrker.
Den øverstkommanderende for oceanområdet (SACLANT) har sit
hovedkvarter i Norfolk, Virginia, U. S. A. Dette område er også underinddelt i områder og ø-kommandoer, hvoraf to er danske, nemlig Grønland og Færøerne, hvor henholdsvis Chefen for Grønlands Kommando
og Chefen for Færøernes Kommando indgår i NATO-kommandosystemet som »Island commanders- for de danske og allierede styrker, som
måtte opholde sig indenfor deres område.
For at sikre et godt samarbejde mellem styrkerne (såvel SACEURs
som SACLANTs) fra de forskellige nationer afholdes der hyppigt
NATO-øvelser, ligesom de 15 nationer allerede i fredstid arbejder efter
såvel taktiske som signalmæssige fælles regler.

28

2. afmit

For Danmarks vedkommende såvel som for de Øvrige NATO-nationer
betyder deltagelsen i Atlantpagten, at de danske værn i tilfælde af angreb
ikke vil stå alene, men vil få hjælp af allierede NATO-styrker.
Atlantpagtens øverste politiske myndighed indehaves af rtUlet af ministre. I det daglige arbejde bist ås rådet af et civilt sekretariat, der ledes
af en generalsekretær.
Militære organer udarbejder efter rådets anvisninger almindelige strategiske og tekniske direktiver til de øverstkommanderende, der har ansvaret for de tildelte NATO-styrkers uddannelse, organisation og ledelse
i overensstemmelse med de beføjelser, der er givet dem af de forskellige
nationer.
~-

!

Landgang under NATO-øvelse.
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ALARMERING
Hvis der bliver slået ALARM. skal De
- hurtigst muligt give møde på Deres tjenestested
- hvis De ikke kan nå frem til Deres eget tjenestested melde
Dem til nærmeste militære myndighed
- i tvivlstilfælde søge underretning hos nærmeste militære myndighed eller hos politiet.

Alarmering kan ske med bl. a. følgende midler:
Militære og civile sirener
højtlalervogne - patruljer • telefonnettet - radiovogne
ombordkaldelsessignaler.
Det alarmsignal, der afgives med de opsatte sirener, består af en 3 gange gentagen
konsta nt, hø j tone af 12 sekunders varighed og med intervaller på 12 sekunder.
Forsvaret har eneret på anvendelse af dette signal.

•

12 SEK. ~ 12SEK. ~æ~
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OMBORDKALDELSESSIGNALER
ORLOGSFARTØJ
Et orlogsskib kan anvende følgende
ombordkaldelsessignaler
- med skibets fløjte afgives bogstavet P (. - - signalflag P hejses
- skibets projektører tændes og rettes opefter
- løse skud afgives

.)
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Forsvarets organisation.
Forsvarets øverste ledelse
er fastsat ved "Lov om forsvarets organisation m. v.e af 31. marts 1960.
Hans Majestæt Kongen
er højstbefalende over forsvaret.
Forsvarsministeren
er øverste ansvarlige myndighed for forsvarets anliggender. Han administrerer hær, søværn, flyvevåben og hjemmeværn gennem Forsvarsministeriet, hvis embedsmænd dels er civile, dels militære.
Forsvarschefen,
der er general eller admiral, er Forsvarsministerens øverste militære
rådgiver og er over for denne ansvarlig for det samlede militære fOTsvarsberedskab og for, at dette og forsvarsplaner tilrettelægges i overensstemmelse med givne direktiver. Han er endvidere ansvarlig for, at
de militære sikkerhedsbestemmelser overholdes.
Forsvarsstaben,
der sammensættes af personel fra alle tre værn, bistår Forsvarschefen
ved løsningen af de ham påhvilende opgaver.
Forsvarsstyrelsen.
der består af Forsvarschefen, Chefen for Hæren, Chefen for Søværnet,
Chefen for Flyvevåbnet og Chefen for Forsvarsstaben, drøfter og samordner hovedlinierne i forsvarets opbygning og virksomhed, herunder
samarbejdet mellem værnene, disses organisation, uddannelse og beredskab, forsvarsplaner og mobilisering m. v.

,

FORSVARETS
ORGANISATION

•

HANS MAJESTÆT KONGEN

fORSVARSH INISTEREN
MED fORSVARSMINISTERIUM

I

FORSYARSSTYRELSEN

HÆREN

!

SØVÆRNET

FLYVE·
VABNET
HJEMMEVÆRNET
FORSKELLIGE FOR SAMTLIGE VÆRN FÆLLES
KORPS, MYNDIGHEJ)ER OG INSTITUTIONER

l

Eorscarets organi8ation
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SØVÆRNET
Søværnets ordning
er baseret på førnævnte lov af 31. marts 1960. Efter denne lover søværnets hovedbestanddele:

1.
2.
3.
4.

Søværnskommandoen og andre overordnede kommandoorganer
Flåden
Kystdefensionen
Institutioner m. v.
5. Skoler
6. Marinehjemmeværnet.

Søværnets fredeinddeling
er fastsat på basis af ovennævnte lov, og de enkelte bestanddele er følgende:

Søværnskommandoen, hvori indgår
Chefen for Søværnet, der har kommandoen over søværnet.
Søværnsstaben, der assisterer Chefen for Søværnet med forberedelse
og planlægning af det sømilitære forsvar af Danmark.
I Søværnskommandoen indgår desuden som speoialtjenesteinspektører cheferne for forskellige tekniske institutioner samt Marinehjemmeværnsinspektøren og Søværnskommandolægen.

Andre kommandoorganer under Sevæmskommandoen er
Søvæmets operative Kommando,
Grønlands Kommando og
Færøernes Kommando.

SØVÆRNETS SKIBS.
OG MASKININSP.
SØARTIlLERIET
SØMlt~EV ÆSENET

SØVÆRNETS
TELEVÆSEN
SØVÆRNETS NAVIGATlONSVÆSEN
SØVÆRNETS

INTENDANTUR

Forsoarets organisatwn

Flåden. består af egentligt krigsskibs materiel samt af skibe og andet
materiel til særlige formål ,
Flådens skibe, der normalt hører under Søværnets operative Kommande, indordnes- i følgende eskadrer:
Fregateskadren - fregatter, korvetter, bevogtningsfartøjer,
Torpedobådseskadren - patruljebåde og motortorpedobåde med
tilhørende depotskib og mobil base,

Underoandsbådseskadren - undervandsbåde med tilhørende depotskib,
Minelæggereskadren - minelæggere,
Minestrygereskadren - minestrygere

Kysldefensionen består af
forter, kystbatterier. kystradarstataoner, kystudkigsstationer, søminestationer, flåderadiostationer m v.
Kystdefensionsanlæggene indordnes i marinestationer eller forter,
der igen indordnes i marinedistrikter.
Marinedistrikterne, der hører under Søværnets operative Kommando, er følgende:
Sundets Marinedistrikt,
Bomholms Marinedistrikt,
Stevns Marinedistrikt,
Langelands Marinedistrikt,
Store Bælts Marinedistrikt,
Lille Bælts Marinedistrikt samt
Kattegats Marinedistrikt.
Et marinedistrikts opgaver er bl. a. farvands overvågning, bevogtnings- og .patruljetjeneste på søen samt varetagelse af lokale sømilitære forsvarsopgaver.
Chefen for Søværnets operative Kommando har til opgave at varetage den operative planlægning af det militære forsvar. Han h ar
ansvaret for uddannelse og træning af de ham tildelte styrker med
henblik på løsningen af denne forsvarsopgave. Han har endvidere
ansvaret for beredskabet ved de styrker, der er ham tildelt. Han
leder søværnets farvandsovervågning og deltagelse i den søgående
redningstjeneste.

"

I
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Chefen for Grønlands Kommando og Chefen for Eæreemes Kommando har ansvaret for det lokale forsvar af henholdsvis Grønland
og Færøerne,
Flådestation København, Flådestation Korser og Flådestation Frederikshavn, der sorterer direkte under Søværnskommandoen, er ba-

ser for flådens skibe. Flådestationerne varetager endvidere forsyningstjeneste af enhver art for flådens skibe og for søværnets anlæg
i land. Under en flådestation hører en marinekaseme, værksteder
og depoter af forskellig art.
Endvidere findes Flådestation Grønnedal, der hører under Grønlands Kommando.
Søværnets tekniske institutioner, der hører under Søværnskommandoen, er følgende:
Søværnets Skibs- og Maskininspektion, der varetager det skibbygningsmæssige og maskinelle tilsyn med søværnets skibe og sørger
for vedligeholdelse, reparation og tilsyn med nybygnings- og om-

Forsvarets organisation

bygningsarbejder. Sådanne arbejder udføres enten på Orlogsværftet eller på civile værfter. Under Søværnets Skibs- og Maskininspektion hører Søværnets Havariskole.
SØartilleriet. hvis virksomhed består i fremstilling, anskaffelse og
vedligeholdelse af artillerimateriel, herunder ildledelsesmateriel
samt håndvåben. Endvidere udvikler Søartilleriet principper for
skydning samt bedømmer afholdte skydninger. Under Søartilleriet
hører søværnets artilleriskoler på Sjællands Odde og på Hohnen.
SØminevæsenet fremstiller, anskaffer og vedligeholder mine- og
torpedomateriel samt andre undervandsvåben. Under SØminevæsenet hører Søværnets Torpedoskole, Søværnets Mineskole og Søværnets Dykkerskole.
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søværnets Televæsen sørger for fremstilling, anskaffelse og ved ligeholdelse af søværnets radio-, radar-, sonar-, ekkolod-, decca -, LORAN- samt projektørmateriel. Under Søværnets Televæsen hører
Søværnets Signalskole, Søværnets Radarskole og Søværnets Sonarskole.
Søværnets Navigationsvæsen anskaffer og fører tilsyn med søværnets navigationsmateriel, herunder materiel til operationscentraler
i land. Under Søværnets Navigationsvæsen hører Søværnets Kampinformationsskole og Søværnets Fjernkendingsskole.
Søværnets Intendantur indkøber og fordeler til flådestationerne
skibsinventar, forbrugsgods samt beklædning og proviant
Af andre institutioner under Søværnskommandoen findes:
SøtTansportvæsenet, der forbereder og leder visse af værnenes transporter over søen og behandler sager vedrørende kontrol med og beskyttelse af handelsskibsfarten under krig.

I
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Søværnets Prøveanstalt, der foretager materialeprøver bl, a. for Orlogsværftet.
Marinens Bibliotek, hvor faglitteratur og anden litteratur af sømilitær interesse forefindes.

Søværnets skoler.
Søværnets Officersskole og Søværnets Fenrikskole henhører direkte
under Forsvarsministeriet, medens Søværnets Reserveofficersskole,
Søværnets Sergentskole, Søværnets Konstabelskole og Søværnets
Eksercerskole hører under Søværnskommandoen.

Patruljebtlclen

~Huitfeldt e ,
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HÆREN
Hærens ordning.
Hærens hovedbestanddele er:
1. Hærkommandoen og andre overordnede kommandoorganer
2. Infanteriet
3. Pansertropperne
4. Artilleriet
5. Ingeocrlørtropperne
6. Telegraftropperne
7. Forsyningstropperne
8. Skolerne og
9. Hærhjemmeværnet.
Hærens fredsordning.
Chefen for Hæren har kommandoen over d e Hærkommandoen underlagte troppeafdelinger. I krig har han ledelsen af forsvaret til
lands. Umiddelbart under Chefen for Hæren hører:
- Hærstaben. der udfører de forarbejder, som er nødvendige for
hærens øverste ledel se ved landets forsvar og krigsførelse.
Den leder tillige forretningerne ved Hærkommandoen,
- VåbenmspektØrerne, som omfatter Ceneralinspektøren for Infanteriet, Pansertropperne, Artilleriet, IngeniØrtropperne, T elegraftropperne, Forsyningstropperne og Hjemmeværnet, der hver, efter Chefen for Hærens nærmere bestemmelse og på dennes vegne , inspicerer deres våben, planlægger uddannelse og udarbejder tidssvarende organisationer m. v.,
- Cheferne for landsdelskommandoerne og Bornholms Værn, der
fører kommandoen over de i landsdelene og på Bornholm værende
enheder, og
- Regionscheferne, der har ansvaret for de respektive regioners
forsvar.

Regioner.
Landsdelskommandoernes områder er opdelt i regioner som følger :
Region I, II og III i Jylland,
Region IV på Fyn,

I

HÆRENS FREDSINDDELING
CHEFEN FOR HÆREN HAR DEN
DIREKTE KOMHANDO OVER HÆREN

HÆRKOH HAN DOEN
HÆRSTABEN
VABENINSPEKT0RERNE

Vestre Landsdelskommando
.y . k o Dlvlslon.kommando
I. Jyske Brll1Gdo
l. JI(Ske Brigade
J . Jysko Brlgado
llos.. lgske Fod.eglmont (2. ,eg1ment)
P rinsens Fodregiment (3. roslmont)
Fynske LIvregiment (6 . r09Im_t)
Kon90n. FedreDlmont (7. reglmont)
Dronnlnge"s L1vroglment (8 . roslment)
lyske D,agonreglment
Nø,rejysko ArtUlo.lreglment
(3 . feltartiUe'lteglment)
Sønderjyske Artllle.lreglment
(4. feltartllle.lteglme .. t)
I"sko 1,uft.......... reglment
lyske ln!l"nl ø n o glment
'yske Telogr.....oglment
I"ske Tralnreglmont

østre Laodsdelskommando
1. SJæ llandske Brigada
2. Sjællandsko Brl!l"de
3. SJællandska Brigade
Den kongollgo Livgarde (U.. g,..den)
D a _ U .. reglment (1. regiment)
sJ.nandske livregiment (4 ••eglm"nt)
Falst"r.ke Fodregiment (5. ,e9Iment)
Go rd.husarroglmentet
Kronens ArtlUerlreglment
(1. folt...tlllarh"glmont)
Sjællandske ArtlUerlre91ment
(2 . feltartllletl,eglment)
Sjællandsko .....tv.ms'eglment
Sjællandske Ingenlø.reglment
Sjællandske Telegro'reglment
Sjællandsko Tralnreglment
H jemmevBu'n

Hjommevæ'n

Hovedparten af de. at regimenterne opstillede enheder indgår
i divisioner og brigadegrupper under landsdelskommandoerne.
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Region V, VI og VIII på Sjælland og Lolland-Falster,
Region VII på Bornholm.

Brigader.
De under landsdelskommandoerne indgående enheder formeres i
brigader, i ., 2. og 3. Jydske Brigade henholdsvis 1., 2. og 3. Sjællandske Brigade, samt støtteenheder. Brigaderne omfatter bl. a.
3 infanteribatailloner, 1 panserbataillon og l artilleriafdeling.
Hærens enheder kan efter deres opgaver i hovedsagen inddeles i:
l. Feltenhecl.er, der indgår i brigader m. v. og består af de yngste
årgange af alle våben .
2. Lokalforsvarsenheder, der løser mere lokalt prægede opgaver og
består af de ældre årgange, samt
3. Hjemmeværn, der i mindre taktiske enheder løser stationære
opgaver og består af de ældste årgange og frivillige.
Våbnene.
Infanteriet er hærens hovedvåben; det er infanteriet, som med støtte
af de andre våben fører angrebet igennem, erobrer de fjendtlige
stillinger og fastholder det vundne terram eller i forsvaret fastholder
sin stilling mod fjendens stormløb og kaster ham ud, hvor han
måtte være trængt ind.
Infanteriet består af Generalinspektøren for Infanteriet, infanteriets
skoler, herunder Forsvarets Gymnastikskole, samt g regimenter,
hvert med et antal speoialkompagnier og et antal batailloner, Hver
bataillon består af et antal kompagnier.

Pansertropperne er hærens mest bevægelige og slagkraftige våben.
Det er et stødvåben. der råder over en voldsom ildkraft, og som
hurtigt med overvældende styrke gennembryder fjendens stillinger,
hvorved infanteriet hjælpes igennem.
Ved dyb indtrængen bag fjendens linier skaffes alle slags oplysninger om denne. I forsvar anvendes kampvogne hovedsagelig mod
fjendens kampvogne samt til forstærkning af ilden og som bevægelig reserve.
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Centurlon kampvogn.

Pansertropperne består af Generalinspektøren for Pansertropperne.
pansertroppemes skoler samt 2 panserregimenter: Gardehusarregimentet og Jyske Dragonregiment, som hver består af panseropklarings-, panserjager- og panserskytteenheder (batailloner og eskadroner).
Artilleriet. Feltartilleriets hovedopgave er at støtte de øvrige våbens
- især infanteriets - kamp ved med sin ild at nedkæmpe og
ødelægge de mål, som infanteriet ikke med sine egne våben kan
magte. Luftværnsartilleriets hovedopgave er at bekæmpe de fjendtlige luftstridskræfter og hindre deres angreb på felthæren og landets
vigtigste mål Luftværnsartilleriet kan med sit hurtigskydende og
hårdt rammende skyts efter omstændighederne tillige deltage i
kampen mod mål på jorden og på søen, således især ved bekæmpelse af kampvogne m. v., men iØvrigt også ved løsningen af egentlige feltartilleriopgaver.

Eorsoarets organisation
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'155 mm haubits M.. 51.

Artilleriet består af Generalinspektøren for Artilleriet, artilleriets
skoler, samt feltartilleriet, der består af 4 feltartilleriregimenter,
hver bestående af et antal afdelinger, hvoraf nogle er lette, nogle
middeltunge og nogle tunge (afdelingerne inddeles i batterier), og
luftvæmsartilleriet, der består af 2 luftværnsregimenter. Disse består
af et antal afdelinger, som igen består af et antal batterier.
IngeniØrlroppeme hjælper de Øvrige våben ved i angrebet at rydde
spærringer, sprænge åbninger i pigtrådsspærringer, etablere overgange over vandløb, udlægge røgslør samt istandsætte veje, broer
og jernbaner. IngeniØrtropperne er bL a. udrustet med flammekastere til brug under angreb på befæstningsanlæg.
l forsvaret udbedrer, bygger og istandsætter de veje, broer, færger
og jernbaner. Endvidere udføres spærrings- og ødelæggelsesarbejder.
Ingeniørtropperne er fuldt motoriserede og medfører specialredskaber og materiel til løsning af ovennævnte opgaver.
Ingeniørtropperne består af Generalinspektøren for Ingeniørtrop-
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Udskydning af Baileq-bro.

perne, ingemørtroppernes skoler, herunder Forsvarets ABC-Skole,.
samt 2 Ingenlørregimenter, hvert med et antal ingeniørbatailloner.

Telegraftroppernes opgave er at sørge for oprettelse, betjening og
vedligeholdelse af forbindelser mellem hærens enheder. Opgaven
løses ved oprettelse af telefon-, radio-, motorordonnans- og f jemskriverforbindelser.
Under telegraftropperne hører endvidere signalopklaringstjenesten,
der dels tjener til aflytning af fjendens stgnallorbindelser, dels har
til opgave at fastlægge standpladserne for hans radiostationer.
Telegraftroppeme består af GeneralinspektØren for Telegraftroppeme, telegraftroppemes skoler, 2 telegrafregimenter, hvert bestående af et antal telegrailiatailloner, som igen er inddelt i telefon-,
radio- og parkkompagnier.
Forsyningstroppernes opgave er bl. a.:
l. Transport af mandskab,
2. Fremførelse, fordeling og oplægning af forsyninger af enhver
art til hæren,
3. Tilbageførelse af syge og sårede fra kampterrainet.
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Udlægning af fe1/kabel.

Forsyningstropperne består af Generalinspektøren for Forsyningstropperne, forsyningstroppernes skoler, herunder Militærpolitiskolen
og Motorskolen samt 2 trainregimenter, hvert med en antal trainafdelinger, som igen består af et antal kompagnier og specialenheder
(f. eks. transportkompagnier, feltamb ulancer og militærpolitienheder)
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FLYVEVÅBNET
Hærens Flyvertropper og Søværnets Flyvevæsen blev den l okt
1950 sammensluttet og det selvstændige flyvevåben oprettet.
Flyvevåbnets hovedbestanddele er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Flyverkommandoen,
Flyvertaktisk Kommando,
Træningskommandoen,
Flyvematerielkommandoen,
Flyvestationerne, herunder de flyvende enheder,
Kontrol- og varslingstjenesten m. v.,
1. Skolerne,
8. Flyverhjemmeværnet.

Flyvevåbnets fredsinddeling.
Chefen for Flyvevåbnet har kommandoen over flyvevåbnet. Han
udøver sine beføjelser gennem Flyverkommandoen.

Flyverstaben assisterer Chefen for Flyvevåbnet med forberedelse,
planlægning og ledelse af landets forsvar i luften.
FlyvertaT..-tisk Kommando har den direkte kommando over blandt
andet alle de flyvende eskadriller, de største flyvestationer samt
over sektoroperationscentralerne Jylland og Sjælland og de dertil
knyttede dele af kontrol- og varslingstjenesten.
Flyvestationer. En flyveplads med dertil hørende anlæg og institutioner samt de der stationerede flyvende eller andre enheder af
flyvevåbnet benævnes flyvestation.
Eskadriller. Fly, som regel af samme type, organiseres i eskadriller,
der for tiden består af indtil 16 fly. Eskadrillen kan inddeles i grup-per
4 fly, der kan formeres i halveskadriller (flights)
8 fly.
En gruppe inddeles i 2 roder a 2 fly.

a

a

Kontrol- og varslingstjeneste. Operationscentraler, radar- og radio- stationer ID. ID. indgår i flyvevåbnets kontrol- og varslingstjeneste.
Varslingstjenesten, hvori indgår den frivillige luftmeldetjeneste, rap- o
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porterer fjendtlige luftstyrkers bevægelse, medens kontroltjenesten
bringer egne luftstyrker i kontakt med fjenden.
Flyvematerielkommandoen sørger for anskaffelse og vedligeholdelse
af flyvevåbnets særlige materiel.
Forsvarets Vefrtjeneste er underlagt flyvevåbnet, der i særlig grad
er afhængig af en sikkert virkende vejrtjeneste.
Træningskommandoen tilrettelægger og forestår uddannelsen ved
de fleste af flyvevåbnets skoler og kurser.

Forsvaret af de enkelte flyvestationer og andre under flyvevåbnet
hørende områder og installationer vil blive varetaget af de i de
respektive områder værende hærenheder (lokalforsvarsbatailloner,
hjemmeværn).

Fly.
Altvefrsfagere - F~86D (Sabre) - anvendes i forbindelse med flyvevåbnets kontrol- og varslingstjeneste til bekæmpelse af fjendtlige
jagere og bombefly. F-86D har foruden sin jetmotor installeret et
særlig aggregat, en såkaldt efterbrænder, der ved tilslutning kan
forøge motorkraften med ca. 50 %.
Våbenudstyret omfatter et automatisk sigte- og affyringssystem i
forbindelse med et større antal raketter.
Dag/agere - Hawker Hunter - anvendes i forbindelse med flyvevåbnets
kontrol. og varslingstjeneste til i sigtbart vejr og kun om dagen at
bekæmpe fjendtlige jagere og bombefly.
Våbenudstyret omfatter 4 stk 30 mm kanoner, samt et dertil hørende
automatisk radarsigte.
lagerbombere - F-lOO (Super Sabre) - anvendes til ' bekæmpelse af
fjendtlige overfladernål. Det er denne kategori af fly, der bliver
anvendt til direkte støtte for enheder af hær og søværn.
Ligesom F·86D har F~lOO installeret en efterbrænder.
Våbenudstyret omfatter 4 stk. 20 mm kanoner og installationer, der
gør det mu1igt at medføre et stort antal raketter og en betydelig
bombelast.
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Eft ersøgnings- og redning9fly, type Catalina.

Altvejrsjager, type F 86 D Sobre,
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Rekognosceringsfly , type Thunderflash.

_I

Transport/ ly, type Douglas C-54, Skym aster.
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[agetbomber, type F 100, Super-Sobre.
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Dagjager, type Housker Hunter.
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Taktiske rekogno.sceringsjagere - RF-84F (Thunderflash) - anvendes
til at indhente oplysninger om fjendtlige overflademål.
Ved hjælp af et antal kameraer. der er installeret i flyet, kan der
optages billeder, der med stor nøjagtighed kan tydes og dermed
afsløre fjendtlige stillinger m. v.
EftersØgnings- og rednings/ly omfatter i flyvevåbne t PBY-6A Catalina
og S-55 helikoptere. Når havarier eller ulykker indtræffer, og flyvevåbnets redningstjeneste, der sammen med søværnets redningstje neste er ansvarlig for eftersøgning og redning inden for dansk område,
alarmeres, vil samarbejdet mellem Catalinafly og helikopter normalt
forme sig således, at Catalinaflyet lokaliserer de nødstedte og hvis
nødvendigt tilkalder helikopteren, der vil være i stand til at hejse
de nødstedte ombord, Catalinaflyet anvendes herudover ved løsning
af flyvevåbnets opgaver i Grønland.

TranspOTtfly. Til at varetage transportopgaver råder flyvevåbnet over
KZ VII, C-41 Dakota og C-54 Skymaster
'T ræningsfly anvendes til den elementære uddannelse (Chipmunk) og til
jagerpiloternes instrumentflyvningstræning (T-33) m. v

Forsvarets organisation

53

HJEMMEVÆRNET
Hjemmeværnet består af militært organiserede enhed er, der udgør en
meget vigtig del af landets samlede forsvar. Dets opgaver er - indenfor
et snævert område, hjemstavnens - at forsvare de deri liggende vigtige
objekter samt at forhindre fjenden i at sætte sig fast indenfo r området.
Hjemmeværnets styrke ligger i, at det altid er parat til med kort varsel at samle sine enheder. Hver mand har sin udrustning og sine våben
på sin bopæl, han er indøvet i de opgaver, der skal løses, og han ved
nøjagtigt, hvor han skal være, og hvilket hverv han skal udføre. Hjemmevæmsmanden drager endvidere fordel af sit indgående kendskab til
hjemegnen.
Hjemmeværnets ordning.
Hjemmeværnet er underlagt Forsvarsministeriet og afgiver styrker til
støtt e for henholdsvis hær, søværn og flyvevåben.
Chefen for Hjemmeværnet og Den kommitterede for Hjemmeværnet
udgør tilsammen Hjemmeværnsledelsen.
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-Ro lf Ksake«, Længde: 85,S m 1558 tons fart: 23 knob søsat: 1941 besætning: 187
annering: 6 stk. 102 mm, 4 stk. 40 mm Mk.
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Hærhiemmeoæmet er opdelt i 8 regioner, svarende til den regu1ære
hærs opbygning. Hjemmeværnsregionerne er igen inddelt i distrikter, og disse igen i kompagniområder.
Flyverhfemmeværnet skal bemandes med personel til luftmeldetjeneste,
forsvar og anden tjeneste på flyvestationerne.
Marinehiemmeværnet ledes i fredstid af en Marinehjemmevæmsinspektør. I tilfælde af mobilisering underlægges flotillerne direkte de
respektive marinedistrikter. De opgaver, der pålægges marinehjemmeværnet, kan stort set opdeles i følgende grupper:
l. Bevogtningsopgaver såsom bevogtning af farvande og kyster
samt sømilitære objekter på søen og i land, kontrol og visitation af
handelsskibe o. 1.
2. Efterretningsopgaver med det formål tidligst muligt og til stadighed at skaffe forsvaret kendskab til fjendtlige fartøjers bevægelser i og omkring vore farvande.
S. Sprængnings- og kamp opgaver, f. eks. spærring af havne og - i
samarbejde med styrker i land - eventuelt ødelæggelse af havneinstallationer, nedkæmpelse af faldskærmsfolk og 5..kolonnefolk
samt optagelse af kampen mod fjendtlige tropper, der landsætt es
på kysten, og fastholdelse af disse styrker, indtil hærens afdelinger
eller enheder af søværnet kan nå frem.

Udskrivning og uddannelse.
Hjemmeværnet kan ifølge loven rekrutteres såvel ad frivillig vej som
ved udskrivning. Indtil videre finder rekrutteringen sted gennem frivillig tilgang, og de værnepligtige, der udskrives til hjemmeværnet, bliver
for tiden ikke indkaldt.
Til hjemmeværnet overføres endvidere de ældre årgange af hæren,
søværnet og flyvevåbnet, som ikke skal indgå i disse værn ved mobilisering.
Når en mand frivilligt ønsker at indtræde i hjemmeværnet, henvender
han sig til nærmeste hjemmeværnsmyndighed (flotille, distrikt eller
region) og får udleveret en optagelsesbegæring. Disse kan også fås på
kommunekontorer eller andre offentlige kontorer. Begæringen udfyldes
og indsendes til hjemmeværnsregionen, men den kan også afleveres til
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lavere hjemmeværnsmyndigheder, der så sørger for, at den indsendes
til regionen. Herfra går den til udskrivningskredsen til behandling, hvorefter distriktsudvalget bestemmer, om ansøgeren kan optages eller ej.
Såfremt begæringen godkendes, modtager ansøgeren besked herom,
skriver kontrakt og bliver herefter optaget i en flotille.
Efter iklædning påbegyndes uddannelsen, hvortil der som pligtig
tjeneste kræves 100 timer det første år (menig III), 50 timer det andet
og tredie år (menig II) og 24 timer i hvert af de følgende år (menig I),
så længe man står i hjemmeværnet.
Hvis en mand er uddannet ved et af værnene, rykker han straks ind i
den gruppe, der kun har 24 timers pligtig tjeneste om året. Langt den
største del af hjemmeværnsfolkene gør dog frivillig tjeneste langt ud
over det pligtige antal timer.
Medens uddannelsen normalt foregår ved egne instruktører eller Instruktører fra værnene, foregår uddannelsen af befalingsmænd på Ma-
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Marinehiemmecæmsmotorbåd.
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rinehjemmeværnets Befalingsmandsskole i Slipshavn. Den er obligatorisk for befalingsmandsemner, der ikke forud har gennemgået en til
graden svarende befalingsmandsskole ved et af værnene.

Kvindeligt Marinekorps
er et frivilligt, militært kvindekorps under hjemmeværnet. Korpset ledes
af en korpschef, der til sin hjælp har en stab, hvis hovedkvarter findes
i København.
.
Korpsets medlemmer er mobiliseringsplaceret ved søværnets forskellige tjenestesteder og ved marinehjemmeværnets flotiller. Korpset er
inddelt i kompagnier under hensyntagen til mobiliseringstjenestestederne.
Uddannelsen deles i en grunduddannelse, fortsat specialuddannelse
inden for forskellige tjenestegrene, og befalingshavendeuddannelsen.

Underoi.sning af kvindelige 11Ulrinere.
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Korpsets befalingshavende har følgende charger:
Korpschef
,
. Kommandør eller kommandørkaptajn i
marinehjemmeværnet.
Sektionschef. . . . . . . . . . . . Orlogskaptajn i marinehjemmeværnet,
Undersektionschef
Kaptajnløjtnant i marinehjemmeværnet.
Kompagnifarer
Kaptajnløjtnant imarinehjemmeværnet.
Halvkompagnifører
Søløjtnant I imarinehjemmeværnet.
Delingsfører . . . . . . . . . . . . SØløjtnant II i marinehjemmeværnet.
Halvdelingsfører . . . . . . . . Sergent i marinehjemmeværnet.
Gruppefører . . . . . . . . . . . . Korporal imarinehjemmeværnet.
Kvindelige Marineres opgave er som nonkombattanter at varetage
meldetjeneste, kontor-, radar-, ordonnans-, chauffør-, NCS-, kodetjeneste
m. v. samt at betjene kommandostationer.
.
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CIVILFORSVARET
Civilforsvaret er henlagt under Indenrigsministeriet, der udøver sine
beføjelser gennem Chefen for Civilforsvarsstyrewen. Dets opgave er i
henhold til lov af l. april 1949 at træffe foranstaltninger til at forebygge
og afbøde følger af krigshandlinger i det omfang, disse foranstaltninger
ikke henhører under de militære værn. Til bistand ved gennemførelse af
civilforsvarsforanstaltningerne virker det af Indenrigsministeren nedsatte Civilforsvarsråd.
De forebyggende civilforsvarsforanstaltninger omfatter en signal- og
varslingstjeneste, der er baseret på flyvevåbnets radar- og luftmeldetjeneste, en evakueringstjeneste, bygning af beskyttelsesrum og mørklægningsforanstaltninger.
De afbØdende civilforsvarsforanstaltninger løses af det statslige CFkorps, det lokale civilforsvar og egenbeskyttelsen.
Det statslige eF-korps' opgave er:
1) at varetage hjælpetjenesten og andre civilforsvarsopgaver af enhver
art inden for områder, der er ramt af krigsskader af større omfang,
2) at yde bistand til det lokale civilforsvar inden for områder, der er
ramt af krigsskader af begrænset omfang.
Herudover er der mellem civilforsvarsstyrelsen og en række myndigheder truffet aftale om bistand fra CF-korpset ved katastrofer m. v. i
fredstid.
Korpset er inddelt i 3 brigader a 3 kolonner, der igen består af bver
5 sektioner, i store træk svarende til hærens inddeling i regimenter, afdelinger og underafdelinger.
Korpset disponerer i øjeblikket over 10 kaserner, en gruppeførerskole
(svarende til Hærens Korporalskole) og en skole for højere befalingsmænd.
CF-korpsets personel er dels menige, dels befalingsmænd.

Menige.
De menige er værnepligtige (»CF-pligtige«), udskrevet og indkaldt til
tjeneste ved CF-korpset på lige fod med mandskab til de militære værn.
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For tiden indkaldes 1200 årligt. Indenrigsministeren fastsætter tjenestetidens længde, der indbefattet genindkaldelser i fredstid ikke kan overstige den for mandskab ved hærens ingenierbatailloner gældende.
De eF-pligtige er iØvrigt men hensyn til kvarter, forplejning, beklæd.
ning, lønning, fribefordring o. lign. undergivet de for hærens værnepligtige gældende regler.
Værnepligtige befalingsmænd.
Cruppeførere samt delingsførere af 2. og l . grad svarende til henholdsvis hærens korporaler, sergenter og oversergenter. Endvidere forvaltningsassistenter af 2. og l . grad svarende til hærens intendantursergenter
og -oversergenter og inden for teknisk tjeneste håndværkere af 3., 2,
og 1. grad.
Værnepligtige befalingsmænd bærer som ærmegradstegn henholdsvis
2, 3 og 4 rette vinkler, hver bestående af et 5 mm bredt sølvbånd og et
5 mm bredt blåt bånd.
Den pligtige tjenestetid for værnepligtige befalingsmænd er henholdsvis 18 og 24 måneder.

Faste befalingsmænd.
Faste befalingsmænd er opdelt i følgende grupper:
Chefgruppen, der omfatter: Korpschefen, brigadechefer, kolonnechefer, sektionschefer og sektionsledere af l . og 2. grad.
Forvaltningsg1'uppen, der omfatter : Forvaltningschefen og forvaltningsinspektører af i, 2. og 3. grad.
IngeniØrgntppen, der omfatter : Korpsingenløren og ingeniører af 1.,
2. og 3. grad.
Mestergruppen. der omfatter : Korpsmestre af L, 2. og 3. grad og
mestre af 1. og 2. grad .
Værkstedsgruppen, der omfatter : Værkmestre af L, 2. og 3. grad og
værkstedsassistenter af 1. og 2. grad.
De faste befalingsmænd bærer skuldergradstegn.
Endvidere bæres på hver side af frakkens og kappens krave et fagkendemærke, der for chefgruppen er en femtakket stjerne i en tynd ring,
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for forvaltnings gruppen en hermesstav, for ingeniØrgruppen et tandhjul
omsluttende et I, for mestergruppen et mærke i udseende som skuldergradstegnet og for værkstedsgruppen et tandhjul omsluttende et V.
Under gruppeemblemet bæres et underlag, hvis farve angiver, ved
hvilket tjenesteområde (Civillorsvarsstyrelsen, civilforsvarskorpsets afdelinger, distriktkornmandoerne eller signal- og varslings tjenesten) den
pågældende forretter tjeneste.
Befalingsmænd af reserven kan have alle grader, som gælder for faste
befalingsmænd, men uddannes for tiden kun som sektionsledere, ingeniører og forvaltningsinspektører af reserven.
Reservebefalingsmænd bærer gradstegn og fagkendemærker som faste
befalingsmænd.
U ddannels en af befalingsmænd foregår henholdsvis på Civilforsvarsskolen på Bernstorff Slot, Gentofte, og på Gruppeførerskolen i Hobro.
Ved mobilisering indkaldes korpsets styrker til særlige mobiliseringsstationer, hvor mundering er oplagret og iklædning foregår. Disse mobiliseringsstationer, der er beliggende uden for byerne og andre krigstruede områder, er endvidere allerede i fredstid forsynet med en væsentlig del af materiellet til de pågældende mobiliseringsenheder.
eF-korpset må, for at kunne løse sine opgaver, være fuldt motoriseret.
Udrustningen best år af brandslukningsmateriel af enhver art, rydningsog redningsmateriel. sanitets-, forplejnings- og broslagningsmateriel
m.v.
Korpset vil, når opbygningen er afsluttet, råde over ca, 900 speeialkøretøjer, hvortil ved mobilisering kommer ca. 1200 udskrevne motorkøretøjer. Den samlede mobiliseringsstyrke er for tiden og indtil videre
ca. 8000 mand.

Det lokale civilforsvar omfatter (a) civilforsvarskommissioneme, hvoraf der er nedsat en i hvert civilforsvarsområde (Storkøbenhavn og 99
andre byer); de varetager en række opgaver såsom organisering af
hjælpetjenesten (brandtjeneste, teknisk tjeneste, rednings- og rydningstjeneste m. v.), reservevandforsyningstjenesten. de offentlige beskyttelsesrum, tilsyn med egenbeskyttelsen i byerne; (b) politimestrene, der
hver inden for sit område har ansvaret for varsling, evakuering og ud-
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rØmning af civilbefolkningen, afspærring og bevogtning samt tilsyn med
egenbeskyttelsen i landdistrikterne.
Egenbeskyttelsen omfatter dels de pligtmæssige oprettede bedrijtsværn i alle større virksomheder og karrevæm i byernes tætbebyggede
dele, dels de på frivillig basis oprettede viUavæm i byernes yderdistrikter og sogneværn i landdistrikternes bysamfund.

Af Civilforsvarets Sanitetstfeneste henhører ambulancetjenesten direkte
under Civilforsvarsstyrelsen, medens visse andre områder i henhold til
civilforsvarsloven er henlagt under Sundhedsstyrelsen (sygehusberedskabet).
Sygehllsberedskabet varetages af sygehusberedskabsnævnene (et for
hvert amt og et for Storkøbenhavn) og opbygges på grundIag af eksisterende sygehuse suppleret med hjælpesygebuse.
(Sygehusberedskabet har også ansvaret for den endelige behandling
af alle hårdtsårede og syge fra de væbnede styrker).
Uden for de områder, hvor der kæmpes, vil transporten af syge og
sårede - civile såvel som militære - blive udført af en under Civilforsvarsstyrelsen oprettet landsomfattende ambulancetjeneste, hvis materiel
foreløbig vil omfatte 2-000 udskrevne varevogne med plads til bårer og
hver betjent af 2 personer - enten frivillige kvinder ener værnepligtige
mænd.
Civilforsvaret har selvsagt betydelige uddannelses opgaver også uden
for korpset. Til at bestride disse er der etableret Civilforsvarets Højskole
j Snekkersten og Civilforsvarets tekniske Skole i Tinglev, ligesom Civilf orsvaret for Storkøbenhavn har oprettet sin egen skole.
Efter civilforsvarsloven kan enhver kvinde og ikke-værnepligtig mand
mellem 16 o~ 65 år tilpligtes at forrette tjeneste inden for civilforsvaret
{civiIforsvarspIigt). Hidtil har rekrutteringen uden for CF.korpset og de
offentlige ansattes kreds hvilet på frivilligt grundlag. Ved tilvejebringelse og uddannelse af frivillige til de lokale civilforsvar bistår Civilforsvars-Forbundet (et landsforbund med et net af lokale organer landet
over), der desuden har påtaget sig ved oplysningsarbejde at udbrede
kendskab til de af det offentlige iværksatte civilforsvarsforanstaltninger.
Da eksistensen af et 'Veludbygget civilforsvar er af den største betydning for en nations samlede forsvar og dermed for opnåelse af NATOs
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umiddelbare mål: Opbygningen af et stærkt forsvarssystem for de 15
medlemslande, er der under NATO-organisationen nedsat en komite med
underkomiteer til behandling af civilforsvarsmæssige spørgsmål. Der er
enighed om, at civilforsvaret principielt må organiseres på national
basis, men man er fuldt på det rene med, at der vil kunne opnås væsentlige praktiske resultater ved et snævert internationalt samarbejde på en
række områder inden for civilforsvaret, hvorror der jævnlig afholdes
møder i de nævnte komiteer.
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SØVÆRNETS MILITÆRE PERSONEL
Søværnets militære personel består af befalingsmænd og menige.
Menige.
Til denne kategori hører:
Værnel'ligtige menige, der på session udskrives som tjenestdygtige
og indkaldes til søværnet for aftjening af den ahnindelige værnepligt.
De kan tidligst indkaldes i det år, de fylder 19 og skal efter de gæl.
dende regler forrette pligtig tjeneste i indtil 14 måneder.
Værnepligtige menige kan dog efter ansøgning indkaldes i det år,
de fylder 18.
Korporalseleoer er værnepligtige menige, som er udtaget til efter den
indledende uddannelse at gennemgå en militær specialuddannelse af ca.
S måneders varighed med henblik på derefter at forrette tjeneste som
menige specialister indtil udnævnelse til korporal ca. 12 måneder efter
indkaldelsen. Værnepligtige med civil specialuddannelse, f. eks. maskinmestre, maskinister og kokke, kan udnævnes uden skoleuddannelse.
Sergentelever er værnepligtige menige, som er udtaget til efter den
indledende uddannelse at germemgå uddannelsen til sergent.
Marinekonstabler og marineoverkonstabler er frivilligt menigt per·
sonelog anvendes om bord i skibe og på tjenestesteder i land enten som
teknikere eller som operatører.
For at blive antaget som marinekonstabelelev kræves:
at ansøgeren har dansk indfødsret,
at ansøgeren er i alderen mellem 16-26 år,
at ansøgeren består følgende prøver og undersøgelser:
- ahnindelig helbredsundersøgelse,
- synsprøve.
- prøve i dansk stavning og de 4 almindelige regningsarter,
- intelligensprøve.
Antagelse sker på kontrakt på følgende måder:
- egnede mænd i alderen 16-26 år, der ikke har aftjent den første
samlede tjeneste som værnepligtige, antages som frivillige marinekonstabelelever med henblik på gennemgang af en konstabelskole i land
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og! eller om bord af ca. l års varighed, hvorefter de ansættes som
marinekonstabler. Ved antagelse skal disse frivillige forpligte sig til
mindst 3 år og 2 måneders tjeneste, heri indbefattet en gensidig prøvetid af indtil 5 måneders varighed.
- Egnede menige, der har aftjent den første samlede tjeneste som
værnepligtige, og som ved antagelsen ikke er fyldt 30 år, kan antages
til frivillig tjeneste og ansættes som marinekonstabler, eventuelt efter en
prøvetid af indtil 3 måneders varighed. Kontrakt kan efter omstændighederne tegnes for et hvilket som helst tidsrum indtil 5 år, dog ikke
udover det 32. leveår.
Marinekonstabelelever henholdsvis marinekonstabler udtages til tre
forskellige linier:
Teknikerlinien, operatørlinien og supplementslinien.
Til teknikerlinien udtages ufaglærte unge mænd med realeksamen,
mellemskoleeksamen. teknisk forberedelseseksamen eller 8. klasse med
godt resultat, som har interesse og anlæg for en teknisk uddannelse.
Teknikerlinien omfatter for tiden følgende retninger: Artilleri-, torpedo-, tele-, radio-, maskin-, intendantur- samt proviant og hovmestertjeneste.
For at kunne udtages til teknikerlinien må der tegnes kontrakt på 5 års
tjeneste inclusiv elevåret Der gives under tjenesten oplæring i et
militært speciale, der svarer til en civil faglig uddannelse.
Kontraktperioden inddeles for tiden således:
Søværnets Eksercerskole
ca. 2 måneder
li>
3
,.
Skoletogt
Faguddanneise i land
.............
li>
18
li>
Fortsat uddannelse under nyttetjeneste
» 36
"
Afsluttende kursus (inel. 2 mdrs. tillægskontrakt)
»3
»

Ialt 5 år 2 måneder
Ved kontraktperiodens udløb vil konstabler, der er uddannet i teknikerlinien, have modtaget en sådan civil uddannelse, at de vil kunne
indstilles til svendeprøve (elektromekanikere, skruestikarbejdere. radiomekanikere), radiotelegrafist- eller handelsmedhjælpereksamen.
Til operatØTlinien udtages ufaglærte med gode skolekundskaber samt
faglærte med svendebrev som maskinarbejdere, finmekanikere, værk-
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tøjsmagere, skruestikar bejdere, drejere, kølemontører, instrumentmagere,
v åb enmekanikere. automekanikere, elek tromekanikere, radiomekaniker e.
kleinsmede, grovsmede, vogn- og b eslagsmede, landbrugsmaskinsmede,
kedelsmede. skibbyggere, elektrikere, træskib- el. bådebyggere, tømrere,
sne dkere, kokke, b agere samt ra diotelegrafister.
Op eratørlin ien omfatter for tide n følgende retninger:
Artilleri-, mine-, matros-, signal-, kampinforrnations-, torpedo-, maskinog skibbyggertjeneste
Ved udtagelsen tiloperatørlinien må der tegnes kontrakt om tjeneste
fra 3 år og 2 måneder til 5 år.
Kontraktperioden inddeles for tiden således:
Søværnets Eksercerskole
Uddannelse i land eller om bord. . . . . .
Beredskabstjeneste m. m.

ca.

2 måneder
6-12 måneder
,,30-24
"
J>

ca. 3 år 2 måne der
Under beredskabs tjenesten gives de r civil uddan nelse, der for faglærte
bl . a. kan føre til maskinisteksamen og mesterprøve eller bestå i svejseuddannelse, kølemontøruddannelse og værkstedslederuddannelse inden
for træfagen e.
Ufaglærte uden eksamen kan bl. a. uddanne sig til teknisk forberedelseseksamen, til sætteskippereksamen af 2. grad, specialarbejder eller
varmemester.
Til supplementslinien henføres almind eligvis tidligere værnepligtige
menige, der er ansa t som marinekonstabler for kortere eller længere tid,
samt marinekonst abler af operatør. eller tekn ikerlinien, som efter udløb
af første kont raktperiode har indgået ny kontr akt.
Personel i supplementslinien, der ved en og sam me kontrakt har forpligtet sig til mindst 2 års tjeneste, gives tilbud om civil uddannelse
som kursusuddannelse inden kontraktpriodens udløb.
Såvel teknikerlinien som operatørlinien og supplementslinien giver
gode muligheder for opnåelse af en fremtidsstilling i søværnet. Så godt
som alle befalingsmænd af fenrik- og specialofficersgruppen rekrutteres
ad konstabelvejen.
Marinekonstabler kan efter l a 2 års tjeneste som sådanne ansættes
som marineoverkonstabler.

I
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Marineoverkonstabler kan efter ~-1 års tjeneste som sådanne optages
på sergentskole med henblik på uddannelse til sergenter.
Marineoverkonstabler kan forrette frivillig tjenste som sådanne i højst
9 år, dog ikke ud over udgangen af det år, hvori de pågældende fylder
32 år.
Mekanikere er frivillige menige med specialuddannelse, der efter
aftjent værnepligt er ansat på kontraktmæssige vilkår eller i linien. De
kan udnævnes til overmekanikere af 2. og 1. grad.

Befalingsmænd.
Efter de gældende bestemmelser kan ingen blive befalingsmand uden
først at være våbenøvet som menig og dertil vist sig at være i besiddelse
af de evner og egenskaber, der må hæves af den, der skal føre militær
kommando.
Til befalingsmændene hører:
Søofficerer:
Viceadmiral, kontreadmiral, kommandør, kommandørkaptajn,
orlogskaptajn, kaptajnløjtnant; søløjtnant af 1. og 2. grad.
Maskinofficerer:
Maskinkommandør, maskinkommandørkaptajn, maskinkaptajn,
maskinkaptajnløjtnant, maskiriløjtnant af 1. og 2. grad.
Intendanturofficerer:
Kommandør, kommandørkaptjan, kaptajn, kaptajnløntnant, intendanturløjtnant af 1. og 2. grad.
Læger:
Stabslæge af l. og 2. grad, overlæge, reservelæge, reservetandlæge.
Officerer af specialgruppen:
Orlogskaptajn af specialgruppen, kaptajnløjtnant af specialgruppen og søløjtnant af specialgruppen.
Overfenriker og fenriker m. fl.:
Overfenrik, fenrik, overmekaniker af 1. grad, overfyrbøder af
1. grad.
Oversergenter, sergenter m. fl.:
Oversergent, overmekaniker af 2. grad, overfyrbøder. sergent,
underlæge, undertandlæge og korporal.
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Uddannelse og anvendelse af søværnets befalingsmænd.
Kernen i søværnets personelstyrke udgøres af liniebefalingsmænd
inden for officers- og fenrikgruppen samt af stampersonel af sergentgruppen. Disse er imidlertid for få i tal. og søværnet må derfor såvel
under freds- som krigs forhold af de indkaldte uddanne og anvende et
betydeligt antal officerer af reserven, sergenter, korporaler og værnepligtige befalingsmænd.
Korporaler. Egnede korporalselever udnævnes ca. l år efter indkaldelsen
til korporaler. Korporalernes samlede pligtige tjenestetid er ca. 18 måneder. Herefter kan de antages til frivillig tjeneste.
Sergenter. Gennemgang af en sergentskole er en forudsætning for en
videregående uddannelse i søværnet.
Sergentskolen varer 4-7 måneder, og uddannelsens art og omfang
afhænger af, inden for hvilken linie den videregående uddannelse skal
finde sted.
Den samlede pligtige tjenestetid for sergenter er ca. 24 måneder.
Herefter kan de antages til frivillig tjeneste.
Oversergenter. Egnede sergenter kan efter 2 års tjeneste i graden udnævnes til oversergenter, dersom de forpligter sig til yderligere mindst
1 års tjeneste. Oversergenter kan normalt forrette frivillig tjeneste indtil
udgangen af det år, hvori de pågældende fylder 32 år.
Befalingsmænd af linien.
Uddannelsen til befalingsmænd af linien bygger på frivillighedens
princip. Der findes forskellige uddannelsesretninger at vælge imellem,
de 2 største er:
1) At blive officer af linien, hvis arbejdsområde bl. a. er at tilrettelægge
og lede uddannelsen, deltage i stabsarbejde og bestride de forskellige
chefposter, og
2) at blive fenrik (over{enrik) med eventuel senere udnævnelse til officer
af specialgruppen. Fenrikerne forestår den praktiske mandskabuddannelse og uddannes som tekniske specialister på en række .områder,
Uddannelsen til officer af linien finder sted ved Søværnets Officersskole, hvor eleverne - kadetterne - er opdelt i en søofficerslinie, en
maskinofficerslinie og en intendanturofficerslinie.
I søofficerslinien kan optages befalingsmænd af sergentgruppen, som
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har bestået studentereksamen af den matematisk-naturvidenskabelige
linie eller en dertil svarende eksamen.
Kadetterne undervises i forskellige fag omfattende sømands mæssige,
tekniske, taktiske, administrative, matematisk-naturvidenskabelige fag,
endvidere sprog, militær uddannelse og sport. Vintersemestrene afsluttes
Sk ~ bsf srer-

SøQ{fjl:(In~

ek;!!il1"ttE~

uddonnebe.n,
v.rJghed

_

..Eksercerskole
..

Sergentskole .
Sergent på
kursus og togt

ca. md,

I

l

2
4
9

Mal.

Spr"gllg

fjtudertl.cr-.

ejesamen

studenter:ek:samen.

Reallner
e.l.

Fo-lkeakole
B.l.

ce- æd-

ca. md.

ee. md.

ca. md..

2

2

7

7

~-

12

laIt . . . . . ..

7

24

36

6

6

I
~

Sergent på
kursus og togt
Søværnets
Officersskole .

i

2

2 1[2

Forsvarets
Gymnasium ..
Civilt kursus.

l,

,
31/2

36
36
36
36
36
14 år 3 md. 4 år 3 md. 5 år 3 md. 6 år 3 md. 17 år 3 md.
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med eksamen med ret strenge krav, som skal opfyldes, for at uddannelsen
kan fortsættes.
Efter uddannelsen, hvis varighed fremgår af nedenstående oversigt,
udnævnes de elever, der består afgangsprøven, til søløjtnanter af 2.
grad (tjenestemænd).
I maskinofficerslinien kan optages befalingsmænd af sergentgruppen,
som har bestået udvidet maskinmestereksamen, udvidet maskinisteksamen, maskinmestereksamen eller en uddannelse som maskinarbejdere
og lign. og i~vrigt opfylder de for optagelse på civil maskinskole gæl~
dende bestemmelser med hensyn til svendebrev, værkstedsuddannelse
m.v.
Efter uddannelsen, hvis varighed fremgår af omstående oversigt,
udnævnes de elever, der består afgangsprøven, til maskinløjtnanter af
2. grad (tjenestemænd).
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Udvidet ma...
Ma.kiJlof1icers-

uddønnellentll
.....l'iehed

aklnlru:lter...
o~ udvide.
mD3kjnhlt~

eUaWetn

~k ...men
ea.

tnd~

Civil

~k~amen

li

!

2

2

7

7

7

'

7

- - - - - 1-- - - -

-

- - 36

3

. .

..

CD. md.

2

Søværnets
Officersskole .

Ialt ...

undlI:r' m&: ~

ce, md.

maskinskole

Togt.

rOlknkoJe...
uddanntllse
,.mt l:QeUem$kole.ehameb

Real.. ~ ner
mellemskoleeksamen
"
cver llJ~ +

ea, md.

2

li/z

Togt ..

M~sJdnLst . .

AialJki.nmeaee-

24

13år 3md. 14år 3 md. !6 år 3 md. 16 år 3 md.

6 år3 md.

2. ofsnit

70

I Intendanturofficerslinien kan optages befalingsmænd af sergentgruppen, som har bestået højere handelseksamen, studentereksamen eIler
en dertil svarende eksamen.
Efter uddannelsen, hvis varighed fremgår af nedenstående oversigt,
udnævnes de elever, der består afgangsprøven, til intendanturløjtnanter
ai 2. grad (tjenestemænd).
Studen,.
h.jere hande"-
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.. . .
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laIt .. . . . . . . _ . . . . . . . . . . ..

U-.IDd.

2

;

-l

7

-

6

I
_I

24

l

-

3 år 3 md.

II
I

Follr.. .kote
o. J.
Cll.md...

2

2

7

7
36

24
6

I

6

24

I

24

I 5 år 3 md. I 6 år 3 md.

For alle 3 linier (sø-, maskin- og intendanturofficersIinien) veksler uddannelsen mellem teoretisk-praktisk uddannelse i land om vinteren og
uddannelse om bord i øvelsesskib om sommeren.
Sergenter og oversergenter, der ønsker optagelse i søofficerslinien og
intendanturofficerslinien, og som ikke har studentereksamen, henholdsvis højere handelseksamen, gennemgår efter sergentskolen Forsvarets
Cymnasiun, der består af 2 afdelinger
1. afdeling, der varer ca. l år og
2. afdeling, der varer ca. 2 år.
Befalingsmænd med folkeskole- eller mellemskoleuddannelse skal
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Morgenbøn på Søværnets Officersslrole.

gennemgå både 1. og 2. afdeling, medens befalingsmænd med realeksamen eller tilsvarende eller højere eksamen kun skal gennemgå 2. afdeling.
Sergenter og oversergenter, der ønsker optagelse i maskinofficerslinien, og som ikke har bestået den udvidede maskinmester- eller den
udvidede maskinisteksamen, gennemgår efter sergentskolen en uddannelse ved Københavns Maskiriskole.
Uddannelsen til fenrik finder sted på Søværnets Fenrikskole og varer
ca. 18 måneder.
Som elever kan efter ansØgning optages oversergenter, som efter
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geQI:\,emgang af se]'gentskole har forrettet mindst 3 års praktisk tjeneste
inden for en af speciaItjenestegrenene.
Efter bestået afgangsprøve udnævnes eleverne til fenriker (tjenestemænd).
En fenrik kan efter 4 års tjeneste forfremmes til overfenrlk og evt.
senere til søløjtnant af specialgruppen, kaptajnløjtnant af specialgruppen
og orlogskaptajn af specialgruppen.
Befalingsmænd af reserven.
SØofficeret· af reserven af navigatØrlinien. Til denne uddannelse udtages værnepligtige med skibsførereksamen eller med bevis som styrmænd. Disse gennemgår en 4 måneders sergentskole og kan derefter
søge optagelse på Søværnets Reserveofficersskole. Denne skole varer
oa, 3 måneder, og efter bestået afgangsprøve udnævnes sergenterne til
søløjtnanter af 2. grad af reserven (NA).
SØofficeret' af reserven af teknikerlinien. Hertil udtages værnepligtige
med eksamen som civil- eller teknikumingeniØrer. Efter gennemgang af
en 4 måneders sergentskaIe kan sergenterne søge optagelse på Søværnets
Heserveofficersskole, hvor uddannelsen varer ca. 5 måneder, Efter bestået afgangsprøve udnævnes sergenterne til søløjtnanter af 2. grad af
reserven (TK).
SØofficerer af reseroen af kystlinien. Til denne uddannelse udtages
værnepligtige med en civil uddannelse, der svarer mindst til teknikumeller seminarieuddannelse. Efter gennemgang af en 6 måneders sergentskole optages egnede sergenter efter ansøgning på Søværnets Reserveofficersskole, hvor uddannelsen varer ca. 5 måneder. Efter bestået afgangsprøve udnævnes sergenterne til søløjtnanter af 2. grad af reserven
(KY).

En tilsvarende uddannelse for værnepligtige med bevis som maskinmestre kan finde sted efter de gældende bestemmelser med henblik på
udnævnelse til maskinløjtnant af 2. grad af reserven. En sådan linie
er endnu ikke oprettet.
Den samlede pligtige tjeneste for forannævnte officerer af reserven
er den samme som fastsat for sergenter - 24 måneder. Herefter kan de
antages til frivillig tjeneste.
Reservens personel omfatter desuden personel, der efter afgang fra
linien efter ansØgning ansættes i reserven.
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Orlogsgastens personlige forhold i tjenesten:
Det påhviler enhver i søværnet at hævde fla.
gets ære - og ved ihærdighed og pligtopfyldelse at dygtiggØre sig til sin tjeneste.

Det er Deres og Deres kammeraters indsats, der skal gøre søværnet
i stand til at udfylde sin vigtige del af landets samlede forsvar, og det
er bl. a. Deres optræden og indsats, der bestemmer søværnets omdømme
inden for landets grænser - og hele nationens omdømme i udlandet.
Derfor må De fra Deres første dag i søværnet nøje sætte Dem ind i og følge - de regler og forskrifter, der er givet for Deres personlige
forhold i tjenesten. Så bliver De en god orlogsgast, og så opdager De, at
tjenesten foruden pligterne rummer en mængde nye indtryk og oplevelser, der senere vil stå som kære minder.
Kommandoforhold.
Det er nødvendigt, at De straks er klar over forholdet mellem foresat
og undergiven.
Enhver militær, der i den militære rækkefølge står foran en anden, er
dennes foranstående og den anden hans efterstående, medens menige
altid er ligemænd.
Den, der har kommandomyndighed, har befalingsmyndighed inden for
det pågældende tjenesteområde. og han er foresat for sine undergivne.
Det kan ske, at en menig ved særlig ordre bliver foresat for andre menige, f. eks. som fører af et fartøj, og i dette tilfælde har han samme
myndighed som andre foresatte inden for det angivne tjenesteområde.
Den foresatte har tjenstlig befalingsret, den undergivne tilsvarende
lydighedspligt.
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Lydighed.
Alt militær er baseret på fællesskab. Altså må De gøre Dem klart, at
Deres mod, udholdenhed og dygtighed ikke er spor bevendt, hvis De
ikke samtidig er samvittighedsfuld og villig til at underkaste Dem desciplinens krav. FØrst da kan Deres foresatte og kammerater fuldt ud stole
på Dem.
Det er derfor Deres fØrste pligt nØjagtigt og villigt at adlyde enhver
lovlig ordre, som Deres foresatte giver.
Orlogsgasten skal adlyde enhver ordre, som skildvagter, patruljer
og ronder giver, samt ordrer, der gives ham af den menige, han eventuelt
kan være underlagt. Endvidere skal han adlyde enhver foranstående i
uniform eller, som han kender, selvom denne foranstående ikke er hans
foresatte.
Modtager orlogsgasten en ordre, om hvilken han har gyldig grund til
at formode, at den må bero på en misforståelse, er det hans pligt at fremsætte sin mening herom for den foresatte i en hØflig, militær tone. Fastholdes ordren, skal den adlydes.
Orlogsgasten må gå ud fra, et enhver befaling, der gives ham af en
foresat, er en lovlig, tjenstlig befaling, som det er hans pligt straks at
adlyde, og han har derfor hverken pligt eller ret til at overveje, om
befalingen måtte være ulovlig. Orlogsgasten, der adlyder en sådan befaling, er ansvarsfri, selvom han ved udførelsen kommer til at begå en
forbrydelse. Der er dog herved den væsentlige betingelse for ansvarsfrihed, at orlogsgasten ikke har vidst, eller at det ikke var ham umiddelbart indlysende, at befalingen tilsigtede en forbrydelse. Hvis det er
ham umiddelbart indlysende, at befalingen tilsigter en forbrydelse, skal
befalingen naturligvis ikke adlydes, og der kan hverken rettes tiltale eller
blot bebrejdelse mod ham, fordi han ikke har adlydt.
Bliver en ordre af en eller anden grund ikke udført rettidigt, - eller
bliver den slet ikke udført, skal man snarest muligt melde det til den,
der har udstedt ordren.
Respekt og agtelse.
Enhver skal i og uden for tjenesten vise alle foresatte og foranstående
- såvel som ligemænd - respekt og agtelse ved altid at optræde høfligt
og korrekt.

Orlogfgastens personlige forhold i tjenesten
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Afhold Dem fra kritik og nedsættende omtale af foranståendes handlinger og befalinger og lad være med at gøre eller sige noget, der kan
virke svækkende på en foranståendes myndighed eller virke nedbrydende
på kammeraternes tillid til ham som befalingsmand.

Militær optræden.
Der synes alt for ofte at være en tilbøjelighed til at lægge den natur.lige velopdragenhed i sækken sammen med det civile tøj. Den nye,
iklædte værnepligtige forventer at skulle opføre sig efter helt nye retningslinier, men intet kan være mere fejlagtigt. Hele den militære optræden udføres efter nøjagtig de samme regler, som er naturlige mellem
velopdragne, civile borgere. Når visse udtryksmåder har fået en speciel
militær udformning, har det - ligesom uniformen - kun det formål at
ligestille alle menige, således at den, der ikke har naturlige anlæg for
at belægge sine ord, kan fremtræde med samme sikkerhed som den, der
er mere øvet i talefærdighed. Intet i de militære omgangsformer tager
sigte på at bibringe menige nogen følelse af mindreværd, men har det
ene formål på grundlag af den almene hØflighed at give ham en sikker
og korrekt optræden, der iØvrigt også vil befæste hans selvrespekt.
Den menige bør derfor gøre sig klart, at en korrekt, militær optræden
er nøje knyttet til en beleven, høflig og velopdragen fremtræden.
Når De tiltales af, kaldes hen til eller selv henvender Dem til en
foranstående, skal De iagttage visse former, FØrst og fremmest skal De
træde hen i 2 skridts afstand foran og med front mod den foranstående,
indtage retstilling og hilse. Hvis den foranstående er i bevægelse, skal
De gå hen på hans venstre side, hilse og følge ham på denne side.
Selvom omgangstonen er blevet friere, end den tidligere har været
(De skal f. eks. ikke mere tiltale den foresatte i 3. person, men kan i
samtalen benytte formen "Dee), er der nogle faste vendinger, som fortrinsvis bør benyttes til indledning af samtalen. Det gælder disse 3:
"Melder næstkommanderende, at o. s. v
«
"Forespørger oversergenten, om o. s. v
«
»Tillader fenriken, at o. s. v.... «
Læg mærke til, at man nævner den foresattes grad eller stilling i
indledning, hvorefter man så går over til den egentlige melding eller
samtale, Modtager De en ordre eller besked fra en befalingsmand, skal
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De svare: "Javel«, forudsat at De har forstået, hvad der blev sagt. Er
De i tvivl, skal De svare: "Ikke forstået». Bruger De disse former , kan
De altid være sikker på at være så høflig og korrekt, som respekt og
agtelse for Deres foresatte kræver. Tal desuden højt og tydeligt.
Skal De tale med en foranstående, der befinder sig i et lukaf eller
en stue, tager De huen under venstre arm og banker p å døren (et enkelt
slag efterfulgt af et dobbeltslag). Svares der ikke, bank igen. Svares der
ikke anden gang, skal De åbne døren og træde indenfor, lukke døren
efter Dem og indtage retstilling. På den foranståendes henvendelse træder De så nærmere og afgiver Deres ordre eller melding, hvorefter De
træder af og forlader lukafet eller stuen, idet De går baglæns ud ad
døren. Bæres stålhjelm, tager De den ikke af.
Er De geværbevæbnet, tager De ikke huen af, men indtager retstilling
med gevær ved fod.
Hvis De træffer den foranstående optaget, f. eks. i samtale med andre,
skal De stille Dem uden for hørevidde, men således at De kan se, når De
får tegn til at komme nærmere. Haster sagen, skal De dog straks henvende Dem til den foranstående.
Taler Deres chef med, eller sidder chefen ved samme bord som den
De søger, anmodes chefen om tilladelse til henvendelsen med ordene :
»Tillader chefen jeg henvender mig til .. .«
Er flere foranst ående samlet, eller kender De ikke den, De er sendt
til, skal De spørge Dem frem ved at sige: "Jeg søger ...1« - eller hvis
De er ordonnans: "Ordonnansen søger ...1« Er ordonnansen tilkaldt,
hedder meldingen: »Ordormanseu melder sig.«
Er specielt De blevet tilkaldt, skal De melde Dem ved at sige Deres
nummer, f. eks.: ,,413 melder sig!« Sørg altid for, at De har forstået
den melding, De bliver sendt med, samt at den bliver afgivet til rette
vedkommende. F å at vide, om De skal have svar med tilbage, om De
skal melde Dem tilbage til den, der har sendt Dem afsted, samt hvad
De skal gØre, hvis De ikke træffer den, De søger.
Hilsepligt.
Såvel den civile som den militære hilsen er et udtryk for almindelig
høflighed. Den kan tilkendegive respekt eller agtelse, men også være en
følge af et mere overfladisk bekendtskab, måske det, at man er ansat i
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samme virksomhed. Det falder naturligt, at herren hilser en dame først,
at den yngre eller sidst ansatte hilser først på den ældre. Blandt statens
Øvrige uniformerede personel falder det naturligt at hilse ved møde
med enhver, der bærer samme uniform som en selv. Men den høflige
civile borger, der forvandles til værnepligtig orlogsgast, ses ofte at vægre
sig ved at udføre den militære hilsen. Arsagen er måske den, at den
menige forbinder den militære hilsen med en mindreværdsfølelse, måske
endog noget krybende underdanigt. En sådan opfattelse er en fejltagelse
og tilhører den længst svundne tid før demokratiets indførelse. Den
værnepligtige af i dag kan og bør derfor frejdigr se sine foresatte i
øjnene, samtidig med at han udfører den korrekte, militære hilsen, der
er udtryk for almindelig høflighed og samhørigheden inden for værnene.
De skal hilse på alle foresatte og skildvagter samt foranstående, der
gør tjeneste inden for samme område. (Befalingsmænd hilser endvidere
.alle foranstående).
Denne hilsepligt gælder såvel, når de pågældende er i uniform, som
når de er civilklædte.
Hils hver gang De møder eller passerer den, De har hilsepligt overfor.
Ombord, på kaserner og forter hilses dog kun ved første møde i dagens
løb, men dette gælder kun inden for tjenesteområdet.
Endvidere skal De hilse, når De tiltales af eller henvender Dem til
en foranstående, og det gælder, hvadenten denne tilhører søværnet,
hæren eller flyvevåbnet - eller fremmede nationers værn.
Når der gøres hvil under kommando, hilser den menige kun, hvis han
tiltales af eller henvender sig til en foranstående.
Dersom den menige sidder eller ligger, når han ifølge de her angivne
regler har hilsepligt, rejser han sig, gør front og hilser, med mindre det
"bliver ham tilkendegivet, at hilsen bortfalder (der bliver »vinket af«).
Dette gælder også på offentlige steder, f. eks. i restauranter, sporvogne
m. m, Her hilses ved ankomst og bortgang. I kirker hilses ikke.
Ryger den menige, når han skal hilse, tager han selvfølgelig først
cigaretten, piben eller cigaren ud af munden. Hvis han er i samtale,
afbrydes denne. Tilsvarende gælder også, hvis han er beskæftiget med et
.arbejde, dog kun hvis det kan ske uden at skade arbejdet.
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I. K o Tf" e k t h il s e n udfØres ved at føre
hØjre Mnd fremefter og opad i en flad bue.
til mellemste fingerspids rØrer hU8Tl$ underkant ved hø;re tinding. Hånd og fingre holdes naturlig strakt i underannens forlængelse med håndfladen nedad og albuen nd
til siden. Til korrekt hilsen hører en god
holdning samt, at man ser frit på den, der
hilses.
2. Står man stille, når man skal hilse, giver
man fornøden plads til den, der hilses, gør
front mad vedkommende, indtager retstill/ng
og hilser.

8. Er man i bevægelse, afgives hilsenM fm
5 skridt
til 2 skridt efter passagen, medens oenstre arm holdes ind til kroppen som
i retstilling. Er man i løb, overgc1s til gang,
inden hilsen afgives. Flere i fØlge greu
plads til samme side og hilser samtidigt.

tør

4. Cyklister hilser, mens de så vidt muligt
holder frihjul, dog kun hvis det er muligt
af hensyn til trafikken. Førere af automo biler og motorcykler hilser ikke.

5. Vedorlogsflagets hejsning og nedhaling
med honnør (pibesignol, hornsignal, skamevagt m. m.) samt når kongesangen ~Kong
Christian~ og nationalsangen »Der er et yndigt land. bliver spillet eller sunget, gøres
front, og huen tages under venstre ann.

Otlogsgastens perwnllge forhold i tjenesten
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6. Under ajgioelse af salut gamt ced: bonnørnfgwelse oed andet orlogsskibs passage
gøres front og indtages f'etstilling, men der
hilses ikke.

7. For kongelige personer, for orlogsflag,
fanet' eUer estandarter, der bæres udfoldede
af fanebærere og hører til et militært kommando, samt for ligtog, gøres front og hilses med hånden til huen.

8. Dette gælder for alle ubevæbnede samt

for personer, der er sabelbevæbnet med indstukket sabel, geværbevæbnet med geværet
ouerhamgt i lang rem eller plstolbeoæbnet
med pistol i taske.

9. Enkeltmand hiL~er ikke, når han står i
geled. Står han f'ør og tiltales af en foranstående, retter han op.

10. Har den menige ingen hue på, eller
bærer han noget, som forhindrer ham l at
hilse på den ovenfor beskrevne måde, føret'
han ikke hånden til huen, men retter op.

I
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Skik og orden.
Alle mønstringer eller opstillinger skal foregå med nøje overholdelse
af korrekt, militær form, med præcision og hurtighed, og enhver skal
nøje indprente sig de ordrer , der gives.
Når opmærksomhedssignal gives med bådsmandspibe, skal enhver
straks give agt på den kommando, der påfølger,
Menige må i fritiden kun opholde sig på de dertil anviste steder.
Enhver skal forholde sig rolig under gudstjeneste, eller når anden
religiøs handling finder sted.
Ingen må sove på sin post, og ingen må forlade sin post uden at være
afløst.
Ingen må uden tilladelse lade sin tjeneste udføre af en anden.
Ingen må forlade det arbejde, hvortil han er sat uden efter ordre eller
tilladelse, eller efter at arbejdet er udført.
Har den menige midlertidigt forladt sit arbejde , skal han ved tilbagekomsten melde sig tilbage til den befalingsmand, der har givet ham
ordre eller tilladelse til at gå.
Enhver skal holde sin person og sine ejendele rene.
Ingen må forrette sine fornødenheder på andre steder end de dertil
anviste.
Føler nogen sig syg, skal han fremstille sig for lægen, når der om morgenen pibes »syge til doktoren".
Føler den menige senere på dagen, at han trænger til lægehjælp, skal
han melde sig hos lægen eller, hvor læge ikke findes, hos banjermesteren. Har han vagt, må han 1..'UIl gå med vagtassistentens tilladelse.
Lider en mand af smitsom sygdom, skal han straks henvende sig til
lægen. Mener han at have opdaget smitsom sygdom hos andre, skal han
straks melde det til banjermesteren.
Kommer orlogsgasten ved et ulykkestilfælde til skade i tjenesten, skal
han snarest melde herom til sin foresatte. Mener han at have krav på
erstatning i henhold til lov nr. 94 af 27/3 1934 om invaliderente til tilSkadekomne militære værnepligtige, skal han senest ved hjemsendelsen
fremsætte begæring herom.
Det er strengt forbudt at beskadige våben, ammunition og sprængfarlige genstande eller at foretage ændringer ved disse, da en sådan
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behandling medfører de største farer for vedkommendes egen person,
andres liv og velfærd og for ødelæggelse af materiellet.
Ingen må uden ordre eller særlig tilladelse være i besiddelse af pro·
jektiler, patroner eller anden ammunition; findes genstande af denne art,
skal de straks afleveres til artilleri-regnskabsføreren; endvidere er ethvert
køb og salg af sådanne genstande forbudt.
Opbevaring på tjenestestedet af private våben må kun finde sted med
chefens tilladelse.
Det er forbudt at kaste papir og andet affald på dækket samt at tilsmudse og beskadige inventaret elier det opstående.
Alt inventar skal behandles på forsvarlig og reglementeret måde, og
ved anvendelse af forbrugsgods (twist, sæbe o. s. v.) skal der udvises
den allerstrengeste økonomi. Havari på eller forlis af inventar meldes
straks til den nærmeste foresatte. Bortkastning af tom emballage er forbudt.
Det er forbudt at bortkaste eller beskadige statens eller andres ejendele. Findes sager, som fonnodes bortkomne, skal de snarest afleveres
til banjermesteren eller vagtassistenten, for at ejermanden kan findes.
Alle gemmer skal holdes omhyggeligt aflåsede. Den, for hvem noget
er bortkommet, skal snarest melde det til banjermesteren. Det er forbudt de menige selv at opbevare værdigenstande eller større pengebeløb.
Større værdier afleveres til tjenestestedet, der opbevarer dem og udleverer dem inden landlov.
Anbefalede breve til militært personel bør ikke indeholde beløb over
75 kr., som for tiden udgør maksimumsbeløb for, hvad postvæsenet eller
forsvaret kan forventes at ville erstatte i tilfælde, hvor disse myndigheder bliver anset ansvarlige for brevets bortkomst.
Private sager, som den menige opbevarer i søværnets skibe eller
etablissementer, er ikke forsikrede af staten. Det påhviler mandskabet
selv at holde sådanne medbragte, private sager forsikrede, såfremt man
i tilfælde af brandskade o. lign. skal have sikkerhed for at få de pågældende sager erstattet. Private radioapparater må kun medtages med
chefens tilladelse.
Enhver skal udvise den største forsigtighed og omtanke ved omgang
med ild og lys.
6
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.Frefae • Lænl{de: 41 m. 815 t. Fart: 11 kneb. Søsat: 1988. Besætning: 40 rod. Arme-

ring: 2 stk. ma8lcinsk.

Tændstikker ombord benyttes i den udstrækning, som chefen tillader
det Dog er brugen af tændstikker forbudt i laster, kældre. hellegatter,
kulkasser, magasiner og alle slags oplagsrum. Opbevaring af tændvædske el. lign. er forbudt.
Tobaksrygning er uden for øvelsestiden tilladt på dækket på de dertil
anviste steder. Tobaksrygning er normalt forbudt i fri luft om natten,
når Klart Skib er etableret.
Tobaksrygning samt al brug af åbent lys og ild er forbudt på fyrpladser med oliefyrede kedler samt på dækket under oliefyldning og
under ombordtagning og landsætning af ammunition og sprængstoffer.
Under sådanne arbejder føres rødt signalflag på fortoppen.
Rygning om læ må kun finde sted efter chefens bestemmelse.
Tobaksrygning i orlogsfartØjer er forbudt, medmindre fartØjerne er
udsendt for længere tidsrum, og da kun når særlig tilladelse til rygning
foreligger.
Det er efter gammel orlogsskik forbudt at fløjte i skibe og på kaserner.
Der må kun skaffes. når det beordres, og kun ved den bakke, hvortil
man hører.
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83

Efter køjernes udgivelse skal der herske ro og stilhed på banjerne og i
soverum.
Enhver skal selv ophænge sin køje på den ham anviste plads. Ingen må
gå til kØjs med klæderne på eller lægge sig i en andens køje eller forstyne andre i deres køjer.
Ved udpurring skal enhver straks tørne ud og surre køjen, hvorefter
morgenvask og påklædning skal udføres hurtigst muligt.
Enhver passage til og fra skib, kaserne og fort skal foregå ad de dertil
bestemte veje. Inden for flagtid afgives honnør for orlogsflaget, når faldrebet passeres.
Intet må føres fra borde eller bringes om bord, uden det sker åbenlyst og ad de dertil bestemte veje.

6'
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Det er forbudt mandskabet at føre drikkevarer om bord; det er heller
ikke tilladt at fØre varer om bord til forhandling.
Ingen må forlade skib, fort, kaserne eller fartØj uden tilladelse. Når
den menige efter ordre eller med tilladelse forlader tjenestestedet, skal
han til vagtassistenten opgive sit nummer og det klokkeslet, til hvilket
han atter skal møde ombord. Ved tilbagekomst melder han sig straks til
vagtassistenten, for at hans nummer kan blive »streget af",. Har han
stortrøjen 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 på dækket.
Militært personel skal såvel her i landet som i udlandet adlyde det
stedlige politi.
Ingen må tage sig selv til rette, anvende øgenavne, bruge trusler,
ukvemsord eller skældsord eller ærekrænkende ord mod nogen. Det er
forbudt at yppe kiv eller tage del i en opstået strid eller at bruge våben
mod nogen.
Ingen må beruse sig eller forlede andre dertil.
Spil om penge eller penges værdi er forbudt, medmindre det drejer sig
om selskabsspil med en efter almindelig opfattelse ubetydelig indsats.
Det er forbudt at begære gaver under enhver form såvel om bord som
i land. Frivilligt ydede drikkepenge eller andre gaver afleveres til næstkommanderende, der foranstalter disses fordeling.
Udbredelse af usandfærdige og ildesindede rygter er forbudt.
Militært personel må ikke uden deres foresattes tilladelse indbyrdes
danne foreninger i tjenstlige eller politiske Øjemed, eller holde sammenkomster for at rådslå om tjenstlige eller politiske sager (jvfr, dog f. s. v.
angår tjenstlige sager under talsmænd). Det kan forbydes det pågældende personel at deltage i politiske optog, møder og foreninger af
civile medborgere.
Det er forbudt militært personel i uniform at deltage i optog eller
møder, hvor der demonstreres mod tjenstlige forhold inden for forsvaret eller mod forsvaret i almindelighed.
Fotografering på og af militært område må kun finde sted med
chefens tilladelse.

Orlogsgastens personlige forhold i tjenesten
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Den gamle kran på Holmen.

Det er forbudt på militært område uden chefens tilladelse at uddele,
opsætte, fremlægge eller med sådant formål for øje være i besiddelse
af eller forskaffe sig - enhver form for reklame - eller agitationsmateriale. Herunder hører tillige skrifter, løbesedler eller lignende, som
ved behandling af militære forhold tilsigter eller er egnet til at skabe
misfornøjelse mod militærtjenesten eller at have en uheldig indflydelse
på disciplinen. Det er endvidere forbudt uden særlig tilladelse at søge at
opnå underskrifter eller anden form for tilslutning til adresser og lig-
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nende, ligesom det er forbudt at underskrive eller på anden måde give
tilslutning til sådanne.

OPTRÆDEN PÅ EN FLÅDESTATION
Al ind- og udpassage til og fra flådestationer skal foregå ad de
reglementerede adgangsveje. Ved ind- og udpassage på flådestationer
skal adgangskort/landlovskort uopfordret forevises for det i adgangsvagten vagthavende personel, der kan være vagtmestre eller militærpoliti, og dette personels evt, anvisninger skal efterkommes.
Militære kommandoer af søværnet kan dog normalt uhindret passere.
Under ophold på flådestationer skal patruljers og vagters anvisninger
nøje følges.
Det tillades nedennævnte grupper af værnepligtige, tjenstgørende
på flådestationer eller skibe under ophold på flådestationerne at modtage besøg indenfor nedennævnte tider:
Korporaler, konstabler og værnepligtige menige :
Hverdage
kl. 1730-1930
LØrdage og halve fridage - 1400-1930
SØn-, hellig- og fridage - 1300-1930.
Omvisning af de besøgende må normalt ikke finde sted.
For Flådestation Københavns vedkommende skal de besøgende være
udpasseret senest ~ time efter besøgstidens ophør.
Kun gods for hvilket der er udstedt gyldig godspasserseddel må ud.
føres fra flådestationerne. Hvad der udbringes skal bæres åbenlyst.
Passersed1er for gods skal afleveres i adgangsvagten, vagtmandskabet
har ret til at besigtige godset.
Ufortoldede varer må kun udføres, når toldvæsenets tilladelse fore-ligger.
Under sejlads i bassiner m. v. skal der udvises forsigtighed overfor
arbejdsflåder. hvorfra der arbejdes, eller hvorpå stilladser er anbragt
Under sejladsen skalopmærksombeden være henvendt på, om der
nogetsteds arbejdes med dykkere eller frømænd, i hvilket tilfælde benholdsvis dykkerflag og talstander 4 vil være vist, og sejlads skal ske
med forsigtighed og nedsat fart,
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Alle veje indenfor flådestationernes område er at betragte som offentlige veje, og færdselslovens bestemmelser skal følges. Overtrædelser
straffes efter samme lov.
Al færdsel skal foregå ad de afstukne veje og stier, og færdsel fra
sted til sted skal foregå ad korteste direkte rute.
IØvrigt må flådestationernes område betragtes som fabriksområder,
og der skal iagttages særlig agtpågivenhed i trafikken, ligesom de særlige
opslag vedrørende færdslen nøje skal overholdes
Vogne, motorvogne, motorcykler skal ved ind. og udpassage stoppe
ved vagten, der passeres ind eller ud igennem. Cykler (herunder cykler
med hjælpemotor) skal trækkes forbi vagten.
Fundne sager afleveres straks af finderen i den nærmeste vagt eller
på tjenestestedet.
Badning i flådestationernes bassiner m. v. er kun tilladt. såfremt
særlige badepladser er anvist.
Affald, olie eller olieholdigt vand må ikke kastes i flådestationernes
bassiner m. v.
Papir og andet affald skal anbringes i de dertil bestemte skarnkasser.
Madaffald skal anbringes i særlige beholdere med tætsluttende låg.
Spildolie, tvist eller blår skal anbringes i særlige jembeholdere.
I flådestationernes bygninger (kontorer, samlingsstuer, sovesale/lukafer m. v.) er det på det strengeste forbudt at henkaste tobaksaffald,
dette skal af hensyn til brandfaren anbringes i askebægre eller særlige
hertil bestemte beholdere; som hovedregel gælder, at tobaksrygning er
forbudt, hvor askebægre o. l. ikke findes.
Ild og lys skal omgås med største forsigtighed, ligesom opslag om
forbud mod tobaksrygning skal overholdes.
Handel med spise- og drikkevarer er kun tilladt fra marketenderier
og orlogshjem til de derfor fastsatte tider. Militært personel må ikke
foretage handel, omløben med varer, almindelig agenturvirksomhed
eller lignende, såvel som militært personel ikke må komme på de civile
marketenderier.
Opråb, plakater o. lign. må kun med chefen for flådestationens tilladelse omdeles eller opslås på flådestationer.
Støtter, stilladser, stillinger eller nedgange må ikke borttages, lige-
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som fartøjer ikke må fjernes fra deres Iortøjntngssteder, med mindre
ordre eller tilladelse er givet.
For at hindre ulykker, skal skibes trapper, dæksler og luger være på
plads eller afspærring ved disses normale sted være foretaget, inden
personellet forlader skibet.
Stop- og aftapningshaner på vandledninger til vand fyldning må kun
betjenes af personel, der er rekvireret gennem brandmesteren/havnemesteren. Vandspild er forbudt.

Sddan skal uniform en sidde.

Beklædning.
Uniform betyder ensartethed, og det er bl. a. hensigten med uniformen, at alle menige skal være nøjagtig ens klædt. Der findes en - måske
naturlig - tilbøjelighed til at skille sig ud fra mængden ved at »fikse«
på den reglementerede uniform. Det vil dog let forstås, at hvis hver
værnepligtig fik frihed til at ændre uniformen efter sin egen smag,
ville man snart se alle mulige former og faconer på uniformen, men
næppe en eneste, der var så klædelig som den reglementerede. Det er
fejlagtigt at tro, at den opknappede stortrøje (pjækkert), den opsmøgede
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Billedet viser, hvordan alt skal anbringes under en tØjmØnstring. og omfatter hele den værnepligtiges beklædning, dog
undtaget, hvad han har pI! under mønstringen, nemlig daglig blåt, daglig krave, daglig slips, TUnd hue med bånd og
overtræk, undertrøje, underbenklæder, sokker, sorte sko.
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krave, de opsmøgede bluseærmer eller huen, der sidder let i nakken,
giver et »smart« sømandsmæssigt præg. En orlogsgast, der fremhæver sin
uniform på en af disse måder eventuelt suppleret med hænderne i lom.
merne, overtræder ikke blot de militære bestemmelser og vil kunne
straffes herfor, men han virker desuden ubehagelig og utiltalende også på sine civile omgivelser.
Ved indkaldelsen udstedes til hver mand en udrustningsbog, hvori der
indføres, hvad der er udleveret til ham, og hvad han således skal stå
til ansvar for. Bogen opbevares af intendanten (proviantregnskabsføreren) på tjenestestedet.
Den menige forsynes med alle de nødvendige uniforms genstande
under hensyn til hans tjeneste. Ved indkaldelsen skal hver mand dog
for egen regning forsyne sig med:
Foldekniv, kam, tandbørste, klædesbørste, skobørste, skosværte, synåle.
garn, tråd, lommetørklæder, tandpasta, sæbe, sæbehylster, neglebørste
og barberrekvisitter. (Elektriske barbermaskiner er tilladt, men kan ikke
under alle forhold påregnes benyttet).
Tillader pladsforholdene det, kan desuden undertø], seler og sorte,
enkle læde r-snøresko medtages.

Tejmenstring.
l ranselpose
l låsepind
l lås
2 stortrøjer (pjækkerter)
1 paradebluse
1 par paradebenklæder
3 sæt overtrækstøj
2 undertrøjer
2 par underbenklæder
2 par vanter
2 par sokker
3 kraver
l sæt gymnastiktØj
l halstørklæde
1 pIastikregnfrakke

l rund hue m/bånd
2 hueovertræk (periode 1/ 5_ 1/1 0,
dog 3)
l par gymnastiksko
2 par støvler (efter eksercerskole
kun l par)
l par badetøfler
4 håndklæder
1 jerseytrøje
1 slips
1 livrem, læder
l sæt skaffegrej
l beredskabstaske ml anndugmiddel, aftørringsklud, vejledning og 2 par beskyttelsesbriller
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l beskyttelsesmaske ml 2 filtratorer
l hjelm
l hjelmnet
l hjelmhue
*) l paksæk ml 2 skulderbæreremme og 2 forbindelsesstykker
2 skulderremme
2 universaltasker
l enkeltmandsforbindingspakke
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1 livrem, stof
1 par gamacher
l regnslag
l bajonet
1 gevær
pudsegrej
toiletgrej
*) Personel med paksæk, M/49
har desuden:
2 støtteremme
l pakrem

Alle beklædningsgenstande skal være tydeligt mærket med stamnummer på mærkelappen.
Salg eller bytte af de udlånte beklædningsgenstande er forbudt og
straffes efter straffeloven. Det er forbudt at omsy eller forandre modellen i de udleverede beklædningsgenstande. Derimod skal forandringer, som tjener til bedre pasning som f. eks. flytning af knapper i benklædernes bærestykker og lignende eller opsyning af for lange benklæder, foretages.
Al reparation skal foregå med nål og tråd; såkaldt »flydende tråde
må ikke anvendes.
Den runde hue skal behandles varsomt, og faconen må ikke ændres.
Huestiveren må ikke ændres, bøjes eller udtages.
TØj afleveres til vask en gang ugentlig uden udgift for den værnepligtige. Tøjtørrlng og udluftning må kun finde sted på de dertil bestemte steder og tider.
Den menige skal selv sørge for, at de udleverede genstande er
omhyggeligt vedligeholdte - f. eks. huller på sokker, vanter og undertøj
stoppede - og rengjorte. Uldne og linnede lapper samt sy- og stoppegarn m. m. udleveres gratis. Reparation af det udleverede fodtøj udføres
gratis ved tjenestestedets foranstaltning. Fodtøj skal i tide afleveres til
reparation, Undlades dette, pådrager den menige sig erstatningspligt,
såfremt fodtøjet er ødelagt. Det samme er tilfældet, hvis ødelæggelsen
skyldes tørring ved varmeovn og lignende.
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Opslidte beklædningsgenstande kasseres og ombyttes gratis ved tøjkassation, forudsat at de er ordentligt vedligeholdt af den pågældende.
Bortkommer eller ødelægges nogle af de udleverede beklædningsgenstande ved den pågældendes egen vilje, uagtsomhed eller uorden,
erstattes de med fuld værdi.
Ødelagte effekter skal afleveres selvom erstatning har fundet sted.
Bortkommer udleverede beklædningsgenstande uden den pågældendes
egen skyld, kan der af chefen udstedes tabsattest. der fritager for en
erstatning, når bortkomsten meldes med det samme.
Ved hjemsendelsen tilbageleveres de udleverede beklædnings- og
udrustningsgenstande.
De forskellige påklædninger benævnes:
Paradedragt,
daglig blåt med krave,
daglig blåt,
daglig hvidt eller
arbejdstøj.
Som arbejdstøj anvendes enten hvidt eller blåt overtrækstøj eller
overalls.
Som overtøj anvendes ombord og i land stortrøje (pjækkert) . Kappe
og søbek1ædning anvendes kun ombord . Plastikregnfrakken må. kun
anvendes under landlov.
.
De menige med vedtegningen »befaren., bærer midt på venstre
ærmes forside et kronet rødt anker.
Militære udmærkelsestegn bæres med l cm mellemrum i vandret
række midt på højre overarm og symmetrisk om en linie igennem midten
af ærmets yderside, dog med mærkernes overkant l cm under eventuelle gradstegn, tjenestegrensemblemer m. v.
På tilsvarende måde kan på venstre overærme bæres følgende tegn
og mærker:
Idrætsmærket,
terrænsportsmærket.
selvforsvarsmærket,
et af følgende 4 mærker: Dansk Røde Kors
h' l
ltter
sam t m ed
førstehjælpsemblem, ASF-Dansk Folke Jæ ps s~. ldem bl em, Dansk Livrednings-Forbunds Livredders "Jo ,
Dansk Svømme-Forbunds Svømmemærke.
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Mærker, der med justitsministeriets tilladelse sælges på visse af årets
dage, må bæres på salgsdagen. (Eks.: Valdemarsdagens flag, Dybbølmærket).
Civil påklædning.
Civil påklædning er tilladt under orlov (lørdag-søndags orlov og
længere orlov), idet tilladelsen dog kun omfatter ophold uden for militære etablissementer m. v. Under færden og/eller rejse fra tjenestestedet til bestemmelsesstedet og omvendt, skal der altid bæres uniform.
Opmærksomheden henledes på,
- at bæring af civil påklædning ikke medfører nogen ændring i det
forhold, at personellet er underkastet den militære straffelovs bestemmelser
- at det civile tøj ikke må opbevares på militært område
- at sammenblanding af militær og civil påklædning er forbudt
- at rejse på militærbillet skal foretages i uniform og
- at benyttelse af civil påklædning ikke vil kunne medføre udbetaling
af nogen form for godtgørelse for slid på civile klæder eller udgift
til vask m. v.
Løn.
Ved indkaldelsen får hver mening en skyldbog. Heri indføres den lønning og de eventuelle andre beløb, der tilkommer ham, samt hvad der
udbetales ham.
LØnningen fastsættes på årets finanslov. Hjemsendelsespengene udbetales først ved hjemsendelsen.
De menige, der i henhold til vedkommende skibs bemandingsreglement gør tjeneste som kok eller kokkegast, bager eller bagergast, hovmester, fyrbøder eller spillemand, får en mindre godtgørelse herfor pr.
dag.
Lønning, tillæg og anden godtgørelse, der tilkommer den menige, betales bagud (dog ikke rejseudgifter).
Ved månedens slutning, samt når den menige skifter tjenestested, opgøres skyldbogen. Såfremt opgørelsen viser, at den menige har gæld,
overføres denne til afkortning i den fØlgende måned
Efter hver indførelse skal den menige have skyldbogen udleveret til
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kvittering og gennemsyn. Har han noget at bemærke vedrørende det
indførte, melder han det straks.
I skyldbogen indføres de beløb, den menige måtte blive statskassen
skyldig i anledning af eftersøgning, anholdelse og transport, hensidden
i civile arrester, salærer til beskikkede forsvarere m. m. Indbetalte afdrag på sådan gæld tilføres straks bogen.
Under udeblivelse mister den menige sin lØnning.
Ved hjemsendelsen foretages en endelig opgørelse. Såfremt opgØrelsen viser, at den pågældende har gæld, indhentes Forsvarsministeriets
afgørelse, om den menige må hjemsendes, før gælden er indtjent som
lønning.

Forplejning.
Værnepligtige har fri forplejning. Rationernes størrelse er bestemt af
bespisningsreglementet, hvoraf et eksemplar skal være tilgængeligt for
besætningen.
En værnepligtig er medlem af den kontrolkommission, der dagligt
kontrollerer mængde og kvalitet af den udvejede proviant. Den færdiglavede mad kontrolleres af den vagthavende officer, før han lader pibe
til skafning. Salg af proviant er forbudt, proviant må ikke kastes overbord eller føres fra borde. H vad mandskabet ikke kan spise af den udleverede portion skal leveres tilbage.
Frihed.
Der tilkommer orlogsgaster et vist mål af frihed, der gives i form af
faste friheder, omgangsfriheder samt lejligheds- og belønningsfriheder.
Faste friheder gives for det første som frihed i forbindelse med de
kirkelige højtider jul, påske og pinse samt eventuelt som ferieorlov. I
forbindelse med orlov ved højtiderne vil der i reglen blive givet fribefordring til hjemmet.
Desuden gives som fast frihed hver måned een lørdag-søndagsorlov
fra arbejdstidens ophør om lørdagen til søndag aften. Dette gælder dog
ikke i måneder, hvor der gives frihed i forbindelse med de kirkelige
højtider eller ferieorlov. Hvis en frihed af denne art falder i to kalendermåneder, bortfalder den faste lørdag-søndagsorlov dog 111n i den ene
måned. Når der gås kvartervagt. er det normalt en forudsætning for tildeling af lørdag-søndagsfrihed, at vagtbytning finder sted.
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Endelig vil der som fast frihed blive givet natlandlov 2 gange hver
måned - så vidt muligt med 14 dages mellemrum. Natlandlov varer fra
tjenestens ophør den ene dag til næste morgen. Natlandlov vil dog ikke
blive givet i den første måned efter indkaldelsen.
Faste friheder kan ikke fratages ved disciplinarmiddel, men kan bort"
falde af tvingende tjenstlige grund som fornødent beredskab, større
øvelser og lignende. Disse friheder kan desuden bortfalde under sygdom
og selvforskyldt fravær, herunder anholdelse, varetægtsfængsling og
strafsafsoning.
Såfremt orlov i forbindelse med de kirkelige højtider bortfalder for
enkelte personer af tjenstlige grunde, vil der blive tildelt tilsvarende frihed som erstatning herfor, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for
tjenesten og inden udløbet af den pågældende kalendermåned.
Dersom en fast frihed derimod bortfalder på grund af sygdom eller
selvforskyldt fravær, vil der som regel ikke blive givet anden frihed i
stedet.
For værnepligtige, der gør tjeneste på Færøerne, i Grønland eller i
skibe på togt uden for danske farvande, bortfalder retten til faste friheder i det omfang, hvori det er påkrævet. Hvis frihed i forbindelse
med hØitiderne eller ferieorlov mistes på denne måde, vil der så vidt
muligt blive givet tilsvarende frihed på et andet tidspunkt - eventuelt
før eller efter udkommando.
Omgangsfriheder er friheder, der gives mandskabet på tøm udover
de faste friheder. De tildeles af chefen i det omfang, beredskabet og
tjenesten iØvrigt tillader det.
Disse friheder gives som lørdag-søndagsfrihed, natlandlov, landlov
fra tjenestens ophør til et nærmere fastsat tidspunkt samme aften, spadseretilladelse i et kortere tidsrum, uden at der er tale om egentlig landlov og som anden frihed.
Omgangsfriheder kan fratages ved disciplinarmidlerne frihedsnægtelse og vagt uden for orden, medens andre disciplinarmidler ikke må
anvendes således, at de medfører indgreb i disse friheder. ...
Friheder kan kun nægtes inden for et bestemt tidsrum af højst 14
dage, natlandlov og landlov dog højst to gange i hvert enkelt tilfælde.
Selvforskyldt fravær medfører, at den i fraværelsen liggende og hertil
yttede frihed bortfalder.
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Den periode, hvori frihedsnægtelsen gælder, regnes fra disciplinarmidlets ikendelse og udløber uden hensyn til eventuel sygdom, strafafsoning og lignende.

Lejlighedsfrihed kan tilstedes efter ansøgning i særlige tilfælde ror at
give en værnepligtig mulighed for deltagelse i familiefester, idrætskonkurrencer eller lignende.
Ansøgninger om lejlighedsfrihed afleveres til banjermesteren eller kasernemesteren og skal så vidt muligt være ledsaget af dokumentation for
de forhold , der begrunder ønsket om frihed. Eksempelvis kan nævnes attest fra sognepræst eller sognefoged om forældres sølvbryllup.

Værnepligtig 413/322412 Peter Hansen
fregatten Esbern Snare

7 aug 1961

Til chefen
Emne: Ansøgning om tfenestefrihed med rejsetilladelse.
Bilag: Attest fra sognepræsten i Nyborg.
Herved ansøger jeg om tjenestefrihed med rejsetilladelse til Nyborg
fra fredag den 25 aug 1961 kl1600 til mandag den 28 aug 1961 kl 0630.
Som grund skal jeg anføre , at det er mit ønske at deltage i mine forældres sølvbryllupsfest lørdag den 26 aug.
Min adresse under tjenestefriheden vil være:
Købmand Hansen,
Slotsgade 119,
Nyborg.
Tlf. Nyborg 11481.
(underskrift)
P: Hansen

H vis en lejlighedsfrihed træder i stedet for en fast frihed, eller en
omgangsfrihed, vil dette blive meddelt, når tilladelsen gives.
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BelØnningsfrihed kan i særlige tilfælde gives som påskønnelse for
godt forhold.
Når en lejligheds- eller belønningsfrihed er givet, kan den kun bortfalde efter de regler, der gælder for bortfald af faste friheder.
I visse tilfælde kan frihed bortfalde for den, som har en straffesag
løbende.
Sygdom vil kun medføre indskrænkning i de foran nævnte friheder,
når den pågældende er indlagt på infirmeri eller sygehus eller er meldt
kvartersyg.
Om sygdom skal i øvrigt bemærkes, at en værnepligtig, der bliver syg
i land, så vidt muligt straks skal begive sig til sit tjenestested. Såfremt
sygdommen forhindrer dette, må han forblive, hvor han er, men skal i så
fald straks underrette tjenestestedet med oplysning om sit opholdssted.
Hvis dette er uden for hovedstadsområdet eller landlovsbyen, dersom
hans skib ligger i en havn ud en for København, skal han forevise læge.
attest ved tilbagekomsten, evt. sende den til tjenestestedet.
Henvendels e på Københavns militærhospital uden indlæggel sesseddel
er forbudt.

Fribefordring m. v.
Fribefordring tilstås under 3 former:
- Hel frirejse, ved hvilken søværnet afholder hele billetudgiften,
- delvis frirejse, ved hvilken den rejsende selv betaler 5 kr., medens
søværnet afholder den resterende billetudgift. (Benævnt 5 kr. rejser),
- tilskud til rejse til hjemmet på Færøerne, Grønland eller i nærmeste
udland. (Benævnt udlandsrejse).
Daglønnet personel, der ikke oppebærer bonus, tildeles normalt følgende fribefordring:
- Hel frirejse i forbindelse med jul, påske og pinse,
- een 5 kr. rejse pr. måned i de måneder, hvor der ikke tildeles hel
frlrejse,
- tilskud til udlandsrejse til hjemmet af en størrelse der maksimalt for
hver den pågældende tilkommende fri- eller 5 kr. rejse svarer til
billetprisen for en dobbeltbillet 2. klasse over længste indenrigs1

I
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strækning med tillæg af henholdsvis 10 kr. som erstatning for hele
frirejser og 5 kr. for 5 kr. rejser.
Der kan foretages opsparing af tilskud til flere tildelte , men ikke
benyttede hele frirejser og/eller 5 kr. rejser, således at evt. hele rejseudgiften kan afholdes for søværnets regning.

Klager m. v. og talsmænd.
til
foresatte
om tjenstlige forhold og klage over for.
Henvendelser
anstående.
Den menige kan tillidsfuldt henvende sig til sin foresatte i alt, hvad
der vedrører ham. Såfremt han vil ansøge om ændring af tjenstlige forhold, der efter hans overbevisning har været utilfredsstillende, skal han
henvende sig til sin chef, som da lader sagen gå videre, hvis den skal
afgøres af en højere myndighed. Når flere menige ønsker at indgive ansøgning, skal to af dem på egne og de andres vegne forebringe ansøgningen for chefen eller underskrive den, hvis den indgives skriftligt.
Ansøgningen skal indeholde oplysning om alle deltagernes numre og
navne.
Føler en menig sig krænket over en foranståendes tiltale eller adfærd ,
kan han indgive en egentlig klage til chefen.
Bedst er det natur ligvis, at man, forind en der fremsættes ansøgning
eller klage, får sagen bilagt på en for alle parter tilfredsstillende måde.
Tror den menige, at der sker ham uret ved en befaling, kan han derfor
- såfremt det ikke sinker tjenesten - på korrekt og høflig måde fremføre
sin mening for den foresatte , således at der bliver mulighed for at få
sagen udjævnet, uden at klage indgives. En sådan henvendelse må dog
ikke ske derved, at den menige på stedet tager til genmæle eller tilkendegiver sin misstemning over for vedkommende foranstående, da
dette kan føre til forløbelse; men han kan siden henvende sig til den
pågældende og bede om en forklaring. Hvis denne ikke tilfredsstiller
ham, kan han derefter indgive sin klage.
Klagen må fremføres mundtligt eller skriftligt til chefen. Den menige
har ret til at drøfte klagen med en talsmand, og såfremt talsmanden er
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villig hertil, kan han møde sammen med den menige eller i stedet for
denne ved klagens fremførelse.
Er en klager utilfreds med chefens afgørelse, kan han skriftligt og direkte indbringe sagen for Forsvarsministerens Klageudvalg, der består
af en civil formand, en auditør og en repræsentant for vedkommende
værn, korps og lign. Udvalget foretager indstilling i sagen til Forsvarsministeren, der træffer den endelige afgørelse, hvorom klageren får underretning. Også ved henvendelse til klageudvalget kan den menige
eventuelt få bistand af talsmanden.
Udvalgets adresse er:
Forsvarsministerens Klageudvalg, Forsvarsministeriet,
Slotsholmsgade 10, Kbhvn, K.
Da det er en alvorlig sag at klage, bør dette ikke tages letsindigt og
tankeløst, og den, der tænker på en klage, må grundigt overveje sagen
og derved også gøre sig klart , om han ikke selv ved sin opførsel har
givet anledning til den foranståendes adfærd.
I enhver klage skal den værnepligtige nøje holde sig til, hvad han mener selv at have lidt af uret, og kun fremføre, hvad han anser for sandhed. Værnepligtige, der ikke selv har været genstand for den tiltale eller
behandling, som omtales i klagen, må ikke deltage i denne, men kan naturligvis blive afhørt som vidner.
Fremsættelse af en bevidst grundløs klage vil medføre strafansvar.
Endvidere skal den måde, hvorpå en klage eller ansøgning fremsættes,
være korrekt En i usømmelig form fremsat klage vil således kunne
medføre straf for respektstridighed. ligesom det kan være strafbart, såfremt en menig ytrer sin utilfredshed med en foresats adfærd eller klager over mangler og besværligheder på en sådan måde, at han burde
indse, at dette kan give anledning til udbredelse af en utilfredshed, som
er farlig for disciplinen.
Er den menige i tvivl om klagereglerne, vil han altid kunne søge oplysning hos sine foresatte, der er ansvarlige for, at der ydes korrekt vejledning herom.
Det tilrådes værnepligtige og talsmænd - der handler på disses vegne
- før klage indgives, at søge vejledning hos den stedlige socialrådgiver.

,.
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Denne har pligt til at yde vejledning, eventuelt efter at han - uden udgift for den råds Øgende - har indhentet juridisk bistand i sagen.
Ifølge loven om folketingets ombudsmand er der hjemlet enhver borger ret til direkte for ombudsmanden at besvære sig over den militære
forvaltning.
Forinden en menig indgiver klage til ombudsmanden, bør klagen
imidlertid først forelægges de myndigheder, der efter lovgivningen
skal behandle de militære klager. Dette vil for værnepligtiges vedkommende sige, at klagen på den foran beskrevne måde bør indbringes
for Forsvarsministerens Klageudvalg.
Talsmænd.
For at sikre et fast forbindelsesled mellem mandskabet og kommando.
myndighederne til gavn for begge parter har de værnepligtige menige
inden for samme tjenesteområde ret til at vælge 2 talsmænd, dog således
at talsmændene i eksercerskolens første to måneder bliver udpeget af
chefen, hvilket skal ske senest ugedagen efter mandskabets møde ved
søværnet. Under ledelse af en af talsmændene kan de menige inden for
tjenesteområdet efter anmeldelse til chefen og under iagttagelse af sømmelige former afholde møder for at rådslå med talsmændene eller for
at vælge talsmænd. Valget af disse skal ske skriftligt og hemmeligt og
afgøres ved simpelt flertal. Der skal stemmes på bestemte personer,
hvilket altså udelukker listevalg. I tilfælde af stemmelighed foretages
lodtrækning. Menige, der efter mødet ved forsvaret er straffet med
strengere, ubetinget straf end vagtarrest i IO dage, kan ikke vælges til
eller forblive som talsmænd. En valgt talsmand kan altid fraSige sig
hvervet, ligesom han kan afsættes, såfremt over halvdelen af de værnepligtige menige ved en skriftlig og hemmelig afstemning stemmer herfor.
Findes inden for samme tjenesteområde flere enheder, eller ligger
flere skibe i havn under fælles kommando samt i lignende tilfælde, kan
talsmænd fra disse enheder, når anliggender af fælles interesse ønskes
behandlet, i fritiden træde sammen for at drøfte emnet.
Talsmændene kan enkeltvis eller i fællesskab fremføre besværinger,
andragender eller andre anliggender for den nærmeste foresatte chef,
samt yde bistand ved fremførelse af klager. Det er dog en betingelse, at
der ikke handles i strid med almindeligt gældende bestemmelser, hvil-
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ket f. eks. medfører, at det på møderne med talsmændene er udelukket
at drøfte politiske sager, eller på en sådan måde ytre utilfredshed med
en foresats adfærd eller klage over besværligheder eller mangler, at
man burde indse, at en for mandstugten farlig misfornøjelse derved
kunne udbredes i krigsmagten.
Såfremt talsmændene efter henvendelse til chefen ikke anser sagen
for afsluttet, kan de efter melding til chefen henvende sig til nærmeste
foresatte højere chef. Det er også tilladt talsmændene at rette skriftlig
henvendelse ad kommandovejen til Forsvarsministeren, ligesom de skriftligt kan indbringe klager for Forsvarsministerens Klageudvalg, jfr. nærmere ovenfor.
I overensstemmelse med, hvad der gælder for den enkelte menige,
der vil klage over en foranstående, kan talsmændene drages til ansvar,
såfremt de medvirker ved fremsættelsen af en klage, som dem bevidst
er grundløs.
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Militær sikkerhed
Det påhviler orlogsgasten - såvel som enhver anden i forsvaret - at
udvise den største omtanke og forsigtighed i sine udtalelser om, hvad
han erfarer under sin tjeneste.
Den heraf følgende tavshedspligt er ubetinget og gælder altså også
efter hjemsendelsen.
Enhver, der bevidst eller ubevidst ved uagtsomhed eller tankeløshed
røber forhold, han er kommet til klarhed over under sin tjeneste, kan
tiltales og straffes efter smllitær straffelove §§ 34 til 42 eller efter borgerlig straffelov § 105.
Det er imidlertid ikke alene truslen om straf, der skal afholde orlogsgasten fra at give nogen som helst tjenstlig oplysning videre. FØrst
og fremmest må enhver i søværnet afholde sig fra dette ud fra en viden
om, at enhver militær oplysning - hvor lille og betydningsløs den end
kan se ud - kan true landets sikkerhed og koste landsmænds liv.
Der må regnes med, at man fra fremmed side søger at indhente alle
oplysnmger om søværnets forhold. Det er almindelig kendt, at forskellige håndbøger og fagskrifter indeholder oplysning om søværnets forhold, og at interesserede der kan indhente disse hel- eller halvofficielle
oplysninger. Alligevel må ingen heraf lade sig for1ede til at tro, at han
trygt kan omtale disse forhold. På et givet tidspunkt er det nemlig nød.
vendigt for fremmed efterretningsvæsen at få disse oplysninger bekræftet, således at man er klar over, om søværnets forhold på en række om-råder stadig er uændrede. En bekræftelse af almindelige kendte forhold
kan altså være lige så farlig som en helt ny fortrolig oplysning.
Formålet med militær sikkerhedstjeneste er at beskytte forsvarsmagten
gennem forholdsregler taget af denne selv mod:
l) Fremmede magters anstrengelser for på enhver måde at fremskaffe
oplysninger,
2) fremmede magters anstrengelser for at sabotere militært materiel
eller objekter, for hvilke forsvarsmagten er direkte ansvarlig, og
3) fremmede magters forsØg på at undergrave moralen ved nedbrydende propaganda, rygter eller på anden måde.
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Gør Dem klart, at fremmede magters efterretningstjeneste evt. med
danske som mellemmænd til enhver tid og med alle til rådighed stående
midler vil søge at skaffe sig oplysninger om vort forsvarsberedskab. Man
vil ikke begrænse sig til at søge oplysninger om militære forhold, f. eks.
om fredsstyrkens og beredskabsstyrkens størrelse, bevæbning og udrustning, men også om mobiliseringsforhold, opm.archplaner, samfærdselsvejes kapacitet, havne og besejlingsforhold m. v. Endvidere vil man
forsøge at skaffe sig oplysninger om bestående planlagte militære og
sømilitære anlæg, ibrugværende våben og materiel, hemmelig ny udrustning, f. eks. radar, teknisk signaludrustning, resultater af foretagne
prøver 0.1. samt om militære og civile forråds størrelse, beliggenhed og
beskyttelse.

Pas på fremmede magters agenter.
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Det er naturligt, at fremskaffelsen af sådanne oplysninger kun sjældent sker ved store kup. således som man læser om i romaner eller ser
på film, såsom f. eks. ved tyveri af mobiliseringsplaner, vigtige kode-nøgler. tegninger af nye våben eller befæstningsanlæg og havneområder.
l almindelighed fås den ønskede oplysning ved, at en mængde enkeltheder indsamles af forskellige personer for senere at blive sat sammen
til et helhedsbillede i den fremmede efterretningstjeneste.
Man må gøre sig klart, at så godt som ethvert land er dækket af ef terretnings agenter, der kan søges i alle samfundslag og i alle professioner.
En agent ser ud som alle andre almindelige mennesker, og han bevæger
sig iblandt os så naturligt og lidet påfaldende som muligt. Det er af
største betydning for hans lyssky arbejde, at han ikke røber sig ved påtrængende nysgerrighed eller direkte spørgsmål,
Den almindeligste måde at vinde fortrolighed på er indbydelse til
restaurationsbesøg. Under indflydelse af spiritus lader en person sig lettest forlede til ubetænksomme udtalelser. Enhver i søværnet bør derfor
- i Øvrigt også af personlig æresfølelse - vise tilbageholdenhed over for
fremmede, der uden påviselig grund fremsætter invitationer.
En anden ofte anvendt metode er at få en person til at give oplysninger ved at kritisere noget ved anvendelse af bevidst forkerte påstande. Agenten kan da næsten med sikkerhed gå ud fra, at den umistænksomme vil rette de fejlagtige påstande ved at give de rigtige oplysninger.
Man må være klar over, at enhver oplysning, der først er sluppet ud,
ad omveje når til frenuned efterretningstjeneste. Selvom oplysningen
i første omgang fremsættes til en fuldkommen hæderlig og sikker person, kan denne bevidst eller ved tankeløsbed give den videre, hvorefter
den cirkulerer og til sidst havner hos en fremmed magt.
Det er forståeligt. at man gerne vil tale om det. man beskæftiger sig
med eller har hørt og set. Det er endvidere ganske almindeligt, at folk
gerne vil vigte sig lidt af det, de ved eller kan. Det kræver selvbeherskelse art tie stille, når der bringes et emne på bane, man er godt inde i.
Enhver må være opmærksom på, at fremmede agenter muligvis lytter over alt, og at den største tilbageholdenhed er påkrævet, ikke alene
over for offentligheden, men også i privatlivet, ikke mindst i forholdet
til det andet køn.
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Det må understreges, at enhver, der gør tjeneste i søværnet, har kendskab til hemmeligheder, og at ganske harmløst udseende oplysninger
eller bemærkninger kan være en værdifuld brik i fremmed efterretningstjenestes puslespil
Overholdelse af tavshedspligten er det vigtigste og mest effektive våben mod fremmed efterretningStlirksomhed.

Det er dog ikke nok, at man selv overholder tavshedspligten. Det er
lige så nødvendigt, at man bremser den kammerat, der tankeløst lader
munden løbe. Hjælper en kammeratlig påmindelse ikke, er det misforstået solidaritetsfølelse at undlade at indberette forholdet til den foresatte. En løsmundet orlogsgast er en fare for helheden, og hans snakkesalighed kan få skæbnesvangre følger.

Derfor: Indlad Dem ikke med fremmede, der vil give ud på Dem.
Vær på vagt over for personer, der trænger sig på for at yde Dem en
eller anden hjælp (kørelejlighed etc.).
Lad Dem ikke lokke til at korrigere fremsatte påstande, som De ved
er fejlagtige.
Vær agtpågivende og vær tavs, bekæmp kammeraters åbenmundethed.
Enhver orlogsgast må betænke, at han ved noget, der er af betydning
for hans lands forsvar og for hans egen og kammeraters sikkerhed.

I
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Psykologisk krigsførelse
Den 9. april 1940 kastede tyske flyvemaskiner en løbeseddel i stort tal
ned over København og andre af vore store byer. Dette sOprope skulle
forklare, hvorfor besættelsen var nødvendig; nazisterne måtte komme
englænderne i forkøbet, og Danmark skulle beskyttes imod at blive
krigsskueplads. Iøvrigt var meningen med opråbet at bekendtgøre, hvad
der allerede var sket, at berolige det danske folk med hensyn til fremtiden, og at forberede befolkningen på, at nu skulle vort samfund arbejde med og for nazisterne.
Forsiden af opråbet gengives nedenfor; læg mærke til det mærkelige,
halvt norske sprog, som skal skyldes den gennemførte hemmeligholdelse,
som omgav hele aktionen.

oP.oP!
Til Danmarks Soldater 08 Danmarks Folkl
Ulen Grund og ..no. den lyst.. ~e tl ngs og del lysk. Folks opng1>ge Øn ske. Om .1 leve I Fred og
V.""hb æed del engeloke og del fnau. Folk, I>:or EDg~Dds og Frankrigels Magtbo<'ere .fJ'" I September
erklærer Tys1<.!a"d KrIgW.

Deres Benmgl var og blu. ener ~I.ulghel, at trelfe M!>Jerelur pu Krogssku. plad.ser som """gel met.
a"'ides og derfor er enedee farlige for rr""kr .gel "'b England. , det Haab, al del Ikke vilde være ll1ul';l
rur Tysldand. al kuede optræde stærkt DOk imot delJ1
M deane (;rund har Englaod blandt andet stadig kr"",k.1 OaDmarks og Norges Nøitralit."'t og deres
terntoreale farvand
Det f01'$Ø)<le sl adIg at gjør. SkandinaVIen W Kngsskneplads Da en yderug A"lednmg Ikke sy nes
.at '!t:p.re gJ:vet efter de n ru.ssts.k..6na sJ-e Freds s.lutw.n.g. har man nu offici elt erklæret og truet. Jldle toeu al
taale den tysk Handel.Onate. Sellad. indenfer daus~~ TcmwnalJ'ar"snd ved NordSJo.n 08 • m. norske
Fa ri and. Man erklrerte .. l v u vild. eveeta Polihop>lgl~U der Man har nlslut tr uffet alle For beredelser
for overraskende al la Besiddelee .f aU. nødvendige Ste.. punkter ved Norge. Kyst Aarhundredes
• h..... Kngsdnver. d." allerede I d.n Iarste V.rdenskng til Ulykke ror hele M.llne.k.hed"" arbeideade
Chur"blll. uttalte der aapent, .t han ikke var .,ltig til al la "lg hold. lHb.k. af -Iegale AigJerelser
eller II... t.a1. Rettigheder ..,lll stuer paa Papirlapperha r forberedt Slaget mot d." d>.nske og den Dorske Kyst For Dogen D.ge. Sldeo er ban
blil Utnæv Dt tl! forausvubg Chef (or hele den britiske IUlgSferUlg
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Opråbet er et eksempel på psykologisk krigsførelse, der sættes ind
i tilslutning til krigshandlinger for at få befolkningen til at undlade at
lægge den fjendtlige besættelse hindringer i vejen. Men ikke alene når
krig forestår eller er i gang, gøres der forsøg på at påvirke vore følelser
og meninger; selv dagligt i fredstid når denne virksomhed, der kaldes
propaganda, os. Den har tit en kerne af sandhed og kan ofte være vanskelig at blive klar over. De -kendsgemlnger-, som propagandaen benytter, vil som oftest være holdbare nok, men det er i kendsgerningernes
præsentation og de slutninger, som den træffer - og gerne vil have os til
at adoptere - at propagandaens sande væsen røbes.
Propagandaen spiller i høj grad på vore følelser og søger samtidig at
overbevise os om, at vi, hvis vi følger dens anvisninger, handler »klogt ...
Ofte vil dette betyde, at vi søges overtalt til at tænke og handle i egen
snævre personlige interesse i stedet for at gå ind for den fælles indsats.
Denne fremgangsmåde er ingenlunde ny. Det nye er, at propagandaen
forberedes og sættes i værk allerede i fredstid med det formål at svække
modpartens vilje til modstand. Nazisterne oprettede således længe inden
2. verdenskrig et mægtigt propagandaministerium. De anslag, der dirigeredes herfra, havde deres store andel i, at Frankrig så hurtigt bukkede
under i 1940.
Den psykologiske krigsførelse, som drives i fredstid, kaldes ofte "den
kolde krig«. Og det bør stå Dem klart, at vor demokratiske ytringsfrihed
kan benyttes til at påvirke Dem i fremmed interesse - og ofte uden at De er
klar over det. På den anden side skulle
det være en styrke hos demokratiet, at
vi gennem mere nøgtern og alsidig
orientering vænnes til at tænke selvstændigt og kritisk.
Selv efter et nederlag og et lands
besættelse går den psykiske krig - krigen om og i vore sind - videre. Den
tyske soldat på billedet studerer en
dansk plakat fremstillet sunder jordene
kort før tyskernes endelige nederlag l
1945. Teksten lyder: Landsmænd! Hit-

I
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Psykologisk krigsførelse a l e n e kan
sjældent knække modstanderen.

Kamp alene k a n knække modstondøren, men det er dyrt.

Ndr propagandaen arbejder sammen med soldaten, opnå» den s t ør s t e
øi1'kning - og den billigste.

ler driver Tyskland ud i kaos og undergang. Kun Hitlers fald kan redde
Tyskland.
Iøvrigt benytter man sig ikke sjældent af en særlig propagandametode
- ofte over for befolkninger i besatte eller neutrale lande - der kaldes
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»sort«. Den består i, at man søger at påvirke befolkningen ved propagandamateriale, som man giver udseende af at komme fra modstanderen.
Formålet er som oftest at så splid og had. Under besættelsen havde vi
her i landet eksempler herpå, idet nazisterne lod trykke og spredte løbesedler på dansk, som tilsyneladende var af britisk oprindelse. Indholdet
var af en sådan art, at vi danske umiddelbart måtte harmes og føle os
svigtet af de allierede. For at gøre illusionen om, at det var engelske
løbesedler, fuldstændig, sendte nazisterne kommandoer ud for - på
skrømt - at samle løbesedlerne op, hvilket de vidste ville stimulere vor
interesse for sedlerne og deres indhold. Dette forsøg på sort propaganda
var dog de fleste for groft.
Særlig farlig er propagandaen under krigsforhold, og den drives da
med langt større hensynsløshed end i fredstid. Både de derhjemme og
vi ved fronten er langt mere modtagelige for den psykologiske krigsførelses micller. Det skyldes den uro og frygt, der er en følge af krigshandlingerne, og som gør os både mere ivrige efter at spørge nyt og
mindre kritiske. Hvis vore nyhedskilder, navnlig aviser og radio svigter,
vil fjenden forsøge at overtage nyhedstjenesten og levere os sine tilpassede nyheder. Det gælder da om, at vi gør os klart, at han har sine
ganske bestemte hensigter dermed.
Det psykologiske angreb.

Fra de ældste tider har man søgt genvej - uden om de store menneskelige og materielle ofre - til sejren.
Vor egen krigshistorie har også mange eksempler på psykologisk
krigsførelse, dette opråb (se næste side) til »Jyllændeme« stammer fra
treårskrigen. Opråbet minder på flere måder om general Kaupischs den
"9. april. Dengang ville myndighederne ikke samarbejde, og general
Wrangel måtte sende strejftog langt op i Jylland for at :-rekvirere« levnedsmidler. Til trods for generalens varme ønske om gæstfri modtagelse,
blev hans tropper overalt mødt med afvisning.
Ikke alene i fredstid stiller nationerne nu omfattende »propagandaapparater.: på benene. Da de allierede gik i land i NOlmandiet i 1944,
omfattede propagandastyrkeme ca. 5000 personer. Alene i marts 1945
sendte disse enheder 480 millioner løbesedler ned over den europæiske
krigsskueplads.
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Hvorledes møder De nu den fjendtlige propaganda? Der er mange
måder, men de almindeligste er: Gennem pressen, ved film, i radio og på
løbesedler og opslag. I fredstid kan alle forekomme, og samtale på tomandshånd og mellem flere må ikke overses; i krigstid vil de to første
(presse og film) falde bort, medens de ØVrige vil blive så meget mere
benyttet
På selve kamppladsen er radio
ikke så virkningsfuld, fordi kun få
har adgang til egnede modtagere;
til gengæld benyttes højttalere med
helt op til S km's rækkevidde, og de
bruges ofte til at opfordre til overgivelse. Medens franskmændene i
1940 stod uvirksomme i Maginotlinien, udsendte tyskerne bL a. føl~
gende salut: "Briterne kæmper til
sidste franskmandl«
Højttalere kan også anbringes i flyvemaskiner, men bringes som oftest
frem i allerforreste linie bl. a. i kampvogne (se figuren). Radioen spiller
dog også sin rolle; i 2. verdenskrig havde de allierede flere radiostationer
i drift som f. eks. »Soldatensender Calais-, der gav rollen som tysk ",frihedssender«, altså optrådte lOsort«.
Lebesedleme er stadig det mest udbredte propagandamiddel ved
fronten. I Korea anvendte FN-tropperne allerede fra første færd løbesedler; i årene 1950-52 kastedes 2M milliarder løbesedler over Nordkorea.
Løbesedler kan spredes på forskellig måde efter forholdene; 5. ko.
lonnefolk kan stabee dem, eller flyvemaskiner kan kaste særlige løbeseddel-bomber med 16-17.000 sedler i hver bombe. Endelig kan mindre
mål som f. eks. omringede styrker beskydes med artilleriprojektiler, der
er fyldt med løbesedler.
Disse løbesedler kan have meget forskellig udseende og spille på
mange strenge. Frygt og underlegenhed benyttes ofte. Eksemplet på
næste side er et -standardopråb-, som fandtes i store oplag under sidste
verdenskrig klar til brug, når situationen opfordrede dertil. Som oftest
fremstilledes løbesedlerne dog netop afpasset efter en bestemt taktik.
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Ihr seid ~
abgeschnittenl

Teksten lyder i uddrag:
I er omringede!

UlDuutdoaea Bhth'ergie.luo J,U t:!1"$fWIl'eIl t wlrd

Eum di....

FlugbwU •... gn 'eUt.

Ihr seJdletzt abgeschnltten. AllUerte
Elnhelten alehen berelts lIrelt hinter
Euch. Itu !lab! Iepfer gekAmpft. abet
von leut an 1st eln Wellerkllmpfen
nutzlos .lhr mlls$t Euch ergeben oder
knapp vor Knegsende sterben .

Denne løbeseddel er sendt til jer
for at spare unødig blodsudgydelse.
r er afskåret. Vi star allerede langt
bag jer. I har kæmpet tappert, men
fra nu af er det håbløst. Overgiv jer,
eller I må dø - kort før krigen er slut.
Tag jeres beslutning straksI

HA.DELT SOFORT'

Der kan også spilles på modsætninger i samfundet, f. eks. mellem nationens ledelse og den brede befollming.
I eksemplet her søger nazisterne
blandt de amerikanske tropper i Italien 1944 at så mistillid og had til
præsident Rooseve1t.
Dødningemanden citerer en påstået
udtalelse af præsidenten i 1940:
"Jeg forsikrer jer atter og atter, at
ingen amerikanske drenge vil blive ofrede på fremmede kngsskuepladser.«
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I krigen kommer soldaten ud for

hårde savn og oms1..ifte1.<;er. Det vil
ofte være svært at holde modet oppe
og udholde savnet af de kære; tit
gribes han af hjemve, og disse følel~
ser udnyttes i frontpropagandaen.
Ikke sjældent benyttes forholdet mellem de to køn som tema, bl. a. kan
der spilles på soldatens tvivl om kærestens eller hustruens troskab, og
ofte følges emnet op med udførlige
oplysninger om, hvorledes den hjemmeblevne del af den mandlige befolkning udnytter soldaternes fravær og
iØvrigt lever i sus og dus. Billederne
er fra en tysk serie, der fortæller om
pigen, som blev tilbage.

8
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Proletårer

KA M RAT E R, K O M
OVER TI LL OSS!

c;

,,1I~

lande r. lOrt'na eder!

DPOnyeR

INTYC
For alla,som kornma over tiIJ R6da
Armen. forsåkras livet och hernkomsren
efter krigers slut.
Detta intyg skall
uppvisas for den f6rsta ryska
medborgaren.kommenderen
eller rodsoldaten. och han
ar forpltktad att folja dig
till Roda Armens narmaste
stab.

l

Bceø,

KTO
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peåner na CTOPO'
uy KpaCHOn ApMOB, 6y.neT ooecneseaa mli8Hb B
aosapamenae Ha
PO)lBHY no OKOnqaUBB

soåasr.

Bpen'aea 3TOT npoIlYCK nepBOMY PYCCKOMY
rpamnaUBHY, KOManJtnpy
ana KpaCHoapMeHUY, H
OH
o6naan JtOCTaSHTb
TeGn

B

6;Hima.wU1l11l UlTaG.

med detra lntyg genom fronten.

I svage Øjeblikke vil enhver soldat gribe sig i at ønske sig fjernet fra
kampens risiko og nervepres. Dette er søgt udnyttet i det russiske
lIoverløberpasc til svenske frivillige i den finske vinterkrig i 1939/40.
På bagsiden stod på svensk bl. a.:
Svenske soldater.
Den røde hær piner og dræber ikke sine krigsfanger. Den behandler
dem med agtelse og omsorg.
Soldatl Kom over til den røde armel
Dit liv garanteres dig. Vil du vende bjem og gense din familie, så red
livet og kom over tilos.
Du er ikke den første. I tusindvis af dine kammerater har allerede
fundet vej til os. Følg deres eksempel.

Kom over tilos!
De russiske opfordringer blev resultatløse, først og fremmest fordi de
svenske styrker besad en fast kampmoral; men det styrkede heller ikke
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tilliden til russerne, at de fortalte om tusinder af svenske overløbere, når
der dengang var langt fra 1000 svenske finlandsfrivillige.
Overløberpas. passersedler og hvad man ellers kalder disse tilbud om
frit lejde, hvis man kaster våbnene og går over til fjenden, er i vore dage

en meget almindelig foreteelse. Her gengives en passerseddel fra 2.
verdenskrig beregnet for tyske tropper. Teksten lyder: Den tyske soldat,
som foreviser denne seddel, bærer den som tegn på sin ærlige vilje til at
overgive sig. Han skal afvæbnes. Han skal behandles godt. Han har
krav på forplejning og om nødvendigt lægehjælp. Han vil så snart som
muligt blive bragt uden for farezonen.
8"
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Nederst på passet er teksten gengivet på fransk og engelsk af hensyn
til egne troppers orientering. Men trods dette er det ingenlunde ufarligt
at tro på frit lejde. Fælles for alle overløberpas er, at de udmaler fremtiden som krigsfange i de lyseste farver; de mørke - bI. a. at de overløbende af krigsfangerne vender senest tilbage til hjemmet - forties.
Hvis egen orientering og meddelelsen af nyheder glipper, vil fjenden
søge at overtage nyhedsudsendelsen.
Hertil benyttes især frontaviser, der ~tilsendes" med flyvemaskiner,
og som giver netop de meddelelser, der passer i fjendens ham. FN·
frontaviserne i Korea til fjenden udkom i et oplag på 2 millioner 2 gange
om ugen.
Vi har nu behandlet nogle af de midler (flyveblade, radioudsendelser
o. s. v.) og nogle af de strenge, som fjendens propagandavirksomhed
spiller på, når den forsøger at overbevise os om, at det er klogt at svigte
vor pligt. Den psykologiske krigsførelse er imidlertid så vigtig en faktor
i den totale krig, at der sættes stærke kræfter ind på at finde nye veje;
vi må derfor være indstillet på at møde propagandaen i ny og hidtil
ukendt forklædning. Målet med propagandaen vil dog stadig være det
samme.

Den enkeltes pligt.
Den psykologiske krigsførelse er en kamp om Dem - i Deres eget
sind. Frygt er en naturlig sag, et instinkt, som tjener til Deres egen beskyttelse mod fare, også under kamp. Men lad ikke frygten tage magten
fra Dem - så mister De bl. a. evnen til at tænke roligt og kritisk.
Overraskelser, uvished om, hvad der forestår, og hvad der sker, og
frygt for liv og lemmer medfører i krigstid utryghed. Denne viser sig
bI. a. ved en stærk trang til at høre nyt, der kan blive en god grobund
for rygter af alle slags. Også disse udnyttes af fjenden, idet han ligefrem
»udplantere dem, for at ødelægge vor vilje til modstand ved at skabe
skuffelse, håbløshed og - allerhelst - panik. Det, fjenden til syvende og
sidst tilsigter - hvad enten han benytter propaganda eller rygter - er,
at De giver efter, opgiver ævred og handler, som fjenden ønsker.
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Husk derior.

L Propagandaen går altid fjendens ærinde - og kun hans l
2. Stol aldrig på rygterl

3. Det er uværdigt og samvittighedsløst at sprede propaganda og rygter!
4. Meld straks om propaganda og rygter til Deres foresattel

De skylder Dem selv, Deres kammerater og os alle at kæmpe til det
yderste. Bliver De trods alt taget til fange, så røb intet, selvom De udsættes for pres eller lokkes. Selv tilsyneladende uvæsentlige forhold,
som f. eks. hvad De og Deres kammerater snakker om, er utilfredse
med o. s. v., kan være fjenden en god hjælp ved hans tilrettelæggelse
af de psykologiske angreb.
Det eneste, De som krigsfange må meddele - og ifølge Genevekonventionerne af 1949 er pligtig at meddele - er Deres navn, Deres nummer
eller grad og Deres fødselsdag.

Den, der røber mere, svigter sin pligt som dansk soldat.
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Forseelse og straf
Ethvert individ, der lever i et samfund, må til gengæld for de mangfoldige goder, som livet i et samfund byder på - beskyttelse for liv og
ejendom, sygepleje, sociale institutioner, samfærdselsmidler og meget
mere - ofre noget af sin personlige frihed og indordne sig under den
disciplin, som er nødvendig for, at samfundsmekanismen kan fungere.
Der må derfor opstilles en række love og vedtægter, der skal overholdes,
og enhver borger her i landet må indordne sig under disse vedtægter,
hvoraf nogle endog truer overtræderen med straf, således for eksempel
de i borgerlig straffelov optagne bestemmelser. Også i mange andre love,
hvis overholdelse er af samfundsmæssig betydning, har lovgivningsmagten - det vil sige kongen og folketinget i forening - indsat straffebestemmelser, og jo vanskeligere forholdene er for samfundet, des flere
love må der gives, des flere indgreb må der gøres i det enkelte individs
frihed, og jo farligere overtrædelsen anses for at være, des strengere er
straffene.
Det er sådanne betragtninger, der ligger til grund for, at der også
findes en smilttær straffelove, der dels tilsigter at sikre orden og sikkerhed inden for militæret, dels tilsigter at betrygge de militære afdelingers
eksistens og hele samfundets eksistens i krigstid, hvor strengere regler
end de sædvanlige nødvendigvis må være gældende.
Orlogsgasten er i hele sin tjenestetid underkastet samme love som
enhver anden borger men tillige den militære straffelov. Desuden gælder militær straffelovs bestemmelser om respektpligt, om forbud mod
vold mod foranstående og truselom vold mod foranstående 24 timer
efter hjemsendelsen.
Endelig gælder militær straffelov for hjemsendte for så vidt angår
pligter, der påhviler ham som hjemsendt, f. eks. pligten til at holde afdelingen underrettet om adresse m. m.
Det bør dog altid stå orlogsgasten klart, at straffe normalt kun anvendes mod folk, der ikke vil underordne sig systemet, men som bevidst
eller gennem ligegyldighed overtræder de givne bestemmelser, samt at
en flink og pligtopfyldende mand almindeligvis hjemsendes ustraffet
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fra sin tjeneste i søværnet, og at han derigennem for sit senere liv har
skabt sig muligheder (f. eks. ved eventuel ansættelse i stillinger under
stat, kommune m. m.), der ikke vil blive den straffede til del.
For at sikre søværnets rette udnyttelse i påkommende tilfælde er det
uafvis elig 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 fællesvellet, når ordre derom foreligger. Det er det, man kalder
disciplin. For at opøve og fremme disciplinen kræves af orlogsgasten
både lydighed, respekt, orden og præcision ofte selv i de mindste detailler. Denne fordring bunder dog samtidig også i forståelsen af, at
kun under ordnede, regelbundne forhold er det muligt at skabe de bedst
mulige levevilkår for de mange orlogsgaster, der under snævre underbringeIsesforhold er bragt sammen og skal leve livet i fællesskab.
Gennem bestemmelserne i ,"militær straffelove søger staten derfor den
enkelte militærperson afskrækket fra at foretage handlinger, der enten
direkte eller indirekte kan skade det mål, som værnene ifølge regeringens bestemmelse er sat til at arbejde henimod: Den størst mulige effektivitet af de militære værn.
De straffe, der anvendes indenfor det civile straffesystem er bøde,
hæfte og fængsel.
Bøde anvendes kun i særlige tilfælde overfor tjenstgørende værnepligtige, medens fængselsstraf anvendes i de tilfælde, hvor de militære
straffe ikke er tilstrækkelig strenge.
De særlige militære straffe, arreststraffene, der kan strække sig fra
2 til 60 dage, er kvarterarrest og vagtarrest, hvoraf sidstnævnte svarer
til hæfte.
Kvarterarrest udstås inden for tjenesteområdet, og arrestanten deltager
i øvelser og arbejder, men må ikke forlade skibet eller kasernen.
Bryder en kvarterarrestant arresten, straffes han med vagtarrest.
Vagtarrest udstås i arresthus eller skibets arrestrum.
Fængsel udstås efter borgerlig straffelovs regler i de civile fængsler.
I krigstid er der desuden hjemmel for at idømme livsstraf, der fuldbyrdes ved skydning.
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For mindre forseelser kan anvendes irettesættelse, som er en straf,
eller disciplinarmidler, der ikke regnes for straffe. Disciplinarmidlerne
kan f. eks. bestå i ekstraøvelse i fritiden, ekstravagt, nægtelse af landlov
o. 1. Den, der føler sig forurettet over anvendelsen af et disciplinarmiddel, kan fremsætte klage efter de almindelige regler herfor, men han
kan ikke ved at klage slippe for det disciplinarmiddel, der er ikendt ham.
Da disciplinens opretholdelse og de praktiske forhold nødvendiggør,
at mindre forseelser skal kunne afgøres på en hurtig og bestemt måde,
har militære personer i bestemte chefstillinger en lovmæssig ret til at
pålægge straffe uden dom. Sådanne straffe kaldes »arbitrært pålagte
straffee . Denne straffemyndighed har således skibschefer, kasernechefer,
fortchefer og højere chefer. Den strengeste straf, der kan pålægges
arbitrært, er 60 dages vagtarrest.
Er en forseelse af så alvorlig art, at den kræver strengere straf end
foran anført, indbringes den for de ordinære domstole som enhver anden straffesag - kun er anklagemyndigheden en anden, nemlig den
foresatte militære rettergangschef, der i retten repræsenteres af den
juridisk uddannede auditør.
Rettergangschefer er: Chefen for Søværnet, delings-/gruppechefer
samt eskadrechefer, der ikke indgår i en deling/gruppe. Endvidere chefen for Søværnets operative Kommando, chefen for Flådestation København, Korsør, Frederikshavn og chefen for et marinekommando/-distrikt.
Chefen for et tilsvarende selvstændigt kommandoområde kan være eller
kan af Forsvarsministeren få tillagt rettergangsmyndighed.
Når en arbitrær afgørelse af straf har fundet sted, har orlogsgasten
ret til at begære betænkningstid i 2 dage. Inden betænkningstidens udløb
skal orlogsgasten oplyse, om han modtager straffen eller forlanger den
indbragt for domstolene - i København byretten. Sagen bliver da overgivet til rettergangschefens juridiske rådgiver, auditøren, der fører sagen
som anklager på søværnets vegne.
Er straffen pålagt af en chef, der ikke er rettergangschef, kan den
straffede forlange sagen forelagt for rettergangschefen, der kan stadfæste
eller nedsætte straffen, men ikke skærpe den. Rettergangschefen kan
dog beordre sagen for retten.
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Den, hvem straf er pålagt, kan fordre sagen afgjort ved dom, uanset
om ban forud har forlangt og fået rettergangschefens afgørelse i sagen.
Ved retten kan den anklagede få en forsvarer til sin assistance. Denne
kan være en sagfører eller en tjenstgørende militærperson, også en anden
orlogsgast. Normalt overlades det dog tU retten at beskikke en forsvarer,
der i så fald altid er sagfører. Retten fastsætter, hvilken betaling forsvareren skal have. I de tilfælde, hvor straffen bliver stadfæstet eller skærpet, skalorlogsgasten betale sagens omkostninger, herunder salæret
til forsvareren. Retshandlingen i militære straffesager er fuldstændig
som i andre straffesager, og den dømte har derfor også mulighed for at
indanke sin sag for en højere instans - landsretten, hvor dommen afsiges
af 3 dommere. I alvorligere sager vil yderligere nogle ikke-jurister som
-domsmænd« deltage i domsforhandlingen og pådømmelsen. Betænk.
ningstiden for anke er 14 dage.
I ganske særlige tUfælde kan en straffesag efter særlig bevilling gå tU
højesteret.
I praksis afgøres dog langt det største antal forseelser arbitrært.
Såvel domsafgørelser som arbitrære straffe kan, såfremt straffen ikke
overstiger 60 dages vagtarrest, gøres -bettngede«, d. v. s., at de ikke
skal afsones, medmindre der pålægges eller idømmes større straf end
bøde, irettesættelse eller kvarterarrest i 8 dage i en prøvetid, der er
resten af tjenestetiden, dog højst 2 år.
Reglen om, at militærpersoner kan forlange en arbitrært afgjort sag
indbragt for domstolene, gælder ikke i felten eller i krigsskib på togt
samt ved enheder af forsvaret, som er stationeret uden for landets grænser eller i Grønland. (Dog kan faste befalingsmænd, der straffes arbitrært om bord i et krigsskib på togt, i fredstid forlange sagen for retten).
Den, der således ikke kan fordre en sag for retten, kan altid fremføre
klage til højere foresat. Se herom under klager.
Om bord i orlogsskibe på togt kan der under særlige omstændigheder
nedsættes militære forhørsretter og uden for danske farvande tillige
militære domsretter. Domsrettens domme påankes tU landsretten. Forhørs. og domsrettens medlemmer består dels af foresatte og dels af
personel af den anklagedes egen grad, altså eventuelt menige.
Af orlogsgasterne kræves præcision, lydighed og god opførsel, samt
at de retter sig efter de i »skfk og orden- givne bestemmelser og udfører
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deres tjeneste i overensstemmelse med de herfor givne instrukser. Langt
de fleste militære straffe pålægges for overtrædelse af disse selvfølgelige
krav.

Der er grund til at fremhæve, at dansk ret står på det standpunkt, at
det ikke anerkendes som en undskyldning, at en mand ikke har vidst, at
loven eller andre bestemmelser påbød eller forbød en handling. Dette
gælder ikke mindst inden for militæret , hvor det er en tjenstlig pligt
at kende de forskrifter og reglementer, der er gældende på tjenestestedet.
Strafudmåling.
Ved udeblivelses-forsyndelser skelnes mellem ulovlig udeblivelse uden
rømningshensigt og rømning,
Ved mindre alvorlige tilfælde af udeblivelse anvendes første gang ofte
kun disciplinarmidler eller straf af irettesættelse; ved gentagelse straffes
udeblivelse med stadig stigende arreststraffe.
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Udebliver en orlogsgast i den hensigt helt eller for længere, ubestemt
tid at unddrage sig militærtjeneste, kaldes forseelsen rømmng, og den
anses da for at være så alvorlig, at den som regel vil blive afgjort ved
retten. Den mindste straf for rØmning er 15 dages vagtarrest. Under
skærpende omstændigheder, f. eks. hvis nogen rømmer fra skib på togt,
eller hvis flere i forening rømmer, er straffen fængsel indtil 2 år. En
rømningsmand, der selv melder sig tilbage i fredstid inden 3 døgn, i
krigstid inden 24 timer straffes ikke for rømning, men kun for udeblivelse, selvom han oprindelig havde til hensigt at rømme.
Lydighedsforseelser er nogle af de overtrædelser af de militære bestemmelser, der straffes alvorligst, idet ulydighed over for en given ordre
rører ved selve livsnerven i det militære system. Ulydighed straffes første
gang med arrest eller med fængsel indtil 6 måneder. Ulydighed foreligger ikke alene, når en ordre ikke efterkommes, men også når den ikke
efterkommes tilstrækkeligt hurtigt eller ordentligt.
Den groveste fonn for lydighedsforseelse er smytterie, hvorved forstås,
at flere orlogsgaster i forening nægter en foresat eller vagt lydighed eller
bruger magt, vold eller trusel om vold mod en foresat eller vagt eller
træffer aftale om sådan handlemåde. Mindste-straffen for mytteri er 4
måneders fængsel. I krigstid kan straffen stige til livsstraf.
På grund af mytteriets farlighed pålægges det enhver, der bliver bekendt med, at sådan forbrydelse påtænkes begået, under strafansvar at
forebygge forbrydelsen. Såfremt han ikke kan hindre forbrydelsen på
anden måde, skal han anmelde den til sine foresatte. Det samme gælder
iØvrigt for så vidt angår forbrydelser som krigsforræderi, spionage, fleres
rømning i forening samt andre forbrydelser, der er af særlig farlighed
for krigsmagten.
For vold i eller i anledning af tjenesten mod foresat, foranstående
eller vagt er mindstestraffen 15 dages vagtarrest.
Medens den mand, der i det civile liv ikke forstår at holde en sømmelig
tone over for sine overordnede, udsætter sig for at miste sin stilling, og
kun i sjældne tilfælde får straf, vil den orlogsgast, der ikke forstår at '
optræde på sømmelig måde over for sine foresatte, udsætte sig for straf,
ligesom den mand, der omtaler sine foresatte på usømmelig måde, kan
pådrage sig straf for sin respektstridighed.
For at sikre en god og sømmelig tone er det strengt forbudt at beruse
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sig, især i tjenesten, eller når tjeneste må påregnes at forestå. Det er
strafbart at vise sig synlig beruset i uniform.
Også den orlogsgast, der gør sig skyldig i offentlig uorden, overtræder
militær straffelov.
Orlogsgasten må stedse erindre, at han i det øjeblik, han bærer uniform, over for landets borgere står som
en repræsentant for søværnet, og at
han, når han forser sig, skader ikke
alene sit eget omdømme, men tillige
sine kammeraters - og dermed bele
søværnets. Han bør derfor stedse bestræbe sig på at holde sin uniform i
orden og bære den på foreskreven
måde, og hans færden bør være præget af orden, høflighed og hjælpsomhed over for Civilbefolkningen.
Meget kan afhænge af den enkelte
vagtposts årvågenhed og påpasselighed.
Derfor bør orlogsgasten, inden han går
på post, sikre sig, at han har kendskab
til de for den pågældende post gældende instrukser. Skildvagter, udkigge
eller andre poster, der sover på eller
forlader deres post, straffes i reglen med mindst 10 dages vagtarrest.
Ved sit møde ved søværnet modtager orlogsgasten udrustningsgenstande af en betydelig værdi. Disse genstande er orlogsgasten ansvarlig for.
Det påhviler ham at behandle dem med omhu og ordentlighed, og han
vil, såfremt de på grund af skødesløshed fra den værnepligtiges side bortkommer eller beskadiges, ikke alene pådrage sig erstatningspligt, men
tillige udsætte sig for at blive draget strafferetligt til ansvar, kun i ganske særlige tilfælde, navnlig hvor tjenestens udførelse har medført en
skade, kan der gives attest, og tingen fornys da uden ansvar for den værnepligtige.
Sælger han sine udrustningsgenstande, eller søger han at medtage dem
ved sin hjemsendelse, gør han sig skyldig i underslæb og drages til ansvar
efter bestemmelserne i borgerlig straffelov.
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Beskadiger eller ødelægger orlogsgasten iØvrigt forsætligt eller uagtsomt søværnet tilhørende ting, kan ban ligeledes drages strafferetlig og
økonomisk til ansvar.
Det bør iØvrigt fremhæves, at det meste af søværnets gods - også
inventaret i skibene - er udleveret til regnskabsførerne eller intendanterne, der er personlig ansvarlige for inventaret på samme måde, som
orlogsgasten for det til ham udleverede. Tyveri eller beskadigelse af dette
inventar rammer derfor ofte de pågældende befalingsmænd og ikke det
ubestemte begreb staten, hvilket iØvrigt omfatter alle landets borgere.
Da det erfaringsmæssigt har vist sig, at de folk, der tilegner sig sstaten-s ting, meget ofte tillige forgriber sig på kammeraternes ejendele,
og da tyverier let kan finde sted under de forhold, hvorunder orlogsgaster
lever ombord og på kaserner, bør man ikke af misforstået kammeratskabsfølelse holde hånden over dårlige elementer. Søværnets myndigheder drager omsorg for, at berigelsesforbrydelser straffes særlig strengt
efter bestemmelserne i borgerlig straffelov.
Enhver, der finder ting, der ikke tilhører ham selv, skal snarest aflevere dem til banjermesteren. Han udsætter sig i modsat fald for straf,
eventuelt efter borgerlig straffelov.
Det skal sluttelig påpeges, at alle forseelser straffes strengere i krigstid end i fredstid, grundet på den større fare, de da rummer for værnet.
I krigstid er fejghed og forræderi således så alvorlige forseelser, at de
kan medføre livsstraf. Som fejghed regnes det f. eks., at nogen ombord
i orlogsskib under kamp stryger flaget uden ordre.
Eftertjeneste.
Hvis en orlogsgast inden for de første 12 måneders tjeneste har afsonet frihedsstraf strengere end kvarterarrest, i tilsammen mindst IO dage
uden derfor at blive hjemsendt, kan hans tjenestetid forlænges med et
tilsvarende tidsrum.
Ulovlig fraværelse fra tjeneste i tilsammen 48 timer eller derover kan
medføre en til den ulovlige fraværelse svarende forlængelse af tjenestetiden.
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Hjemsendelse på grund af straf.
Den, der under de første 2 måneders tjeneste afsoner mere end 20
dages arrest strengere end kvarterarrest (det vil sige mindst vagtarrest).
kan hjemsendes og bliver i så fald indkaldt senere til ny aftjening af
værnepligt.
Det samme gælder, hvis en mand under den første samlede uddannelse (12 måneder) har været fraværende fra tjenesten i 6 uger eller derover på grund af egen forseelse eller egen forseelse i forbindelse med
sygdom.
Husk:

Det er strafbart:
1) At beskadige eller ændre ammunition,
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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Genevekonventionerne af 12/8 1949.
Den 12. august 1949 afsluttedes en diplomatisk konference i Geneve
med vedtagelsen af en revision af de tre genevekonventioner: Henholdsvis til forbedring af såredes og syges vilkår i de væbnede styrker i felten
(her benævnt hærkonventionen), til forbedring af såredes, syges og skibbrudnes vilkår i de væbnede styrker på søen (her benævnt maritimkonventionen) og om behandling af krigsfanger (krigsfangekonventionen),
Desuden vedtoges en ny fjerde konvention til beskyttelse af civile personer i krigstid. 64 lande, deriblandt Storbritannien, U.S.A. og Sovjetunionen, havde ved udgangen af 1950 undershevet alle fire konventioner.
Samtlige konventioner finder anvendelse i alle tilfælde af væbnet konflikt, ligegyldigt om denne har form af en erklæret krig, eller om en af
parterne bestrider, at der foreligger en krigstilstand, ligesom beskyttelsen også er udstrakt til tilfælde af hel eller delvis besættelse, selvom
denne ikke møder væbnet modstand. Selvom en af de stridende magter
ikke har tiltrådt konventionerne, er de, der har underskrevet dem, alligevel bundet af dem i deres indbyrdes forhold og endvidere også i forhold
til den pågældende magt, hvis denne overholder deres bestemmelser.
Traktaterne kan ikke fraviges til skade for krigsfangerne og de syge ved
aftale mellem de medunderskrevne parter, ligesom fangerne m. v. selv
heller ikke kan give afkald på de rettigheder, der sikres dem ved konventionerne.
Krigsfangekonventtonen.
De vigtigste bestemmelser i konventionen er følgende:
Konventionen og dens tillæg skal på dansk være opslået på steder i
lejren, hvor alle kan læse den.
Krigsfanger skal snarest muligt efter tilfangetagelsen evakueres til
områder, hvor de er uden for fare. Evakueringen skal gennemføres humant.
Alle ejendele og genstande beregnet til krigsfangens eget brug undtagen våben, militær udrustning og militære dokumenter skal blive i
krigsfangens besiddelse. Af militær udrustning må krigsfangen ikke
fratages:
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Hjelm, beskyttelsesmaske og lignende genstande til personlig beskyttelse; det samme gælder genstande til beklædning og bespisning.
Kendetegn på grad og nationalitet, dekorationer og genstande, som
overvejende har personlig værdi, må ikke fratages krigsfanger. Penge og
værdigenstande må kun fratages en krigsfange efter ordre fra en officer.
Der må aldrig anvendes legemlig eller åndelig tortur eller nogen som
helst anden form for tvang over for krigsfanger. Repressalier mod
krigsfanger er forbudt.
Ingen krigsfange er forpligtet til at lade sig frigive på æresord eller
mod afgivelse af et løfte.
Ingen krigsfange må underkastes lemlæstelse eller medicinske eller
videnskabelige forsøg, der ikke er i hans egen interesse.
Krigsfanger skal indkvarteres under forhold, der er lige så gode som
vilkårene for fjendens egne styrker i området. Forholdene må i intet tilfælde være skadelige for fangernes helbred.
Levnedsmiddelrationerne skal i alle henseender være egnet til opretholdelse af en forsvarlig sundhedstilstand hos krigsfangerne. Kollektive
disciplinære foranstaltninger, der berører kosten, er forbudt.
Fjenden skal sørge for beklædning, undertøj og fodtøj til krigsfangerne i tilstrækkeligt omfang. Krigsfanger skal dag og nat kunne benytte
toiletter. Krigsfanger har ret til at fremstille sig for lægemyndighederne
til undersøgelse, og fangerne skal underkastes sundheds eftersyn mindst
een gang månedlig.
Krigsfanger er berettiget til i fuld frihed at udøve deres religion, herunder at deltage i gudstjeneste.
Krigsfanger skal have lejlighed til at deltage i legemsøvelser og til at
opholde sig udendørs.
Krigsfanger skal gives tilladelse til at afsende og modtage post, herunder forsendelser af levnedsmidler, klæder, tobak, bøger m. v. til enkeltmand eller til flere.
Udover arbejde i forbindelse med administration, indretning og vedligeholdelse af lejre kan krigsfanger kun tvinges til at udføre arbejde,
der ikke har direkte krigsmæssig betydning som f. eks. arbejde i landbruget, råstoflndustrier, offentlige arbejder og byggeforetagender samt
messearbejde o. lign.
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En krigsfange er underkastet de love og bestemmelser, der gælder
fjendens væbnede styrker. Dette gælder også hilsepligt, der påhviler
alle - undtagen officerer - over for alle officerer. For overtrædelser
heraf kan lTigsfanger udsættes for retslige og disciplinære forholdsregler, men disse må i intet tilfælde være brutale eller farlige for fangens
helbred. Den enkelte strafs længde må i intet tilfælde overstige 30 dage.
Krigsfanger, som under flugtforsØg atter tages til fange, skal selv i
gentagelsestilfælde kun være hjemfalden til disciplinærstraf. Sådanne
fanger kan underkastes særligt opsyn.
De stridende parter er forpligtet til at hjemsende alvorligt syge og
sårede fanger, så snart de er i stand til at rejse, og ved de aktive fjendt~
ligheders ophør skal alle krigsfanger ufortøvet hjemsendes.

Maritimkonventionen og hærkonventionen.
Da sårede, syge og skibbrudne, som tilhører en fjendtlig magt og som
falder i fjendens hænder, vil være at anse som krigsfanger, er adskillige af de i det foregående nævnte bestemmelser direkte overført på
maritimkonventionen og på hærkonventionen, hvilket sidste også kan
have betydning for søværnets syge og sårede i land, da maritimkonventionen kun gælder personer på søen. Specielt fra disse konventioner kan
nævnes, at en stridende part, der efterlader syge eller sårede i fjendens
magt, er forpligtet til, så vidt militære hensyn tillader det, at lade en
del af sit sanitære personel og materiel blive tilbage med henblik på at
bistå ved deres pleje. De stridende parter skal - iØvrigt ligesom ved
krigsfanger - snarest meddele alle oplysninger, der kan bidrage til at
identificere modstanderens syge og sårede, som er faldet i deres hænder. Handelsskibe og lystfartøjer kan ligesom befolkningen i land efter
anmodning eller på eget initiativ tage sig af syge, sårede og skibbrudne
og må i så fald ikke forulempes herfor, men skal tværtimod nyde nødvendig beskyttelse og lempelser. Maritimkonventionen indeholder en
række bestemmelser om anvendelse af hospitalsskibe og kystredningsfartøjer, om transport af sanitetsmateriel og om beskyttelse af sygelukafer i tilfælde af kamp om bord i skibe. Som det vil være bekendt, skal
sanitære indretninger og enheder respekteres - forudsat at de ikke anvendes til skade for fjenden.
9
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Forhold som krigsfange.
Selvom næsten alle lande har underskrevet Geneve-konventionerne af
1949, vil de virkelige krigsfangeforhold kunne afvige meget betydeligt
fra bestemmelserne i konventionerne.
Orlogsgasten må regne med, at i heldigste fald er tiden i en krigsfangelejr uendelig trist og ørkesløs.
En orlogsgast må aldrig frivilligt eller uden absolut nødvendfghed
overgive sig til fjenden. Er overgivelse nødvendig, er det en ufravigelig
pligt, inden overgivelse finder sted, at sørge for, at intet ar værdi falder
i fjendens hænder (våben, ammunition, papirer m. v.).
Enhver, der bliver krigsfange, må regne med at komme i forhør, ikke
een, men flere gange. Orlogsgasten skal ved et sådant forhør fastholde,
at han ifølge Geneve-konventionen om krigsfangers behandling kun er
forpligtet til at oplyse:
navn, grad og nummer samt fødselsdag.
Alle andre spørgsmål tilstræber kun at hjælpe fjenden og skal derfor
af yderste evne lades ubesvarede. Selvafhøreren vil have respekt for
den krigsfange, der intet andet siger.
Krigsfangen skal heller ikke give fjenden falske oplysninger, da enhver oplysning vil blive efterprøvet.
En krigsfange må også være klar over, at der både i en gennemgangslejr og i en permanent krigsfangelejr sandsynligvis findes krigsfanger,
der har svigtet deres land og er gået i fjendens tjeneste som angivere
eller stikkere. Derfor må en krigsfange ikke betro sig til ukendte i en
fangelejr.
I en krigsfangelejr er opretholdelse af en god disciplin af største vigtighed, bl. a. for at kunne modstå fjendens psykologiske pres.
Den militære rækkefølge er stadig gældende, og lovlige ordrer fra
foresatte (foranstående) skal adlydes. Ældste tilstedeværende befalingsmand er krigsfangernes repræsentant over for fjendens lejrledelse. Er der
ingen befalingsmand i lejren, vælges en af de menige til at føre kommando.
Krigsfangerne skal sørge for, at lediggang og ørkesløshed bekæmpes
mest muligt, samt at sammenhold og kammeratskab styrkes.
Krigsfangerne må være forberedte på, at fjenden vil drive politisk propaganda blandt dem og må ikke slække på deres vagtsomhed over for
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fjenden. De bør holde øje med medfanger, der synes at gå fjendens
ærinde som stikkere eller synes sympatisk indstillede over for fjenden,
således at disse udelukkes fra kammeratskabet, og nyankomne advares
mod dem.
Det er en krigsfanges pligt at søge sit fangenskab afsluttet så hurtigt
som muligt, og han skal derfor udnytte enhver mulighed for flugt.
Krigsfanger må aldrig afgive æresord på ikke at ville flygte. Undtagelsesvis kan æresord dog afgives gældende for et bestemt tidsrum eller til
et bestemt formål, f. eks. ved lægebehandling o. l
Historien viser, at flugt ofte er mulig, når dygtighed, planlægning og
held forenes, og undvegne fanger har trods sprogvanskeligheder, sult,
kulde og store afstande gennem fjendtligt land nået tilbage til egne
styrker.

9"
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Socialrådgivning.
Værnepligtige, der har problemer af social, personlig eller juridisk
karakter el. lign., kan henvende sig til søværnets socialrådgivere, der
efter nærmere meddelelse på de respektive tjenestesteder træffes dels
på Holmen (Søværnets Personelkontor og Marinekaserne København)
dels på Søværnets Eksercerskole, Avderød. IØvrigt kan den værnepligtige ved henvendelse til velfærdsbefalingsmanden komme i forbindelse
med socialrådgiverne eller rette skriftlig henvendelse til adressen:
Søværnets socialrådgivere, Søværnets Personelkontor. Holmen, K.
Økonomisk hjælp under indkaldelsen.
Den hjælp, der vil kunne ydes, omfatter bl. a.:
Særhjælp til værnepligtige og deres familier (s Mllitærhjælp«),
anden særhjælp,
evt. kommunehjælp.
Søværnets socialrådgivere yder bistand ved alle tvivlsspørgsmål i forbindelse med opnåelse af økonomisk hjælp.
Nedenfor gengives § 281 i lov om offentlig forsorg, som ligger til
grund for særhjælp til værnepligtige, samt socialministeriets cirkulære
af 11. juni 1954. som indeholder de nærmere retningslinier for hjælpens
ydelse.

§ 281, stk. 1. Når en værnepligtig forretter militærtjeneste, er det sociale udvalg i vedkommende tidsrum forpligtet til at afhjælpe pågældendes egen og hans families trang. Der vil herunder kunne ydes hjælp til
fortsættelse af lejemål af lejlighed eller butik, til afdrag på gæld stiftet
til erhvervelse af genstande anskaffet til pågældendes husfØrelse eller
til erhvervsmæssig brug, samt til betaling af underholdsbidrag, der ikke

Forskellige oplysninger for den værnepligtige

183

kan udbetales forskudsvis af det offentlige, alt i det omfang, i hvilket det
sociale udvalg skønner, at pågældende viUe haoe afholdt disse udgifter,
hvis han ikke var blevet indkaldt. Det er dog en forudsætning for ydelse
af hjælp, at de forpligtelser, til hvis opftJldelse hjælpen søges, ikke må
antages at være påtaget med henblik på at opnå hjælp fra det offentlige.
Ved fØrste indkaldelse er det derhos en forudsætning, at pågældende
har haft rimelig grund til ikke at vente med at påtage sig de forpligtelser, til hvis opftJldel.se han søger hjælp, til efter aftjeningen af den normale værnepligt. Den således ydede hjælp betragtes som en ydet særhjælp. For sd vidt angår forskudsvis udbetalte underholdsbidrag påhvilende den værnepligtige, træffer det sociale udvalg beslutning om bortfald af de til forskudsvis udbetaling knyttede retsvirkninger, herunder
tilbagebetalingspligten for hele bidraget eller en del af dette, også her i
det omfang, i hvilket det sociale udvalg skønner, at pågældende viUe
haoe afholdt disse udgifter, hvis han ikke var blevet indkaldt.
Stk. 2. Der kan endvidere i trangstilfælde i indtil 6 uger fra hjemsendelsen at regne ydes ikke-arbejdsløshedsforsikrede hjemsendte værnepligtige hjælp i et omfang, som dog ikke kan overstige, hvad vedkommende ville haoe kunnet oppebære fra arbejdsløshedsforsikringen. Det
samme gælder arbejdsløshedsforsikrede, som for tiden ikke opfylder
betingelserne tor at opnå hjælp fra arbejdsløshedskassen . Det er dog en
forudsætning for denne hjælp, at pågældende står tilmeldt den offentlige arbejdsanvisning som ledig.
Stk. 3. Det er ikke en hindring for at opnå hjælp i henhold til for.
nævnte bestemmelser, at den værnepligtiges familie opholder sig i udlandet, såfremt dette ophold er rimeligt begrundet. Hjælpen ydes i dette
tilfælde af det sociale udvalg i den kommune, hvori den garnison, til
hvilken den værnepligtige er indkaldt, er beliggende, og opholdskommunens andel af hjælpen refunderes garnisomkommunen af statskassen.
Stk. 4. I 1crigstilfælde træffer regeringen straks foranstaltning til, at
den opholdskommune, hvor vedkommende tjenstgØrende militære ved
indkaldelsen var bosat, overtager hans legale forsørgelsespligt.

Om ydelse af særhjælp i fredstid er der givet kommunalbestyrelserne
nærmere vejledning i Socialministeriets cirkulære af 11/6 1954 om
hjælp til værnepligtige, hvoraf følgende kan anføres:
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L Hvem omfattes af bestemmelsen.
l) Loven omfatter enhver værnepligtig, der forretter militærtjeneste,
hvad enten den værnepligtige er genindkaldt eller indkaldt til den fØrste uddannelse eller i umiddelbar fortsættelse af denne forretter fortsat
pligtig tjeneste. Herunder henregnes også tjeneste som befalingsmandselev (korporal-, sergent- eller løjtnantskole) og pligtig tjeneste som befalingsmand i fortsættelse af de omhandlede skoler.
Bestemmelsen omfatter i princippet ligeledes de, der forretter frivillig
tjeneste (f. eks. med henblik på uddannelse til fast officer, uanset om
disse tidligere har aftjent deres værnepligt). Der el' truffet den ordning,
at de militære myndigheder selv påser, at der ikke til sådan tjeneste
antages personer, som søger hjælp, uden at tjenesten (uddannelsen) kan
siges at være Ønskelig udfra et militært synspunkt.
For så vidt angår befalingsmænd, der forretter frivillig tjeneste. vil
størrelsen af den udbetalte løn normalt udelukke, at der foreligger trang,
jfr. afsnit V.

II. Hovedsynspunkter for hjælpen og almindelige forudsætninger.
Bestemmelsen hviler på det hovedsynspunkt, at der fra det offentliges
side må drages omsorg for, at indgrebet i de værnepligtiges og deres
familiers sædvanlige tilværelse under militærtjeneste bliver så lidt føleligt som muligt, således at man tilstræber at søge familiens hidtidige
levevilkår opretholdt inden for rimelighedens grænser. Der må derfor
lægges en mildere trangsbedømmelse til grund, og i det hele på en række
punkter gennemføres en forskel mellem behandlingen af disse trangstilfælde og dem, der normalt afhjælpes ved ydelse af kommunehjælp i
henhold til forsorgslovens regler herom. Dette kan dog under hensyn
til, at der er tale om en ydelse, der skal afhjælpe den foreliggende trang,
som nævnt kun ske inden for rimelige grænser, jfr. herved bl. a. de for
underholdshjælpens størrelse fastsatte vejledende satser i afsnit V.
l forbindelse med det nævnte hovedsynspunkt må det dog fremhæves, dels at hjælpen ikke må overstige, hvad det må antages, at pågældende selv ville have kunnet udrede, såfremt han ikke var blevet indkaldt, dels at det er en forudsætning for ydelse af hjælp, at de forpligtelser, til hvilke der søges hjælp, ikke må antages at være påtaget med
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henblik på at opnå hjælp af det offentlige. Ved første indkaldelse er det
desuden en forudsætning, at pågældende har haft rimelig grund til
ikke at vente med at påtage sig de forpligtelser, til hvis opfyldelse han
søger hjælp, til efter aftjeningen af den normale værnepligt. Der må derfor i almindelighed udvises nogen varsomhed ved ordinære indkaldelser til den fØrste uddannelse, navnlig hvor denne sker til normal tid.
For så vidt angår ugifte, følger det af de anførte synspunkter, at der
kun undtagelsesvis vil kunne ydes hjælp under den første indkaldelse,
når denne sker til normal tid (se nærmere nedenfor under afsnit III).
Efter hjemsendelsen kan der derimod ydes hjælp efter de i afsnit VI
angivne retningslinier.
Med hensyn til gifte må der i højere grad lægges vægt på hovedsynspunktet om, at indgrebet i den indkaldte og hans families tilværelse skal
blive så lidt føleligt som muligt. men også i disse tilfælde må opmærksomheden naturligvis være henvendt på spørgsmålet om, hvorvidt de
forpligtelser, til hvis opfyldelse der ønskes hjælp, skønnes påtaget med
henblik på opnåelse af hjælp fra det offentlige under indkaldelsen (se
nedenfor under afsnit III og IV). Har en værnepligtigs hustru uden
særlig grrmd opgivet sit arbeide under eller kort tid fØr indkaldelsen,
vil der i reglen ikke kunne ydes underholdshjælp m. v. til hende.
Tilfælde, hvor den første indkaldelse finder sted efter en ansØgt udsættelse, må til en vis grad ligestilles med tilfælde, bvor indkaldelsen
har fundet sted til normal tid, idet den værnepligtige også i disse tilfælde har kunnet forudse sin indkaldelse og derfor har kunnet indrette
sine forhold herpå. Det er på den anden side givet, at der i disse tilfælde
ofte vil foreligge forpligtelser, som den indkaldte har fundet det naturligt at påtage sig, og hvortil der bør tages hensyn inden for passende
grænser. Han vil f. eks. ofte være gift, og har han været i stand til at
forsørge sin hustru i så lang tid før indkaldelsen, at hun vil have vanskeligt ved at genoptage sit erhverv, bør hjælp i givet fald ydes, selvom
der ikke er bem.
Den omstændighed, at den værnepligtige på grund af uddannelse,
hvorunder han har klaret sit underhold ved studielån, legater o. Ugn.,
ikke forinden indkaldelsen har forsørget sin familie, er ikke til hinder
for, at der kan udbetales hjælp, såfremt uddannelsen er afsluttet før ind.
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kaldelsen, således at han må forudsættes på dette tidspunkt at have haft
evne til at forsørge familien.
Hjælpen ydes som særhjælp og er altså uden retsvirkning for de pågældende og deres familier, og dette gælder, uanset om den værnepligtige i forvejen var under forsørgelse af det offentlige.

IIL Hjælpens omfang.
1) Den normale hjælp.
Når betingelserne for at yde hjælp efter § 281 er opfyldt, jfr. de
foranstående afsnit, og kommunen derfor skal afhjælpe pågældendes
egen og hans families trang under militærtjeneste, påhviler det de sociale
udvalg at yde de værnepligtige hjælp til familiens underhold og beklædning m. v., samt til betaling af de sædvanlige faste udgifter som
husleje, lys og gas, brændsel, kontingenter, forsikringspræmier (bortset
fra livsforsikringer) o.lign. Herved må dog erindres den i forrige afsnit
nævnte forudsætning om, at hjælpen ikke må overstige, hvad det må
antages, at pågældende selv ville have afholdt. Endvidere må der tages
hensyn til de vejledende satser, der nævnes i afsnit V. - Også for ugifte
vil der kunne blive tale om den nævnte hjælp til kontingenter og forsikringspræmier, ligesom der for disse efter omstændighederne kan blive
tale om hjælp til bevarelse af en lejlighed.

2) Udgifter til erhvervelse af lejlighed.
I ganske særlige tilfælde, navnlig hvor ægtefællerne hidtil på grund af
boligmangel har boet under utilfredsstillende forhold, men hvor der nu
viser sig mulighed for at få en selvstændig bolig, og hvor en fortsættelse
af de hidtidige boligforhold må anses for særlig uheldig, kan der tillige
ydes hjælp til erhvervelse af en lejlighed, såfremt fornøden hjælp hertil
ikke kan ydes efter § 36 b. i lov om boligbyggeri med offentlig støtte,
jfr, bekendtgørelse nr. 288 af 14. juni 1951, eller på anden måde, f. eks.
ved optagelse af lån. - Det bør påses, at der ikke ved ydelse af sådan
hjælp bliver tale om en formueforøgelse for den indkaldte, og det må
erindres, at den ydede hjælp heller ikke herved må overstige, hvad det
må antages, at han selv ville have kunnet udrede, hvis han ikke var blevet indkaldt.
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3) Udgifter til erhoerosoirksomhed,
Desuden er der i § 281, stk. l, hjemmel for at yde hjælp, f. eks. til
fortsættelse af lejemål af butik. Hermed må sidestilles hjælp til betaling af prioritetsrenter og ejendomsskatter samt hjælp til betaling af
leje for værksted eller andet erhvervslokale, ligesom det i praksis er antaget, at der til opretholdelse af pågældendes erhvervsvirksomhed eller
bedrift under indkaldelsen kan ydes hjælp til aflønning af vikar eller
anden fornødBn medhjælp, forudsat at virksomheden før indkaldelsen
har vist sig at kunne afkaste et rimeligt udbytte, og at udgifterne til
vikar eller medhjælp ikke kan dækkes af virksomhedens drift. Derimod
kan der ikke ydes hjælp til erstatning for eventuelt tab, der opstår ved
driften af en erhvervsvirksomhed under indkaldelsen. - Også for ugifte
vil der kunne blive tale om denne bjælp.

4) Udgifter til opmagasinering og til renter af gæld.
Hvor omstændighederne taler derfor, viI der - også for ugifte kunne ydes hjælp til opmagasinering af møbler og til betaling af renter
på almindelig løbende gældsforpIigtelser, der er optaget med rimeligt
fonnål (f. eks. studielån). Derimod kan der - i hvert tilfælde ved
ordinære indkaldelser til normal tid - kun i ganske særlige tilfælde ydes
hjælp til afdrag på anden gæld. Om udsættelsestiIfælde henvises til bemærkningerne foran i afsnit II.
5) Afdrag på afbetalingskontrakter m. v.

Det er i § 281, stk. l, fastsat, at der kan ydes hjælp til afdrag på gæld
stiftet til erhvervelse af genstande, anskaffet til pågældendes husførelse
eller til erhvervsmæssig brug.
Under hensyn til den risiko, der kan være for, at der indgås forpligtel.
ser med henblik på, at afdragene skal betales ved det offentliges hjælp,
bør der i tilfælde af ordinære indkaldelser til normal tid i reglen udvises
tilbageholdenhed med hensyn til ydelse af hjælp til betaling af afdrag
på afbetalingskontrakter, navnlig når købet er foretaget kort tid før indkaldelsen. I nogle tilfælde vil det dog være rimeligt at yde sådan hjælp,
f. eks. når det drejer sig om køb af nødvendigt bohave. Ved første indkaldelse kan hjælp til betaling af afdrag på afbetalingskontrakter ved-
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rørende indbo dog kun ydes i undtagelsestilfælde og kun under forudsætning af, at forpligtelserne ikke går ud over, bvad der bl. a. under
hensyn til pågældende families hidtidige indtægter findes rimeligt, at
der foreligger tilstrækkelig begrundelse for selve indkøbet, f. eks. at
den værnepligtige og hans hustru, der har et bam eller som venter et
barn, først på dette tidspunkt har kunnnet få lejlighed, at der er præsteret en rimelig udbetaling. at afdragsvilkårene er overholdt, og at de
afdrag, som forfalder under indkaldelsesperioden, og til hvis dækning
der således ydes hjælp, kun udgør en mindre del af købesummen, og
tilsammen ikke væsentlig overstiger et beløb svarende til, bvad det ville
koste, hvis det sociale udvalg skulle udstyre familien med et strengt
nødtørftigt bohave. Disse retningslinier må for tiden (1954) antages at
medføre, at der normalt højst vil kunne ydes et beløb af indtil 35-50 kr.
månedlig.") Hvis den værnepligtige ejer formue, kan hjælp til betaling
af sådanne afdrag dog efter omstændighederne være udelukket, selvom
der iØVligt ydes hjælp efter § 281.
Under tilsvarende betingelser kan hjælp også ydes til betaling af afdrag på lån, der er optaget til financiering af pågældendes bosætning
(bosætningslån).
.
Også andre omstændigheder end tidspunktet for købet kan begrunde,
at hjælp til betaling af afdrag ikke bør ydes. Hjælp bør f. eks. ikke ydes
til betaling af et motorkøretej, der ikke er nødvendigt for pågældendes
erhverv, eller til rent luksusprægede ting som f. eks. radiogrammofoner.
6) Forsikringspræmier.

Som nævnt under l) kan der ydes hjælp til betaling af forsikringspræmier. Herunder falder f. eks. præmier på brandforsikringer, ansvarsforsikringer m. v. Derimod bør hjælp ikke ydes til betaling af forsikringer af motorkøretøjer, medmindre motorkøretøjet er indkøbt som et nødvendigt led i den indkaldtes erhverv. Endvidere må der vises den yderste tilbageholdenhed med hensyn til hjælp til betaling af præmier på
') Ved cirkulære af 12 juni 1958 el' del' åbnet adgang til at yde særhjælp tll dækning
\lf fradrag
indbo med indtil kr. 75,- månedlig. Det fremgår iøvrigt af dette
cirkulære" bedømmelsen af, om hjælp kun ydes til betaling af' afdrag på indbo
skal træffes på grundlag af den enkelte ...·ærnepligtlges ØkonomiBke forhold ved
IndkØbet, således at o~så indkøb til forhOldsvis store belØb efter omstændighederne
vil kunne anses for rImelige, nernlig såfremt den pågældende vrornepligtlge måtte
formodes at vllle have været i stand til at opfylde kontrakten, hvis han ikke var
b le vet i n dkal d t.
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livsforsikringspolicer, ikke mindst af hensyn til, at disse forsikringer også
kan betragtes som opsparing, dog således at det, hvor ganske særlige omstændigheder i det enkelte tilfælde måtte tale derfor, ikke kan betragtes
som aldeles udelukket at yde den omhandlede hjælp.
7) Underholdsbidrag m. v.
Påhviler der den værnepligtige underholdsbidrag, må der sondres mellem tilfælde, hvor bidraget udbetales forskudsvis af det offentlige, og
tilfælde, hvor det ikke udbetales forskudsvis.
Såfremt bidraget udbetales forskudsvis, træffer udvalget beslutning
om bortfald af de til forskudsvis udbetaling knyttede retsvirkninger, .herunder tilbagebetalingspligten for hele bidraget eller, f. eks. hvis bidraget vedrører et længere tidsrum, end hele indkaldelsen varer, en del af
dette, også her i det omfang, i hvilket udvalget skønner, at pågældende
ville have afholdt disse udgifter, hvis han ikke var blevet indkaldt.
Såfremt bidraget ikke udbetales forskudsvis, vil der i tilsvarende omfang kunne ydes kontant hjælp til betaling af bidraget, i givet fald også
selvom barnet har ophold i udlandet.
Det må endvidere følge af forholdets særlige karakter, at hvis den
indkaldte har nærstående, som han vel ikke har legal forsørgerpligt overfor, men som han dog faktisk har forsørget, eller til hvis forsørgelse han
mere varigt har ydet et væsentligt bidrag, må hjælp også kunne ydes
til forsørgelse af disse.
8) Skatter.
Med hensyn til de den værnepligtige påhvilende, under indkaldelsen
forfaldne personlige skatter, bemærkes, at de pågældende må henvises
til skattemyndighederne om at søge udsættelse eller eftergivelse, og at
der i medfør af forsorgslovens § 281, stk. l, kun i ganske særlige tilfælde
bør ydes den værnepligtige hjælp til betaling af den trediedel af den
ham påhvilende personlige kommuneskat, som i henhold til kommune.
skattelovens § 39 ikke kan eftergives af kommunalbestyrelsen. Det må
herved erindres, at de værnepligtige i den første tid efter hjemsendelsen
i reglen vil have en normal arbejdsindtægt, men på grund af den lavere
indtægt under indkaldelsen ikke kommer til at betale en hertil svarende
skat.

I
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IV. Ægteskaber indgået under eller kort før indkaldelsen.
Såfremt den værnepligtige har indgået ægteskab under eller kort fØr
indkaldelsen (evt. under en ansøgt udsættelse) på et tidspunkt, hvor han
vidste eller burde vide, at han skulle indkaldes, kan der kun ydes hjælp
til hustruens underhold og husleje m. v., når der foreligger særlige grunde. Dette er f. eks. tilfældet, når ægteskabet er indgået på grund af, at
der ventes et barn, eller når der på indkaldelsestidspunktet er børn i
ægteskabet, eller - i udsætte1sestilfælde - når ægteskabet har bestået en
vis længere tid før indkaldelsen, og den indkaldte i denne periode faktisk har forsørget en hustru, der ikke har haft selvstændigt erhverv. Endvidere kan hjælp ydes, f. eks. når ægtefællerne ved ægteskabets indgåelse
har regnet med, at hustruen skulle klare sig selv, men dette senere viser
sig umuligt, fordi hun bliver syg eller gravid eller arbejdsløs (i modsætning til de under afsnit II nævnte tilfælde, hvor hustruen uden særlig
grund opgiver sit arbejde under eller kort tid før indkaldelsen).
Når hjælpen ydes, fordi hustruen er blevet gravid, kan den - hvadenten barnet er avlet før eller efter ægteskabets indgåelse - ydes fra det
tidspunkt, da hun er arbejdsudygtig på grund af graviditet, hvilket normalt er fastsat til 2 måneder før fødslen kan ventes. Hjælpen kan - hvis
ikke særlige forhold taler derimod - fortsætte, indtil den værnepligtige
hjemsendes, og de sociale udvalg bør ikke lægge pres på hustruen for
at få hende til at søge arbejde. Forsåvidt hustruen inden hjemsendelsen
opnår beskæftigelse, må der dog foretages et passende fradrag i hjælpen,
dog ikke med den fulde indtægt, jfr. nedenfor under afsnit V.
I de omhandlede tilfælde, hvor den værnepligtige ved ægteskabets
indgåelse kunne forudse indkaldelsen, ydes ligesom i andre tilfælde kun
hjælp til betaling af afdrag på møbler m. v. under de i afsnit III (5)
nævnte forudsætninger.
Hvis parterne allerede fØr ægteskabets indgåelse har et barn, kan muligheden for, at ægteskabet alene er indgået for at opnå hjælp fra det
offentlige være nærliggende, og der bør derfor i tilfælde, hvor ægteskabet er indgået under eller kort tid fØr indkaldelsen, normalt ikke ydes
hjælp til hustruens underhold, med mindre der udover den omstændighed, at ægtefællerne i forvejen har et barn, foreligger forhold, der tyder
på, at ægteskabet ikke er indgået med henblik på at opnå hjælp fra det
offentlige, f. eks. at den indkaldte hidtil rent faktisk har forsørget sin
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kæreste eller mere varigt bidraget til hendes forsørgelse, eller at par~
terne indgik ægteskab, fordi de først på dette tidspunkt kunne få lejlighed, eller fordi den indkaldte først da var blevet udlært, eller at ægteskabet var udsat til dette tidspunkt på grund af parternes unge alder.
Såfremt hustruen har ophold hos forældre , Sf.-'-igerjorældre eller andre
nære slægtninge under mandens indkaldelse og hele tiden har haft ophold hos disse uden at yde vederlag herfor, bør der kun ydes hjælp til
hendes underhold m. v., så længe hun er arhejdsudygtig på grund af graviditet og fødsel, det vil normalt sige fra ca. 2 måneder før fødslen til l
måned efter. Denne praksis er motiveret med, at der i disse tilfælde
normalt ikke foreligger fornøden trang. Hertil kommer, at pågældende
som regel under opholdet vil deltage i husgerning o. lign., således at den
økonomiskebyrde for familien modsvares heraf.

Hvor hustruen derimod, efter først at have klaret sig selv, i anledning
af sygdom eller barnefødsel eller i andre særlige tilfælde tager ophold
hos slægtninge, kan hjælp ydes også udover den nævnte periode, men
hjælpen kan nedsættes, hvis det skønnes rimeligt under hensyn til, at en
fælles husførelse ofte er mere økonomisk. Hvis hustruens arbejdskraft f. eks. på en landejendom - står til rådighed for værtsfolkene, må dette
efter omstændighederne kunne antages at modsvare udgifterne ved hendes ophold. Af den nævnte begrundelse for at nægte hjælp følger iøvrigt.
at der i alle tilfælde må ydes hjælp, såfremt hustruen senere flytter til
selvstændig lejlighed.
I samtlige de under afsnit IV nævnte tilfælde følger ministeriet den
praksis, at der normalt under hele indkaldelsen ydes hjælp til underhold
af ægtefællernes børn, svarende til nonnalbidraget (jfr. nedenfor under
afsnit V).

V. Fastsættelse af underholdshjælpens størrelse.
Til vejledning med hensyn til størrelsen af de beløb, der hØr ydes, har
Socialministeriet fastsat de nedenfor anførte vejledende takster for den
almindelige underholdshjælp. Herudover hør der ydes hjælp til hetaling
af faste udgifter, som f. eks. husleje, lys, gas, brændsel, kontingenter, forsikringspræmier, eventuelle afdrag på gældsposter m. v.:
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Månedlig underholdshjælp*)
Månedlig beklædningshjælp . . . . . . . . . . . . . .
Halvårlig beklædningshjælp . . . . . . . . . . . . . .

K_""",

JCommun~

xeææuae-

vuppe I

gruppe II

VUPpe lU

(Købeu.
b.vn m. v.)
Jer.

(Købot.lll.

{LOhd1<OJD'

der m. v.)
Kr.

mUQ~r)

195
42
180

179
39
165

155
33
143

Kr.

Til hvert barn ydes en hjælp af samme størrelse som det en fader
påhvilende normalbidrag til børn (jfr. for tiden Socialministeriets bekendtgørelse af 4. september 1953), men ikke herudover nogen særlig
hjælp til beklædning.
Opmærksomheden benledes på, at taksterne for kommunegrupperne II
og III er reguleret i overensstemmelse med den regulering af alders- og
invaliderentesatserne, der er gennemført fra 1. april 1954.
Satserne er vejledende, således at særlige forhold i det enkelte tilfælde
vil kunne begrunde en afvigelse.
Den halvårlige beklædningshfælp bør, hvor der i forvejen ydes underholdshjælp i henhold til § 281. udbetales uden særlig ansøgning eller
trangsundersøgelse, første gang ca, 6 måneder efter indkaldelsen, sidste
gang ca. 6 måneder før den forventede hjemsendelse, hver gang gældende for et halvt år. Udbetalingsterminerne kan dog også fastsættes anderledes, f. eks. således, at udbetaling sker om foråret og efteråret, første
gang mindst 6 måneder efter indkaldelsen. - Udbetaling udover de anførte terminer - f. eks. udbetaling under en meget kortvarig indkaldelse,
eller udbetaling af en tredie rate under en normal 18 måneders indkaldelse - bør kun ske efter et skøn i hvert enkelt tilfælde.
Formue udelukker principielt ikke fra at oppebære hjælp, idet det
normalt vil være af betydning for pågældende at kuune disponere over
formuen efter sin hjemsendelse til bosætning, start af erhvervsvirksomhed el. lign. Der bør derfor normalt kun tages hensyn til den indtægt,
som formuen afkaster, således at der foretages et fradrag i hjælpen svarende til formueindtægten.
-) De anfØrte takster er flerc gange blevet ændret urider hensyn til stlgningerne 1
pristallet. samt ved cirkulære af 24. marts 1961. De el' nu
månedlIg underholdshjælp ••..•••• . ..
246
240
230
månedlig bekl",dnlngsh~ælp ••...• .•.
46
45
43
halvårlig beklædningshjælp •• . . . . . .•
197
192
184
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Tilsvarende fradrag foretages, hvis den værnepligtige under indkalde1sen bevarer en vis indtægt fra sin arbejdsgiver.
Der bør bortses fra den militære løn i alle tilfælde, bvor denne beregnes som en dagløn. I de tilfælde, hvor den beregnes som en månedsløn,
bør der bortses fra et beløb, svarende til den daglØn, der er fastsat for
pligtig tjeneste i den pågældende grad, for tiden for en korporal 5 kr.
om dagen og for en sergent 5,50 kr. om dagen.
Såfremt hustruen har selverhverv, vil der være at foretage et passende
fradrag i hjælpen, dog ikke svarende til den fulde indtægt. Fradragets
forholdsmæssige størrelse må i nogen grad afhænge af indtægtens stør
relse, men kan i almindelighed passende sættes til halvdelen, idet hustruen ikke bør berøves sin interesse for at opretholde sin selvstændige indtægt. Hovedsynspunktet må også her være, at familiens hidtidige levevilkår søges opretholdt inden for rimelige grænser, men derimod ikke, at der opnås en forbedring af levevilkårene, og i givet fald
kan der derfor være grund til at foretage en stærkere reduktion af hjælpen. Tilsvarende regler som for hustruens selverhverv må gælde arbejds4

løshedsunderstøttelse.

VI. Hjælp efter hjemsendelsen.
Ifølge den nye bestemmelse i § 281, stk. 2, kan der ydes hjælp i en
periode efter den værnepligtiges hjemsendelse.
l) Til hvem kan hjælpen ydes .
Baggrunden for ydelsen af denne hjælp er, at det ofte kan være forbundet med vanskeligheder for den værnepligtige at skaffe sig arbejde
straks efter bjemsendelsen,

For de arbejdsløshedsforsikrede er konsekvenserne af disse vanskeligbeder begrænsede, da militærtjeneste betragtes som arbejde i relation til
arbejdsbetingelserne og til karenstid, således at retten til at få arbejdsløshedsunderstøttelse ikke bortfalder på grund af den udståede militærtjeneste. Den nye regel tager derfor i første række sigte på de ikkearbe-;dsløshedsforsi1.:'rede, men hjælp kan dog også ydes til arbetdsløs4
hedsjorsikrede, såfremt disse for tiden ikke opfylder betingelserne for at
opnå hjælp fra arbejdsløshedskassen. Til arbejdsløshedsforsikrede kan
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der herunder også blive grund til at yde hjælp i den i henhold til arbejdsløshedslovens § 16, stk. 5, fastsatte ventetid (karenstid).
Hjælpen kan ydes såvel til gifte som til ugifte.

2) Betingelser for hjælpens ydelse.
Hjælpen kan kun ydes, hvis der foreligger trang, jfr. herved de for
ydelse af hjælp i henhold til § 281, stk. I, fastsatte retningslinier. Endvidere forudsættes det, at den pågældende under hjælpens ydelse står
tilmeldt den offentlige arbejdsanvisning som ledig. Ved. trangsbedømmelsen bortses der fra de hjemsendelsespenge, der er udbetalt til den
værnepligtige, idet disse ydes til andre formål.
3) Hjælpens størrelse og varighed.
Hjælpen kan ydes straks efter hjemsendelsen, og den kan ydes i indtil 6 uger fra denne. Dens størrelse kan pr. uge ikke overstige, hvad vedkommende ville have kunnet oppebære fra arbejdsløshedsforsikringen,
såfremt betingelserne for at få hjælp fra en arbejdsløshedskasse havde
været opfyldt. - Det må herved erindres, at medlemmer af arbejdsløshedskasser betaler kontingent til disse, og at der derfor ved beregningen af hjælp til en ikke arbejdsløshedsforsikret må tages hensyn til
den besparelse, han således har.
H vis der er tale om værnepligtige, der tilhører fag, som ikke har en
arbejdsløshedskasse, kan hjælp også ydes efter § 281, stk. 2, men hjælpens størrelse må i sådanne tilfælde fastsættes efter et rimeligt skøn over
samtlige foreliggende omstændigheder, eventuelt til det samme som for
værnepligtige tilhørende et nogenlunde tilsvarende fag. Hjælpen må desuden holdes indenfor de ifølge arbejdsløshedslovens § 15 gældende
maksimumsbeløb for dagpenge, børnetillæg, huslejehjælp og evt. brændselshjælp. Oplysning om de til enhver tid gældende maksimumsbeløb kan
fås ved henvendelse til vedkommende offentlige arbejdsanvisningskontor.

VII. Hjælp til familie, bosat i udlandet.
Det er fremtidig ikke nogen hindring for at opnå hjælp i henhold
til § 281, stk. l og 2, at den værnepligtiges familie opholder sig i udlandet, dog forudsat, at dette ophold er rimeligt begrundet. En rimelig be-
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grundelse foreligger f. eks. for en gift væmepltgngs familie, når ban indtil indkaldelsen havde sit arbejde i udlandet og havde indrettet sit hjem
der, og ægtefællen og børnene fremdeles bliver boende der.
Om disse tilfælde gælder af praktiske grunde den regel, at hjælpen
ydes af det sociale udvalg i den kommune, hvori den garnison, til hvilken den værnepligtige er indkaldt, er beliggende. Den udbetalende kommune må i fornødent omfang indhente bekræftelse af de afgivne oplysninger om familiens opholdssted og dens Økonomiske og andre forhold
fra vedkommende udenlandske kommunale myndighed. Den bevilgede
hjælp anvises af det sociale udvalg såvidt muligt direkte til den værnepligtiges familie.

VIIL Ekstraordinære indkaldelser m. v.
I tilfælde af ekstraordinære indkaldelser gælder i princippet samme
regler som ved ordinære indkaldelser. Normalt vil der imidlertid være
tale om et ældre mandskab, der har større forpligtelser end de første
gang indkaldte, og bertil kommer, at indkaldelsen i regIen ikke har kunnet forudses. Disse forhold vil begrunde, at de foran nævnte synspunkter
i vid udstrækning må modificeres, og der må derfor ofte ydes en mere
udstrakt hjælp til opfyldelse af den værnepligtiges forpligtelser. Også
her kan hjælp dog ikke ydes udover, hvad pågældende skønnes at kunne
have afholdt selv, hvis han ikke var blevet indkaldt. I tilfælde, hvor indkaldelsen kunne forudses, kan hjælp ligesom ved ordinære indkaldelser
ikke ydes til dækning af forpligtelser, påtaget på et tidspunkt, hvor pågældende måtte være klar over, at han ville blive indkaldt indenfor en
nærmere fremtid og derved blive afskåret fra selv at opfylde forpligtelsen. - De samme forhold foreligger ved indkaldelser til manøvrer.
Lige med ekstraordinære indkaldelser kan i et vist omfang stilles en
almindelig forlængelse af tjenestetiden, der ikke kunne forudses af den
værnepligtige. En forlængelse kan ganske vist i almindelighed ikke
begrunde, at der i den yderligere tillagte tjenestetid ydes hjælp, når sådan hjælp ikke kunne ydes i den første del af indkaldelsen. Som eksempel på undtagelse fra denne regel kan nævnes hjælp til betaling af
afdrag på studielån, der forfalder i de sidste 6 måneder af tjenestetiden
i tilfælde, hvor den almindelige tjenestetid efter låneaftalens afslutning
forlænges fra 12 til 18 måneder, da der ikke ved aftalen om afdrag af
IO
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lånet kunne tages hensyn til denne forlængelse. Som eksempel på, at en
forlængelse af tjenestetiden ikke kan begrunde nogen særstilling kan
nævnes ekstra tjeneste som sergent, idet muligheden for sådan ekstra
tjeneste må forudses som en mulighed af enhver værnepligtig.
Opmærksomheden henledes iØvrlgt på, at § 281, stk. 1-3, ikke gælder
krigstilfælde, jfr. § 281, stk. 4.
Anden offentlig hjælp.
Såfremt den værnepligtige ikke er berettiget til den foran omhandlede
særhjælp i medfør af forsorgslovens § 281, vil der, når forudsætningerne
herfor Iøvrigt måtte være til stede, kunne ydes anden hjælp til familien
efter forsorgslovens regler. Nærmere oplysninger herom kan fås ved
henvendelse til vedkommende socialkontor (det sociale udvalg) eller til
søværnets socialrådgivere.
Fremgangsmåde ved ansøgning om økonomisk hjælp.
I enhver kommune findes et socialkontor, der har den daglige administration af sociallovgivningen, herunder den økonomiske bistand, som
kan ydes værnepligtige. Ønsker en værnepligtig derfor at ansøge om
sådan hjælp, skal henvendelse rettes til socialkontoret, som tager stilling
til, om hjælp kan ydes, og med hvilket beløb. Såfremt der ikke på det
pågældende sted findes et socialkontor, rettes henvendelsen i stedet til
kommunekontoret eller kæmnerkontoret. Henvendelse med ansøgning
om økonomisk hjælp skal ske til socialkontoret i den kommune, hvor
den værnepligtiges hustru har ophold, eller, såfremt det drejer sig om
økonomisk hjælp til den værnepligtige selv, til den kommune, hvor han
ved indkaldelsen havde bopæl. I de tilfælde, hvor den værnepligtige
ikke ved indkaldelsen havde tilknytning til nogen kommune her i landet, sker henvendelsen til socialkontoret i den kommune, hvor hans
tjenestested er beliggende.
Hvis det drejer sig om særhjælp (smilitærhjælp«), benyttes ved ansøgningen et særligt skema, som udleveres ved henvendelse til et socialkontor eller til søværnets socialrådgivere. Ved fyldestgørende udfyldning af skemaet vil dette i almindelighed danne grundlag for hjælpens udbetaling uden yderligere undersøgelse fra socialkontorets side.
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Tilsnigelse af hiæ1p ved bevidst forkerte oplysninger over for socialkontoret medfører tiltale og straf, og med urette modtagen hjælp skal
tilbagebetales, med mindre der foreligger undskyldelig misforståelse.
At fortie evt. indtægter, medens den værnepligtige modtager særhjælp.
er således strafbart, ligesom det også er strafbart at modtage særhjælp
under ulovligt fravær (rØmning).
Hvis den værnepligtige er utilfreds med den afgørelse, som socialkontoret har truffet vedrørende hans ansøgning, kan han indbringe
sagen for vedkommende amt - afgørelser truffet af socialkontorer i Kø.
benhavn eller på Frederiksberg skal dog indbringes direkte for Socialministeriet -, og er han heller ikke tilfreds med amtets afgørelse, kan
han indbringe sagen for Socialministeriet (adresse: Slotsholmsgade 6,
København K.), hvis afgørelse er endelig.
Søværnets socialrådgivere er de værnepligtige behjælpelig med alle
tvivlsspørgsmål, som måtte opstå i forbindelse med ansøgning om økonomisk bistand under indkaldelsen.

Indkomstskat til kommunen.
Eftergivelse af personlig kommuneskat kan kun finde sted i særlige
tilfælde, for eksempel når den skattepligtiges indtægt som følge af indkaldelse til militærtjeneste er blevet væsentlig mindre end den indkomst,
hvorefter kommuneskatten er lignet, og den pågældende er uden formue.
Beslutning om skattelempelse træffes af kommunalbestyrelsen.
De enkelte kommuner kan nu eftergive kommuneskatten fuldt ud. At
den indkaldte oppebærer særlig hjælp i henhold til lov om offentlig
forsorg, er ikke nogen hindring for at opnå skattelempelse, for så vidt
han iØvrigt ikke har nogen indtægt eller formue.
Kommunerne er dog frit stillede, og praksis kan svinge noget, men
det er det almindelige, at værnepligtige indrømmes den størst mulige
skattelempelse.

Besværing over de af kommunalbestyrelserne trufne afgørelser med
hensyn til indkomstskatten til kommunen kan indgives til Indenrigsministeriet, Christiansborg Slotsplads 1, København K.
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Indkomstskat til staten.
Kommunalbestyrelserne i landets kommuner er bemyndiget til på
Skattedepartementets vegne at tilstå indkaldte værnepligtige nedsættelse
af indkomstskat til staten i samme omfang, hvori der for samme tidsrum
tilstås nedsættelse af indkomstskatten til kommunen. I de tilfælde, hvor
kommunalbestyrelserne eftergiver kommuneskatten fuldt ud, er kommunalbestyrelserne bemyndiget til for samme tidsrum også at eftergive
indkomstskatten til staten fuldr ud. Besværing over de af kommunalbestyrelserne trufne afgørelser med hensyn til indkomstskatten til staten kan indgives til Skattedepartementet, adr.: Christiansborg Slotsplads l, KØbenhavn K.
Fremgangsmåden ved ansøgning om skattelempelse
i anledning af indkaldelsen.

Andragende om skattelempelse indgives til kommunalbestyrelsen i
den kommune, hvor den kommuneskat, der søges eftergivet, er pålignet.
I Københavns kommune indgives andragendet dog til vedkommende
rodekontor, på Frederiksberg og i Gentofte til Skattedirektoratet.
I andragendet om skattelempelse må den værnepligtige oplyse, under
hvilken adresse skatteansættelsen har fundet sted, og hvilket skatteår
andragendet vedrører. Det må endvidere oplyses, hvornår indkaldelsen
til militærtjeneste fandt sted, ved hvilken afdeling og underafdeling
han gør tjeneste, og om muligt hvor længe indkaldelsen vil vare. Ansøgningen må endelig indeholde oplysning om den værnepligtiges indtægter under indkaldelsen, om der oppebæres særhjælp under indkaldelsen, i bekræftende fald hjælpens størrelse, og om den eventuelle ægtefælles indtægter samt om størrelsen af den værnepligtiges og hans eventuelle ægtefælles formue,
.
De fleste kommuner ønsker først at tage stilling til eventuel eftergivelse af skat umiddelbart før eller efter hjemsendelse.
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Oplysnings- og velfærdsvirksomhed
Denne virksomhed omfatter oplysnings- og velfærdsarbejde for forsvarets personel og kontakt- og oplysningsarbejde mellem den civile
befolkning og forsvaret.
Oplysnings- og velfærdsarbejde for forsvarets personel.
Gennem oplysnings- og velfærdsarbejdet søger forsvaret at fremme
mulighederne for den enkeltes personlige udvikling og trivsel. Mulig.
hederne kan ikke være lige så gode på et skib eller et lille tjenestested
som på en større kaserne eller lejr, men arbejdet søges gennemført så
godt, som pladsforhold og økonomi tillader det.
Biblioteker på større tjenestesteder omfatter udlån med et alsidigt udvalg af bøger samt læsestue med håndbøger, tidsskrifter og aviser. Da
biblioteket virker som en filial af det nærmeste civile folkebibliotek, kan
der også skaffes bøger derfra.
På søværnets skibe kan der lånes bøger, der leveres af Søfartens
Bibliotek.
Socialrådgivning. Gennem socialrådgivningen gives der bistand og
vejledning ved lØsning af sociale og personlige problemer. Socialkonsulenten, der på bestemte tider kan træffes på tjenestestedet, kan give råd
og praktisk hjælp vedrørende f. eks. særhjælp til familie, skattespørgsmål, arbejds- og erhvervsforhold, uddannelsesspørgsmål og andre personlige problemer. Orientering om muligheder for særhjælp findes
side 132.
Idræts- og hobbyvirksomhed omfatter undervisning i idrætsfag, sløjd,
bogbinderi m. m. og adgang til træning og selvstændig hobbyvirksomhed.
Oplysnings- og velfærdsarbejdet omfatter iØvrigt foredrag, ekskursioner, bistand til amatøroptræden og anden underholdning, forevisning af
underholdende og oplysende film, adgang til fjernsyns- og radiomodtagere, underholdningsspil m. m.
Velfærilsofficeren har på chefens vegne det daglige ansvar for oplysnings- og velfærdsvirksomheden. Der lægges vægt på, at mandskabet
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selv medvirker ved velfærdsarbejdets gennemførelse. Ønsker og forslag
vedrørende fritidsbeskæftigelse m. v. kan fremsættes overfor velfærdsofficeren.

Kantinen på Søværnets Eksercerskole.

Kontakt- og oplysningsarbejdet.
I forbindelse med velfærdsarbejdet udføres der over for den civile
befolkning et kontakt- og oplysningsarbejde, der har til formål at give
kendskab til forsvarets vilkår og problemer og at udvikle det sarnarbejde og den indbyrdes forståelse, der er nødvendig for, at forsvaret
kan løse sine opgaver.
Arbejdet omfatter bl. a. orienteringsbesøg på tjenestesteder og under
øvelser, udstillinger, foredrag, filrnsforevisning og forskellige fællesarrangementer mellem civile foreninger m. m. og forsvarets personel.
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Forsvarets civilundervisning.
Forsvarets civilundervisning varetager al undervisning af værnepligtige i civile almendannende fag, elementære skolefag og erhvervsbetonede fag, bortset fra den undervisning, der finder sted ved forsvarets
skoler i henhold til disses uddannelsesplaner.
Gennem civilundervisningen giver forsvaret de værnepligtige en
uddannelsesmulighed, der vil kunne hjælpe dem til at imødekomme de
krav, som familieliv, medborgerskab i samfundet og erhvervslivet stiller
til det voksne menneske.
De almendannende fag er medborgerkundskab og udenrigsorientering. Undervisningen gives som samtaletimer og behandler borgerens
forhold til familie og samfund, internationale organisationer m. v. Undervisning i disse fag sker igennem hele tjenestetiden ved de større
tjenestesteder.
De elementære fag er dansk, regning og skrivning. Denne undervisning begynder i rekruttiden, men efterhånden som de værnepligtige
gennem genopfriskning af skolekundskabeme er nået frem til de nødvendige forudsætninger, kan de selv vælge andre fag efter interesse og
behov.
Desuden har de væmepligttge muligheder for at vælge imellem fag,
som har deres særlige interesse. På skibe og ved andre tjenestesteder,
hvor klasseundervisning ikke kan gennemføres, gives undervisningen som
vederlagsfri brevkursus.
Forsvarets Civilundervisning tilrettelægger ligeledes de erhvervsmæssige uddannelser for de frivillige med henblik på disses tilbagevenden
til det civile arbejdsmarked. Interesserede kan søge oplysning om disse
uddannelser hos civilundervisningens faste medarbejdere.
Ved de fleste tjenestesteder i land vil der være en forstander, som
leder undervisningen, og som de værnepligtige altid vil kunne henvende
sig til vedrørende ønsker om undervisning.

Foreningen ..Dannevirke". KFUM's soldatermission og orlogshjem
Det grundtvigske soldaterarbejde.
I forståelse med værnenes myndigheder udfører de tre ovennævnte
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. private organisationer et stort arbejde for værnenes personel. I alle garnisoner og i de fleste lejre findes der el: eller flere hjem (orlogshjem),
der hver især drives af en af
disse organisationer. I hjemmene
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rolle. Soldaterhjemmene modtager tøj, værdisager og penge til opbevaring; i soldaterhjemmene kan de værnepligtige endvidere mødes med
eller lægge besked til deres pårørende.

t

Foreningen :li Dannevirke- arrangerer desuden forskellige kurser på
Teknologisk Institut, omvisninger på museer, industrivirksomheder etc.
og udsætter sportspræmier m. m.
I København findes KFUM's soldaterhjem i Gothersgade 115, K. (over
for Rosenborg eksercerplads) og Det grundtvigske soldaterarbejdes soldaterhjem i Vartov, Farvergade 27, K.; begge steder er der mulighed
for billigt natlogi under orlov.

Søfartens Bibliotek.
Søfartens Bibliotek er en selvejende institution, der udlåner bøger
(skøn- og faglitteratur) til danske handelsskibe, statens skibe, større
søgående fiskefartøjer, skoleskibe, sømandshjem eto., Søfartens Bibliotek forsyner således også søværnets skibe og forter med bøger til udlån til søværnets personel.
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Sømandshjem.
Mange af de befarne orlogsgaster har gode minder fra sømandshjemmene, der findes i mange af verdens havnebyer. På dette område arbejder de skandinaviske lande i fællesskab, således at der i ca. halvandet
hundrede af de største havnebyer verden over findes enten et dansk,
et svensk eller et norsk sømandshjem, der er åbent for alle skandinaviske
søfarende.
I Danmark findes sømandshjem i et halvt hundrede provinshavnebyer
samt i København (Søfartsk1ubben, Nyhavn 63 og sømandshjemmet
BetheL Nyhavn 22).
Sømandshjemmenes opgave er at danne et godt tilflugtssted 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 dels til at få et billigt logi mellem hyrerne,
dels til at få tøj og værdigenstande sikkert opbevaret. Endvidere kan
sømænd gennem sømandshjemmene sende penge hjem til deres på.
rørende. Sømandsmissionen, hvorunder de fleste sømandshjem hører.
forsyner ved udlån af bøger og blade skibenes besætninger med. læse.
stof og aflægger besøg hos søfolk, der har måttet efterlades på sygehus.

Marineforentngen,
Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søværnet og
sføarten samt vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem mænd, der har gjort eller gør tjeneste i søværnet. Foreningen, der
har afdelinger i de fleste danske provinsbyer, virker på forskellig måde,
bl a. ved afholdelse af foredrag og selskabelige sammenkomster. Den
Øver også filantropisk virksomhed over for mænd, der er eller har været
knyttet til søen, samt disses efterladte.
Ønsker tidligere værnepligtige af samme årgang at samles for at
fejre tjenstlige mærkeår, bistår foreningen dem ved. ordningen af sådanne sammenkomster. Foreningen udgiver et medlemsblad 1>Under
Dannebrogs.
Foreningen er upolitisk.
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Kystartilleriforeningen (kystbefæstningsforeningen).
Foreningens formål er at samle alle, der har gjort tjeneste ved kystbefæstningen, til bevarelse af kammeratskabet fra tjenestetiden bl. a.
ved udgivelse af et medlemsblad samt ved afholdelse af fester og sammenkomster. Desuden hjælper foreningen kystdefensionens tjenstgørende personel ved bidrag til fester og sammenkomster.
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SØVÆRNET OG HOLMENS KIRKE
Holmens Kirke er søværnets sognekirke - altså også orlogsgastens
egen kirke.
Forsvarsministeriet er kirkens overtilsyn, det vil sige, at kirkens rettigheder og økonomiske administration varetages af dette ministerium. Det
daglige tilsyn og regnskabsførelsen bestrides af kirkens værge. Menighedsrådet repræsenterer menighedens interesser.
Christian IV gav Holmens mænd deres egen kirke og lod Holmens
store ankersmedie indvie til kirke den 5. september 1619; men da flåden
stadig forøgedes og dermed Holmens personel, blev kirken for lille, og
kongen udvidede den derfor i 1641-43 med et nyt kor og to sidefløje.
så bygningen fik form af en korskirke. Ubeskadiget af ildebrande og
bombardementer står den i dag som på Christian IV's tid og bærer
kongens valgsprog på latin R(egnum) F(innat) P(ietas) gudsfrygt styrker riget. Det pragtfulde snitværk i prædikestol (1661) og altertavle
(1662) er enestående i Norden. I 1707-08 byggedes det aflange kapel,
hvor søheltene Niels Juel og Tordenskjold hviler. Til Holmens Kirke
hører Holmens Kirkegård, -skfbskirkegå rdene, fra 1666, Københavns nuværende ældste kirkegård med gravhøjen over søkrigere, som faldt i
slaget på Rheden 2. april 1801 (monument af Wiedewelt).
18. april 1950 rejstes et minde i Holmens kirke for danske, der gav
deres liv som frivillige i de allieredes militære styrker under 2. verdenskrig. Mindebogen med de faldnes navne ligger på en pult i døbefo ntens
nærhed. Hver tirsd ag vendes blad i bogen.
Orlogspræster: Præsterne ved Holmens Kirke gør tjeneste i søværnet
som orlogspræster. De bærer uniform med et kors på ærmet, men står
uden for den militære rækkefølge, fordi de i deres særlige tjeneste er
hver mand lige nær. De er hverken »over« eller :»under" nogen, 1.'UIl
underlagt chefen på tjenestestedet.
Værnepligtige teologer: Teologiske kandidater, som har gennemgået
eksercerskolen, kan stilles til rådighed ved gudstjenester og andre opgaver i forbindelse med mandskabets velfærd og beskæftigelse i fritiden
(foredrag, undervisning, studiekredse). De bærer på uniformen et særligt kendetegn (se uniformstavle) og deltager i øvelser i det omfang,
som efter chefens bestemmelse kan forenes med de særlige opgaver, der
overdrages dem.
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Den værnepligtige teolog er sine kammeraters præst, og til ham kan
de tillidsfuldt henvende sig i anliggender af personlig art.
Enhver, som tilhører søværnet. har ret til at få sine kirkelige handlinger udført i dets kirke, og enhver vil være velkommen til - s1criftligt
eller mundtligt - at henvende sig til en af orlogspræsterne, som har
træffetid i kirken.
Til Holmens provsti hører 13 kirker, og som civil chef for præsterne
og det Øvrige personel ved Holmens Kirke leder Holmens Provst tillige
søværnets kirkelige betjening.
Gudstjenester afholdes om søndagen kl. 10 og kl. 17 (om sommeren
kl. 10 og kl. 20, således at enhver har mulighed for at se indenfor).
Kirken er åben om sommeren fra kl. 9-15, om vinteren kl. 9-12.
»Holmens Kirkeblade kan fås ved henvendelse til kirkebetjeningen.
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Forhold som hjemsendt
Hjemsendelse fra søværnet.
1. Ved hjemsendelsen vil De få udleveret en orlogsbog, der skal opbevares omhyggeligt og altid være i Deres varetægt. De må derfor ikke
aflevere den til nogen civil myndighed eller vedlægge den noget andragende.
Den skal medbringes hver gang, De møder til tjeneste ved søværnet
(hjemmeværnet), eller De personligt henvender Dem tillægdsbestyreren
eller til militære myndigheder.
2. Det i orlogsbogen værende hjemsendelsespas giver Dem adgang til
fribefordring på hjemsendelsesdagen og indtil 2 dØgn derefter på 2.
klasse med Danske Statsbaners tog og skibe, når De uden afbrydelse
undervejs rejser til den station, der er nærmest det sted, hvortil der tilkommer Dem fribefordring. Passet gælder kun til rejse med lyntog og
internationale eksprestog på strækninger, hvor pladsbillet ikke kræves,
og kan ikke ved tilkøb gøres gyldigt til 1. klasse.
Kan De ikke ved befordring alene med Danske Statsbaners tog eller
skibe nå Deres bjemsted, men på hele strækningen eller dele heraf må
rejse med privatbane, ruteskibsselskab eller statsbanerutebil, vil der
bag hjemsendelsespasset være indklæbet en tillægsbillet for hver strækning, De skal køre (sejle) med privatejet bane (skib) eller statsbanerutebil. Afkræves der Dem betaling på privat jernbane eller ruteskib,
vil De ved 11 envendelse til Iægdsbestyreren på det sted, hvortil De er
hjemsendt, få godtgjort, hvad rejsen har kostet på billigste plads.
Kontroller straks ved modtagelsen af orlogsbogen, at der er udleveret
Dem den i henhold til ovenstående fornødne rejsehjemmel,
S. Kan De ikke i løbet af 12 timer nå det sted, hvortil De er hjemsendt, tilkommer der Dem et dagpengebeløb for hvert tidsrum af indtil
12 timer, rejsen varer ud over de første 12 timer. Pengene udbetales
Dem af Iægdsbestyreren.
4. Senest 5 dage efter at De er bjemsendt, skal De foretage anmel-
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delse til det folkeregister, i hvilket De er optaget, om hjemsendelsen
og om den bopæl, De nu tager, således:
Genoptager De Deres hidtidige bopæl, skal dette meddeles folkeregistret.
Flytter De ved hjemsendelsen til en ny bopæl inden for den kommune, hvor De hidtil har boet og stået tilmeldt folkeregistret, skal den
nye bopæl senest 5 dage efter hjemsendelsen anmeldes til folkeregistret.
Vender De efter hjemsendelsen ikke tilbage til den hidtidige bopæl,
men flytter til en anden kommune. skal De inden 5 dage efter hjemsendelsen foretage anmeldelse om fraflytning til det folkeregister, hvor De
under indkaldelsen har stået tilmeldt, og af folkeregistret have udstedt
flyttebevis. Senest 5 dage efter ankomsten til tilflytningskommunen
må De anmelde Deres bopæl for folkeregistret sammesteds og aflevere
flyttebeviset.
Forholdsattest m. v.
5. Alle henvendelser, ansøgninger eller forespørgsler vedrørende Deres militære forhold skal efter hjemsendelsen rettes til: Søværnets Personelkontor, Holmen, København K. (dog til vedkommende hjemmeværnsregion, såfremt De måtte være blevet overført til hjemmeværnet).
Skriftlig eller personlig (ikke telefonisk) henvendelse om udstedelse
af forholdsattest vedrørende Deres militære tjeneste kan ske ca. 8 dage
efter hjemsendelsen.
Udrustning og mundering.
6. Rejser De hjem i søværnets mundenngssager, skal De bebandle dem
med omhu og straks efter hjemkomsten sende dem tilbage, vel rengjorte
og indpakkede.
7. Med undtagelse af de i pkt. 6 nævnte tilfælde samt i de tilfælde,
hvor De eventuelt som værnepligtig befalingsmand ved visse lejligheder
har adgang til at bære søværnets uniform, må De ikke. medens De er
hjemsendt, bære militære uniformsgenstande eller dragt, der har en sådan lighed med en militær uniform, at en forveksling let finder sted.
Når De under hjemrejse - eller i særlige tilfælde som hjemsendt befalingsmand - bærer uniform, er De med hensyn til hilsen og påklædning underkastet de samme pligter og det samme tilsyn som Deres
tjenstgørende kammerater.

Forhold som hiemsendt

159

8. Militære udmærkelsestegn, som De måtte have fået i tjenesten,
skal medbringes ved alle senere indkaldelser. De har lov til også at
bære dem til civil påklædning, fortrinsvis på højre side af brystet.
Værnepligtstid.
9. Så længe De har mødebefaling og er under den i punkt 10 nævnte
aldersgrænse, hører De til den værnepligtige styrke ved søværnet, med
mindre De forinden har fået meddelelse om, at De er overført til hjemmeværnet.
10. De er værnepligtig (hjemmeværnspligtig) indtil udgangen af det
år, i hvilket De fylder 50 år, men selv derefter skal De i tilfælde af
fjendtligheder deltage i landets forsvar, når regeringen bestemmer det.
(Om civilforsvarspligt se senere under »Ctvilforsvarstjeneste«),
Efter afgangen fra søværnet er De pligtig til, i det omfang Forsvarsministeren bestemmer det, at forrette tjeneste ved hjemmeværnet indtil
udgangen af det år, i hvilket De fylder 50 år (se herom senere under
;o H jemmeværnstjeneste-).
Frivillig tjeneste ved søværnet.
11. Er De værnepligtig. hjemsendt eller afskediget befalingsmand af
reserven , kan De, når De slettes af søværnets styrke (jfr, punkt 10), hvis
søværnet skønner at have brug for Deres tjeneste, forvente at modtage
en opfordring om frivilligt at stille Dem til rådighed for søværnet ved
mobilisering eller en sikringsstyrkes formering. De er dog i alle tilfælde
hjemmeværnspligtig indtil Deres fyldte 50. år.
For tiden tjenstudygtig.
12. Er De hjemsendt som for tiden tjenstudygtig. skal De forholde
Dem som anført i den vejledning, De har fået (vil få) udleveret.
Kassation.
13. Hvis De efter Deres hjemsendelse på grund af legemsbeskadigelse,
kronisk sygdom el. lign. ikke længere anser Dem for egnet til krigstjeneste, må De fremstille Dem for den ordentlige session eller - uden
for de tidsrum, hvor der afholdes session, - for den faste session, der
findes i den by, hvor udskrivningskredsen har sit kontor.
De bør, inden De fremstiller Dem, henvende Dem til udskrivningskredsen, som vil vejlede Dem.
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De må ved fremstillingen medbringe de fornødne attester, og De må
selv afholde evt. rejseudgifter i forbindelse med fremstillingen.

Udelukkelse fra tjeneste ved forsvaret,
14. Ifølge vaarnepligtsloven kan den, der for forsætlig lovovertrædelse
ved danske eller fremmede domstole idemmes en ubetinget straf i 5
måneder eller derover, udelukkes fra tjeneste i forsvaret, hvis det i de
enkelte tilfælde skønnes, at den pågældende er karaktermæsstgt uegnet
til sådan tjeneste. Udelukket er i hvert fald den, som er Idømt arbejdshus, Sikkerhedsforvaring eller psykopatforvaring. Afgørelse Om udelukkelse træffes af en session.
Mødebefallngen for sådanne værnepligtige vil - normalt gennem vedkommende lægdsbestyrer - blive inddraget.
Bestemmelsen gælder også tjeneste i hjemmeværnet.

Flytninger.
15. Opmærksomheden henledes på, at De under bødeansvar har pligt
til over for folkeregistret at anmelde ikke blot hjemsendelse, men også
eventuelle senere flytninger.
Hvis De indkaldes til fortsat øvelse, skal De ikke melde flylning til
folkeregistret, medmindre De samtidig med indkaldelsen helt opgiver
Deres bopæl.
16. Som værnepligtig (se herom i næste punkt) er De selv ansvarlig
for, at bopælsforandringer, bortrejse og lignende ikke er til hinder for,
at indkaldelsesordrer og andre meddelelser fra myndighederne vedrørende Deres værnepligt kan komme Dem rettidigt i hænde.
Såfremt De forsømmer at anmelde bopælsforandring, bortrejse o. lign.,
og indkaldelsesordre som følge heraf ikke kan udleveres til Dem, udsætter De Dem for at blive straffet efter militær straffelov for ulovlig udeblivelse (jfr. pkt. Zl).
17. I nærværende bestemmelser omhandler betegnelsen :.værnepligtige c også hjemsendte værnepligtige af sØløitnant- og lavere grad samt
sådanne afskedigede eller til hjemmeværnet overførte befalingsmænd,
som endnu er optaget i lægdsrullen.
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Husk at melde flytning til Folkeregistret.

Anmeldelse af rejser m. v.
18. Dersom De for et tidsrum af 6 måneder og derover rejser ud af
landet eller tager hyre på fremmede skibe. skal De anmelde såvel afrejse
som tilbagekomst til Deres lægdsbestyrer eller, såfremt De er forsynet
med søfartsbog, til en mønstringsbestyrer.
Il
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»Delfinen« : Længde: 54-,0 m, ca , 64.'1 tons, besætning : 33, søsat: 1956,
armerinq : 4 stk. 53,3 cm torpedoer.

Tilsvarende anmeldelsespligt indtræder, dersom en rejse af påregnet
kortere varighed forlænges ud over 6 måneder.
Ved anmeldelse af udrejse skal De til lægdsbestyreren (mønstringsbestyreren) opgive de på den udleverede særlige anmeldelsesblanket
ønskede oplysninger bl. a. vedrørende rejsemål, rejsens påregnede varighed og Deres militære data.
19. Ved anmeldelsen vil De af lægdsbestyreren (mønstrtngsbestyreren)
modtage en særlig hitteringsblanket med fornøden vejledning vedrørende de pligter, der påhviler Dem i værnepligtsmæssig henseende under
Deres fravær fra landet
20. Under særlige forhold kan Indenrigsministeren bestemme, at værnepligtige eller grupper af disse ikke uden særlig tilladelse kan rejse ud
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af landet eller tage hyre på fremmede skibe, for så vidt de er udskrevne
eller pligtige at møde på nærmest forestående session. Et sådant forbud
vil bl, a. kunne omfatte værnepligtige, der tilhører mobiliseringsstyrken
(har gul eller rød mødebefaling).
21. Rejser De til udlandet uden at overholde ovenstående bestemmelser, straffes De med bøder og udsætter Dem desuden for at blive
straffet for ulovlig udeblivelse.
Hvis De agter at tage fast ophold i et andet land, bør De i egen
interesse før ud rejsen undersøge, om den her i landet forrettede militærtjeneste har været af tilstrækkelig lang varighed til, at De kan fritages
for indkaldelse til militærtjeneste i det fremmede land. H vis dette ikke
er tilfældet, kan De eventuelt søge antagelse til frivillig tjeneste i Danmark.

FORHOLD VED GENINDKALDELSER
Mødebefalinger.
22. Afhængig af Deres placering i mobiliseringsstyrken eller personelreserven vil der for Dem være udstedt (indklæbet i orlogsbogen) en af
nedenstående mødebefalinger, eller De vil have modtaget meddelelse
om, at De er blevet overført til hjemmeværnet.
Gul mødebefaling anvendes for hjemsendte værnepligtige (bjemkommanderede befalingsmænd), der indgår i en ..foreløbig sikringsstyrkec.
Rød mØdebefaling anvendes for bjemsendte værnepligtige {hjemkommanderede befalingsmænd), der indgår i den resterende sikringsstyrke.
Hvid mødebefaling anvendes for hjemsendte værnepligtige (bjemkommanderede befalingsmænd), for hvilke der ikke findes øjeblikkelig
anvendelse ved mobilisering (formering af sikringsstyrke), men som må
forudses senere at skulle indkaldes som erstatningsmandskab. Normalt
vil denne mødebefaling (eller efternævnte hvide mødebefaling med rød
kant) således blive anvendt, efter at De i nogle år har haft gul eller
rød mødebefaling indklæbet i Deres orlogsbog.
Er der udstedt hvid mødebefaling for Dem, skal De derfor - i overensstemmelse med det på mødebefalingen anførte - ikke give møde
ved mobilisering (formering af sikringsstyrke), men først når De modtager særlig ordre herom.
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Det er tilladt personel med hvid mødebefaling at søge optagelse i
hjemmeværnet.
H vid mødebefaling med rød kant anvendes som for hvid mødebefaling nævnt med den forskel, at De, hvis De har hvid mødebefaling med
rød kant, ikke kan gives tilladelse til optagelse i hjemmeværnet.
Denne mødebefaling anvendes - til forskel fra hvid mødebefaling for enkelte værnepligtige, for hvilke der ikke i øjeblikket findes anvendelse ved mobilisering (fonnering af sikringsstyrke), men som forventes
i løbet af kortere tid at skulle indgå i mobiliserin gsreserven. Har De
hvid mødebefaling med rød kant, skal De ikke give møde ved mobilisering (formering af sikrfngsstyrke), men først når De modtager særlig
ordre berom.
Ombytning af Deres mødebefaling vil foregå ved, at Søvæmskommandoen sender Dem meddelelse om den foretagne ændring i mødebefalingen. De skal derefter forholde Dem, således som det vil fremgå
af den samtidig med meddelelsen modtagne instruktion.
Undlader De at rette Dem efter den fra Søværnskommandoen mod.
tagne instruktion, udsætter De Dem for at blive straffet efter den militære straffelovgivning.

Ordinære genindkaldelser.
23. Ved normal genindkaldelse til fortsat øvelse viI De om muligt
3 måneder før mødedagen modtage en særlig indkaldelsesordre (blå
indkaldelsesordre).
Dersom De får tilsendt en sådan indkaldelsesordre, har De mødepligt
i henhold til det på ordren anførte vedrørende mødested, tidspunkt
m. v., medmindre
- De opholder Dem i (På) Grønland, Færøerne eller lande uden
for Europa eller undervejs dertil,
- De efter ansøgning opnår udsættelse med indkaldelsen,
- indkaldelsesordren annulleres af den personelforvaltende myndighed som følge af, at der fra udskrivningsmyndighederne er
modtaget meddelelse om, at De har afgivet den i punkt 18 omhandlede udrejsemeddelelse. før indkaldelsesordren er udsendt,
eller
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- De på grund af sygdom er forhindret i at give møde (vedrørende fremskaffelse af lægeerklæring se punkt 28).
AnsØgning om udsættelse med genindkaldelse sendes til vedkommende personelforvaltende myndighed, hvor den normalt skal være
senest 3 uger før mødedagen.
Ansøgning om at blive indkaldt på et andet tidspunkt af året eller
helt at blive fri for indkaldelse kan ikke forventes bevilget.
AnsØgning om at blive indkaldt i et andet år kan kun bevilges, når
De godtgør, at ændringen af indkaldelsesåret er af afgørende betydning
for Dem.

Ekstraordinære indkaldelser.
Formering af sikringsstyrke.
Mobilisering.
24. Under alvorligere forhold kan Forsvarsministeren for at forege
den tjenstgørende fredsstyrke foretage ekstraordinære indkaldelser af
et antal hjemsendte værnepligtige.
Ved en sådan forøgelse af fredsstyrken (formering af en sikringsstyrke eller mobilisering) kan De enten blive indkaldt ved en særlig
indkaldelsesordre (gul ekstraordinær indkaldelsesordre) eller ved, at
Deres (gule eller røde) mødebefaling umiddelbart sættes i kraft.
I sidste tilfælde vil ordre om, at orlogsbogens gule og/eller røde
mødebefaling træder i kraft blive bekendtgjort i radio og presse, ved
højttalervogne og opslag eller på lignende måde.
I de forannævnte tilfælde har De mødepligt i henhold til det på henholdsvis indkaldelsesordren og mødebefalingen anførte, således:
- Hvis De opholder Dem i Europa, skal De møde som angivet. Hvis
hjemrejse som følge af situationens udvikling ikke er mulig, skal
De snarest henvende Dem til nærmeste danske myndighed (ambassade, konsulat eller tilsvarende),
- hvis De opholder Dem i Grønland eller på Eæreerne, skal De
melde Dem til nærmeste danske, militære myndighed,
- hvis De opholder Dem uden for Europa, Grønland eller Færøerne,
skal De snarest henvende Dem til nærmeste danske myndighed
(ambassade, konsulat eller tilsvarende) for at modtage nærmere
ordre.
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Kun sygdom vil være gyldig udeblivelsesgrund (vedrørende lægeerklæring se punkt 28).
Hvis ikke en bestemt mødetid er angivet i indkaldelsesordren eller
ved bekendtgørelsen, skal De, hvad enten det er dag eller nat, uopholdelig og på hurtigste måde tage til det i indkaldelsesordren (mødebefalingen) befalede mødested og melde Dem. (Bemærk dog de særlige forhold, der gælder, hvis De har hvid mødebefaling eller hvid mødebefaling med rød kant (jfr. pkt. 22».
Såfremt De kan tage med jernbane eller ruteskib, skal De rejse med
første tog eller skib til mødestedet.

Frihefordring.
Andre forhold vedrørende rejsen.
25. På indkaldelsesordrerne (både den blå og den gule) sidder et antal billetter, der giver Dem fribefordring på alle indenlandske jernbaner
og ruteskibe. På statens baner eller ruteskibe gælder indkaldelsesordren
som billet. På private baner skal De forevise indkaldelsesordren ved
billetkontoret på den station, De tager afsted fra, og passe på, at kuponen l>Jernbanebillet« udfyldes rigtigt. På private ruteskibe skal De
vise billettøren indkaldelsesordren og passe på, at han udfylder kuponen
»Rutesktbsbtllet« rigtigt. Den pågældende kupon afrives af jernbaneeller skibspersonalet. Kuponerne kan også anvendes til rejser med
statsbanernes rutebiler; ved normal genindkaldelse dog kun på strækningen mellem hjemstedet og nærmeste jernbanestation, eller hvor rutebil erstatter tog.
Når indkaldelse sker på grundlag af (gul eller rød) mødebefaling, vil
denne i overensstemmelse med oplysningerne herpå kunne anvendes
som billet. Hvis det har været nødvendigt for Dem at rejse uden medbragt orlogsbog (mødebefaling), vil De ved Deres afdeling få refunderet de eventuelle rejseudgifter, De nødvendigvis har måttet afholde.
De skal kunne dokumentere disse udgifter ved forevisning af billet
(eller kvittering herfor).
Såfremt rejsen til Deres afdeling i anledning af indkaldelse varer
over 12 timer, får De dagpenge af Deres militære enhed, når De har
meldt Dem.
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26. Ved ekstraordinære indkaldelser må De ikke gøre nogen omvej
for at hente Deres orlogsbog, hvis De af særlige grunde undtagelsesvis
ikke har den, hvor De opholder Dem.
De skal derfor til enhver tid være klar over indholdet af Deres møde-befaling (mødested og militære enhed).
Udeblivelse.
Lovligt forfald.
Zl. Møder De for sent ved en indkaldelse, eller udebliver De uden
lovligt forfald, er De hjemfalden til straf.
28. Som lovligt forfald regnes sygdom.
H vis De er syg og derfor ikke kan møde, skal De snarest sende en
lægeerklæring til den personelforvaltende myndighed (se mødebefaling). Erklæringen skal indeholde oplysninger om sygdommens sandsynlige varighed, samt om De uden skade kan flyttes til nærmeste militære
sygehus (infirmeri).
Som lovligt forfald regnes endvidere ophold i udlandet i den udstrækning, det vil fremgå af punkterne 23 og 24.
Civile arbejdsforhold m. v.
under genindkaldelse.
29. Statens tjenestemænd oppebærer i henhold til tjenestemandsloven
fuld lønning under genindkaldelse til fortsat øvelse og andre kortere
indkaldelser.
30. Funktionærer, der ikke er tjenestemænd, har efter lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer under genindkaldelser
krav på løn i den måned, i hvilken indkaldelsen finder sted, og den
derpå følgende måned.
Funktionæren har pligt til at underrette arbejdsgiveren, så snart han
modtager meddelelse om tidspunktet for indkaldelsen.
Funktionæren har endvidere ret til efter genindkaldelse at geaindtræde i sin stilling med uændret anciennitet under forudsætning af, at
han inden indkaldelsen fremsætter ønske herom over for arbejdsgiveren,
og at underretning til denne om indkaldelsen har fundet sted rettidigt.
Funktionæren er på den anden side i dette tilfælde forpligtet til ved
hjemsendelsen at genindtræde i stillingen.

168

3. afsnit

31. Under genindkaldelse er der i henhold til forsorgslovens § 281
adgang til særhjælp. Hjælpen, der er uden retsvirkninger, ydes dog kun
i begrænset omfang og som regel kun til gifte.
Henvendelse om særhjælp skal ske til det sociale udvalg i hjemstedskommunen inden mødet ved søværnet, men dette må dog ikke forsinke
afrejsen ved ekstraordinær indkaldelse.
Sager, der skal medbringes
ved genindkaldelse.
32. Ved genindkaldelse skal De medbringe:
Indkaldelsesordre (hvis en sådan er modtaget),
identitetsmærket m. kæde (som skal være anbragt i lommen indvendigt
på orlogsbogens forside),
orlogsbogen (se dog nedenfor),
evt. førerbevis til motorkøretøj samt
evt. rationeringsmærker med taloner og købekort.
Af klædningsstykker og andre brugsgenstande må De 1."U1l møde med
det strengt nødvendige (som ved 1. indkaldelse).
Kufferter og vadsække må ikke medbringes.
Ved ekstraordinær indkaldelse må De ikke gøre nogen omvej for at
bringe orlogsbogen til veje, og De bør for en sikkerheds skyld hjemmefra medbringe levnedsmidler til l døgn.
33. Det er muligt, at forholdene medfører ændringer i bestemmelserne om, hvad De skal medføre ved mødet, Se derfor nøje efter i vejledningen på den modtagne indkaldelsesordre eller gør Dem nøje bekendt med ordlyden af eventuelt på anden måde bekendtgjorte indkaldelsesordrer.
Designering til civile stillinger
ved ehtraordinære indkaldelser (mobilisering eller
aikrinS"Slyrkes formering).

34. For værnepligtige, der er ansat i visse virksomheder (i reglen
i statens tjeneste), hvor det er af væsentlig betydning for gennemførelse
af landets forsvar, at de forbliver ved ekstraordinære indkaldelser, kan
der udstedes designeringsbevis (fritagelsesbevis) af de dertil af Forsvars-

ministeriet bemyndigede institutioner.
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De værnepligtige er i forbindelse med udfærdigelsen af destgneringsbeviser pligtige til, når det forlanges, at fremvise deres orlogsbog for
den udstedelsesberettigede virksomhed.
35. Designeringsbeviset (fritagelsesbeviset), der indklæbes bag i orlogsbogen, er kun gældende, indtil Forsvarsministeren træffer bestemmelse om, at designeringen (fritagelsen) skal ophøre, og kun så længe
den værnepligtige forbliver i den stilling, der har betinget designeringen.
Når den designerede (fritagne) værnepligtige, efter at indkaldelsen
er iværksat, får underretning om, at designeringen er ophørt, skal han
uopholdelig give møde ved sin militære afdeling under iagttagelse af
de foran givne forskrifter for møde ved ekstraordinær indkaldelse.
Under hensyn til, at designeringen (fritagelsen) således atter vil kunne
ophøre, forbliver den værnepligtiges mødebefaling (rød eller hvid) i
orlogsbogen ved designeringsbevisets indklæbning heri; men det er sat
ud af kraft, så længe designeringsbeviset er gældende.
Hjemmeværnstjeneste.
36. I hjemmeværnet indgår bl. a. sådanne værnepligtige af de ældre
årgange, som ikke mere skal indgå i forsvarets enheder i krigstid, og
som derfor overføres til hjemmeværnet som en personelreserve.
Såfremt De inden Deres fyldte 50. år udgår helt af søværnets krigsstyrke, og De efter Forsvarsministerens bestemmelse overføres til hjemmeværnet, vil der tilgå Dem særlig meddelelse herom, idet Deres mødebefaling da vil blive ombyttet med denne meddelelse.
Herudover kan De, såfremt De har hvid mødebefaling (dog ikke hvid
mødebefaling med rød kant) søge antagelse til frivillig hjemmeværnstjeneste. Såfremt De antages til denne tjeneste, vil De, så længe den frivillige tjeneste vedvarer, være overført til hjemmeværnet. Nærmere
vejledning vil iØvrigt findes på den hvide mødebefaling.
37. Efter Deres overførelse til hjemmeværnet kan det pålægges Dem
at gennemgå en fortsat uddannelse ved hjemmeværnet for at vedligeholde og udbygge Deres tidligere militære uddannelse og navnlig for
at give Dem fornødent kendskab til hjemmeværnets materiel m. v., anvendelse og opgaver, eventuelt bibringe Dem specialuddannelse. Denne
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fortsatte uddannelse vil medføre pligtig tjeneste på et begrænset antal
timer årligt.
Al tjeneste ved hjemmeværnet foregår hovedsagelig lokalt inden for
kompagnierne.
Under tjeneste ved hjemmeværnet er De pligtig at opbevare og vedligeholde Deres udrustning og mundering på Deres bopæl.
Pligten til at tjene i hjemmeværnet ophører med udgangen af det år,
i hvilket De fylder 50, men den kan bringes til ophør på et tidligere
tidspunkt, hvis hjemmeværnet ikke har behov for Dem.
38. Er De hjemmevæmspligtig, men ikke finder anvendelse ved
hjemmeværnet i krigstilfælde, samt hvis De er slettet af rullen, kan
De antages til frivillig tjeneste ved hjemmeværnet" når De er egnet til
denne tjeneste, har fast bopæl inden for det kompagniområde. i hvilket
De søger optagelse, og iØvrigt ikke i henhold til værnepligtsloven er
udelukket fra tjeneste ved forsvaret på grund af straf (se punkt 14).
AnsØgning om optagelse som frivillig i hjemmeværnet sker ved indsendelse af opMgelsesbegæring til det hjemmevæmsdistrikt, inden for
hvis område De er bosiddende. Optagelsesbegæringer fås ved henvendelse til nærmeste hjemmevæmsenhed.
Civfllorsvarstjeneete.
39. Når De ikke længere har mødepligt ved forsvaret (herunder hjemmeværnet) ved ekstraordinær indkaldelse, er De ifølge clvilforsvarsloven
indtil udgangen af det år, i hvilket De fylder 65, pligtig at forrette tjeneste inden for civilforsvaret efter nærmere herom fastsatte regler.
40. Så længe De endnu har mødepligt ved forsvaret (hjemmeværnet)
ved ekstraordinær indkaldelse, kan De ikke anvendes ved civilforsvarskorpset eller ved civilforsvarskorpsets (kommunale) hjælpetjeneste, medmindre der i denne anledning er udfærdiget designerings (fritagelses)bevis for Dem (se det foran under punkterne 34 og 35 anførte vedrørende designering ved ekstraordinære indkaldelser).
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Idræt
Udøvelsen af gymnastik og anden idræt indgår som et betydningsfuldt led i den fysiske uddannelse, de værnepligtige skal gennemgå
i løbet af deres tjenestetid. Som fØlge heraf er det normalt en ret væsentlig del af øvelsestiden, der anvendes hertil, og dette er ikke uden
grund. De forskellige idrætsdiscipliner - og blandt dem især gymnastikken - er anerkendt som velegnede midler til at opnå og vedligeholde
den gode fysiske træningstilstand, som er en nødvendighed for enhver,
der gør tjeneste i et militært værn.

Gymnastikken omfatter sådanne legemsøvelser, som er planlagt med
det fonnål for øje at give en alsidig, legemlig udvikling, som alle kan
tilegne sig, omend i forskellig grad efter evner og vilkår. Denne alsidige
udvikling viser sig derved, at alle legemets organer gennem en syste-
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matisk træning udvikles, således at de ikke blot hver for sig er så virkedygtige som muligt, men at de også står i det rette forhold til hverandre,
hvorved en smuk, legemlig ligevægt er opnået. Et legemligt organ må
ikke udvikles på et andets bekostning, da dette gør udviklingen uharmonisk og svækker organismen som helhed.
Det er således kun gennem alsidighed og ligevægt i udviklingen, at
den fysiske sundhed og ydeevne skabes og fæstnes, som må være gymnastikkens mål.
En naturlig rank holdning og sikre, beherskede bevægelser kendetegner som regel fysisk sunde og veldisciplinerede orlogsgaster.
Gymnastik og visse andre legemsøvelser forØger udøvernes kræfter
og hurtighed, men giver imidlertid ikke alene fysisk harmoni; de skaber
også gode vilkår for at styrke viljen samt for at opøve værdifulde egenskaber, såsom beslutsomhed, handlekraft, selvtillid og mod, ligesom de
discipliner, som drives holdvis, som f. eks. forskellige boldspil, tovtrækning o. a., udvikler deltagernes evne for på kammeratlig vis at være
fælles om en opgave og at »løfte i flok«, en evne, der i krig har sin meget
store betydning.
Gymnastikken er grundstenen i de legemsøvelser, der skal hjælpe til
at gøre den enkelte bedre skikket til alle livets opgaver i fred som i
krig.
Men gymnastikken er desuden det grundlæggende fundament, når
det i fredens tider gælder den mere fornøjelige kappestrid ved fri idræt.
Her vil en alsidig, gymnastisk uddannelse, suppleret med spectaltrænmg,
gøre udslaget.
Det går som regel sådan, at netop denne kappestrid, som er så typisk
for de forskellige discipliner i fri idræt, vil tiltrække de mange; endvidere vil disse udøvere hovedsagelig træne i de discipliner, der interesserer dem mest, og som ligger bedst for dem.

søværnet afholder regehnæssigt en serie idrætsstævner, fordelt over
hele året med boksning, badminton, fægtning, håndbold, bordtennis og
terrainsport i vinter- og forårsmånederne, atletik, svømning, tennis og
kaproning om sommeren og fodbold og pistolskydning om efteråret.
I de discipliner, hvor der ikke - som for eksempel ved fodbold, hånd-
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bold og kaproning - er tale om holdkampe. kan enkeltpersoner anmelde sig til deltagelse gennem deres tjenestesteder. Der er udsat indtil
tre præmier i hver disciplin (vægtklasse), afhængigt af deltagerantallet.
Disse præmier vindes straks til ejendom. I holdkonkurrencerne kæmpes
der om vandrepræmier, der af samme institution skal vindes tre gange
i træk eller fire gange i alt for at fås til ejendom.
Herudover deltager personel fra søværnet lejlighedsvis i andre stævner for eksempel mod udenlandske besætninger, når fremmede orlogsskibe besøger landet, i stævner i udlandet eller lignende.
Meddelelser om idrætsstævners afholdelse og om resultaterne af afholdte konkurrencer udsendes til de forskellige tjenestesteder til ophængning på de stedlige opslagstavler. Disse idrretsmeddelelser udsendes fra søværnets idrætskontor.
Idrætsmærket.
Dette mærke, der findes i bronze, sølv og guld, kan normalt erhverves
af orlogsgasterne i løbet af deres tjenestetid, hvis de ellers er i stand til
at opfylde de krav, der gælder for dets opnåelse. Kravene er imidlertid
opsat sådan, at de fleste i værnepligtsalderen normalt vil kunne opfylde
dem efter nogen træning. Men hensigten med mærket er også at bevare
lysten hos de en gang interesserede til fortsat at aflægge prøverne og
herved opnå en højere grad af mærket, selv efter at orlogsgasterne er
hjemsendt. Mærket bliver herved et smukt, synligt tegn på, at vedkommende stadig er i en god fysisk træningstilstand.
For personel, som er under 18 år, gælder reglerne for erhvervelse af
ungdomsidrætsmærket.
Terrainsportsmærket.
I lighed med bestemmelserne for opnåelse af idrætsmærket kan værnepligtige indstille sig til prøven for terrainsportsmærket.
Svømmebevis.
På søværnets skoler og ved Øvrige institutioner kan der trænes i
svØmning til fØlgende prøver: Den lille frtsvømmerprøve, den store frisvømmerprøve samt livredningsprøven.
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søværnets forskellige militære idrætsforeninger, der for tiden kun er
åbne for befalingsmænd og stammandskab, står -ligesom de fleste andre
idrætsforeninger - som medlemmer af særlige speciaHorbund, som igen

står under »Dansk Idræts-Forbund-s ledelse.
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Sundhedspleje og førstehjælp »ed ulykkestilfælde
Det er enhvers pligt at pleje sin krop og passe sit helbred.
Den militære tjeneste og især tjenesten til sØs nødvendiggør, at mange
mennesker opholder sig, sover og spiser tæt op ad hinanden og i mindre rum end under civile forhold. Kravene til den almindelige, såvel
som til den personlige renlighed må derfor være større end ellers.

Almindelig renlighed.
Daglig afvaskning af alle rum er absolut påkrævet Omhyggelig afvask af borde og skaffegrejer efter hvert måltid er nødvend ig, ligesom
omhyggelig orden og renlighed med de rum, hvor mad og beklædningsgenstande opbevares. Hyppig udluftning af køjer og køjeklæder vil blive
beordret.
Personlig renlighed.
De skal ikke alene vaske hænder og ansigt flere gange daglig, men
ligeledes daglig vaske de steder på kroppen, som er mest udsat for sved,
nemlig fødder, skridt og armhuler, Man bør altid vaske hænder efter
aftrædning på naturens vegne og efter malerarbejde.
Håret skal være kortklippet i nakken og på siderne og iØvrigt så kort,
at det ikke falder ned i øjnene. Nødvendigheden af at have kortklippet
hår tager sigte, ikke blot på sundhedsmæssige hensyn, men er også et
spØrgsmål om hensigtsmæssighed ved bæring af hjelm og beskyttelsesmaske. Håret skal redes dagligt.
Eventuelt skæg, bakkenbarter ener lignende skal holdes så kortklippet,
at det ikke hindrer brug af våben eller bæring af beskyttelsesmaske.
Fingerneglene holdes omhyggeligt renset og skal være kort klippet
med let afrundede hjørner.
Neglene på tæerne skal klippes lige over, ikke være for korte, og hjørnerne må ikke afrundes.

I
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S åledes s k al [ingerneglene klippes -

og sd ledes tdneglene.

Opstår der hudløshed mellem tæerne, skalorlogsgasten straks melde
sig i sygelukafet, da denne lidelse både er generende og kan være
smitsom.
Fodsved bekæmpes ved daglige kolde fodbade, hyppig vask af sokkerne og eventuelt ved salicylpudder i sokker og sko. Dette pudder
fås ved henvendelse i sygelukafet.
Tænderne skal børstes mindst l gang daglig. - Afføringen skal holdes
i orden og normalt finde sted l gang daglig.

Badning.
Badning i varmt vand bør foretages 1 gang ugentlig med indsæbning
af hele kroppen og påfølgende afskylning med koldt vand og derefter
grundig aftørring. Glem ikke aftØrring af mellemrummene mellem
tæerne - man bliver lettere angrebet af fodsvamp, når tæerne er våde.
Ved samme lejlighed skal undertøj skiftes. Om sommeren bør den lette
adgang til søbade benyttes, men under iagttagelse af følgende forsigtighedsforanstaltninger:
Bad aldrig før l time efter et måltid (gælder særlig frokost- og
middagsmåltid).
Bad aldrig, når De er overanstrengt, forpustet 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.
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NYDELSESMIDLER

Tobak ryges, tygges eller snuses. Det virksomme stof i tobak er nikotin, en meget stærk gift. Den dødelige dosis ligger mellem 20 og 50 mg
nikotin. Skråtobak indeholder fra 2 % til 5 % og røgtobak indeholder fra
l %til 3 %nikotin, bvorfra en betydelig del går over i røgen, og en endnu
større del findes i tobakssovsen.
Giften opsluges let fra slimhindeme, og den opsugede mængde bliver særlig stor, når røgen inhaleres (»slugesc). Denne form for tobaksrygning må derfor anses for særlig skadelig.
Den akutte tobaksforgiftning (kaldes i daglig tale den akutte nikotinforgiftning) viser sig ved bleghed, kold sved, hovedpine, kvalme og opkastninger. Den minder meget om søsyge. Ved tilvænning opnås dog en
betydelig tålsomhed.
Den kroniske tobaksforgiftning (skro». nikotinforgiftningc ) viser sig
ved nervøs hjertebanken, smerter i bjerteegnen, dårlig søvn, svimmel.
hed, senere nedtrykt sindsstemning, synsforstyrrelser og almindelig nervøsttet, Der er dog stor forskel på, hvor meget de forsk-ellige individer
kan tåle.
Overdrivelse fører altså til forgiftning, medens en mådeholden tobaksnydelse uden »inhalatlon« næppe er til større skade. Det er sandsynligt,
at overdreven tobaksnydelse, især cigaretrygning, kan fremkalde lungekræft. - På tider, hvor der stilles store krav tillegem1ige ydelser, f. eks.
under træning til idrætskonkurrencer o. lign., bør man ikke nyde tobak
under nogen form.

Alkohol
Alkohol optages i legemet gennem fordøjelseskanalen, går over i blodet og påvirker så at sige alle cellerne i legemet
Langt den største del af den indtagne alkohol forbrændes, og kun en
ringe del udskilies gennem urinen, lungerne og huden.
Den akutte alkoholforgiftning begynder med en følelse af velvære,
løftet stemning, blussende ansigt, derefter tilbøjelighed til voldsomme
og uoverlagte handlinger, senere hen vaklende gang, utydelig tale, blegt
ansigt samt kvalme og opkastninger. Fortsættes med tilførsel af alkohol,
indtræder bevidstløshed, åndedrættet bliver snorkende og ansigtsfarven
blålig.
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Døden kan indtræde som følge af lammelse af åndedrætscentret. Den
mindste dødelige mængde af ren alkohol er for mennesker, som ikke er
vænnede til alkohol, 200-400 g - for børn 30 g, d. v. s. et snapseglas.
Ved den kroniske alkoholisme lider så godt som alle organer og funktioner i legemet. Hjernens ydeevne nedsættes, nerverne angribes, hvilket viser sig ved rysten af lemmerne og senere lammelse af musklerne.
Der kan komme betændelse af slimhinderne (svælgkatarrh og mavekatarrh), og blodkarrene angribes , særlig blodkarrene i hjernen, hvilket
kan blive årsag til hjerneblødning. Alkoholen angriber desuden hjertets
muskulatur, og den kan være årsag til nogle af de alvorligste nyre- og
leverlidelser.
Den kan endelig give anledning til en akut sindssygdom :odelirium
tremense, der viser sig ved stærk uro, uklarhed og synshallucinationer,
en sygdom, som ofte ender med døden.
M det foregående fremgår, at vil man nyde alkohol, bør dette kun
ske med stort mådehold. Et overdrevent forbrug skader ikke alene det
pågældende individ, men også samfundet, idet den kroniske alkoholist
hyppigt kommer til at ligge samfundet til byrde igennem udgifter til
drankerhjem, sindssygeanstalter, fængsler o. s. v.
Særlig vigtigt er det at være afholdende under opvæksten og under
træning.
Der er i tidens løb utvivlsomt sket en forandring af den danske befolknings tankegang og dens syn på alkohol, en forandring, hvori såvel
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 på manglende kultur.

INFEKTION
Ved infektion forstår vi den tilstand, der fremkommer, når sygdomsvækkende bakterier eller virus slår sig ned i en anden organismes væv
og formerer sig der.
Smitte opstår lettest, når mange mennesker må leve på en forholdsvis
begrænset plads.
De vigtigste smitteveje er huden, åndedrætsorganerne, fordejelsesorganerne og kønsorganernes slimhinder.
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Huden. Ved rifter eller sår kan hakterier trænge ind og fremkalde
filipenser, bylder og større betændelser. Det er derfor, som tidligere omtalt, en absolut nødvendighed, at orlogsgasten holder sin hud ren, samt
at han ved ethvert sår straks henvender sig i sygelukafet.
Lad være med at kradse hul på myggestik. Kløen bekæmpes bedst
ved at bade dem med salmiakspiritus.
Andedrætsorganeme. Her spiller dråbesmitte den største rolle: Ved
tale, hosten og nysen slynges utallige, ganske små spytpartikler som
dråber ud i nunmet og kan indåndes af andre og derved overføre smitsomme sygdomme. De sygdomme, der overføres på denne måde, er tuberkulose, meningitis, influenza, difteri og almindelige forkølelsessygdomme.
Glem derfor aldrig - ved hosten og nysen - at holde et lommetørklæde eller venstre hånd for munden, og lad være med at spytte på
dørken.
Tuberkuloee viser sig ved afmagring, bleghed, nattesved, stærk træthed, hoste og opspyt. Hvis en orlogsgast i lang tid har gået med hoste
uden at henvende sig i sygelukafet, er det en kammeratlig pligt at henlede lægens, sygepasserens eller hans nærmeste foresattes opmærksomhed herpå, så hans lunger kan blive undersøgt.
FordØ;elsesorganerne. I mundhulen og svælget findes altid masser af
bakterier, særlig hvis tænderne er dårlige. Mandlerne kan danne indgangsport for en række af vore almindelige sygdomme, halsbetændelse,
difteri, skarlagensfeber og gigtfeber.
Hvis orlogsgasten får ondt i halsen og synkebesvær. skal han straks
henvende sig i sygelukafet, både for sin egen skyld og for ikke at smitte
sine kammerater.
Nogle sygdomme, f. eks. tyfus og dysenteri, kan overføres fra snavsede hænder, idet bakterierne med fØden kan komme ned i tarmkanalen.
Orlogsgasten må derfor også af den grund huske at vaske sine hænder
før måltiderne samt når han har været på w. c.

KØNSSYGDOMME
er en fælles betegnelse for en gruppe smitsomme sygdomme, der i almindelighed overføres ved samleje, nemlig gonorre, blød chanker og
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syfilis. Sidstnævnte sygdom kan også overføres ved kys, ved fælles brug
af skaffegrejer, piber o. s. v.
Spiritus gør en mindre nøjeregnende med, hvem man indlader sig
med; kønssygdomme påføres derfor mere eller mindre berusede personer i et meget stort antal tilfælde - endnu en grund til mådehold med
alkohol.
Som ved alle smitsomme sygdomme må man tilstræbe at undgå
smittemulighed. Sikrest er det ikke at indlade sig med løse bekendtskaber, da man må være forberedt på, at tilfældige bekendtskaber fra
gader og restauranter kan udsætte en for en betydelig risiko for smitte.
Har man alligevel udsat sig for smitte, kan man anvende forebyggende
midler, som udleveres i sygelukafet i et særligt bestik. Bedste sikkerhed
mod smitte opnås ved brug af condom (præservativ), der ligeledes yder
beskyttelse mod uønsket graviditet. Nogen absolut sikkerhed yder de
dog ikke.
KØnssygdomme er så alvorlige og giver så stor risiko for senere alvorlige lidelser, at ingen kan forsvare over for sig selv ikke at gøre sit yderste for at undgå dem. Smittefaren er størst, hvis der findes hudløshed
eller rifter på kønsdelene, det er derfor vigtigt at hindre sådanne ved en
gennemført renlighed med daglige afvaskninger.
Blød chanker
er et sår, der fremkommer få dage efter smitten. Søges straks lægehjælp,
kan den helbredes hurtigt og fuldstændigt, i modsat fald kommer der
nye sår og kirtelbylcler i lysken, så operation kan blive nødvendig.
Gonorre
viser sig ved svien ved vandladningen og materieudflod fra unnrøret få
dage efter smittetidspunktet. Iværksættes behandlingen straks, kan sygdommen oftest helbredes på få dage, forsømmes den, kan den brede
sig til testikler, blære o. s. v. Der kan opstå Iedtilfælde, der kan medføre
invaliditet. Behandlingen kan da strække sig over mange måneder,
ja år.
Materieudfloddet ved gonorre kan, når det overføres til øjnene, forårsage en voldsom Øjenbetændelse, der i visse tilfælde ender med blindhed; gonorrepatienter må derfor være yderst renlige og påpasselige,
både af hensyn til sig selv og til kammeraterne.
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Syfilis eller hård chanker
er en endnu alvorligere sygdom end gonorreen. Det første symptom er
et sår, der fremkommer 2-S uger efter smitten på det sted, hvor smitstoffet er trængt ind - hyppigst på eller omkring kønsdelene. Sygdom.
men kan i løbet af kort tid brede sig til hele legemet, kan give svære
lidelser i livsvigtige organer (hjertelidelser, nervelidelser, sindssygdom
o. s. v.). Behandlet rettidigt og omhyggeligt er sygdommen helbredelig.
For alle kønssygdomme gælder det, at de ikke kan komme for hurtigt
under behandling, og hver dag, der forsømmes, kan blive af skæbnesvanger betydning. Ved mindste symptom, ja den ringeste mistanke,
skal man melde sig i sygelukafet; ethvert nok så lille sår, den ubetydeligste hudløshed, kan være begyndelsen til den alvorligste sygdom.
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 gøre dette, at have samleje.
Enhver, der lider af kønssygdom, er pligtig til at lade sig behandle
af en læge, indtil helbredelse er opnået.
Enhver patient har uanset sine formuefor hold ret til gratis behandling hos læger, ansat af det offentlige. (Under militærtjenesten af
de militære læger).
For personer, der har eller har haft en kønssygdom, gælder der før ind.
gåelse af ægteskab visse lovbestemmelser, som fordrer, at en læge råd.
spørges.

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 de behårede partier omkring køns.
delene, for fnats vedkommende ethvert sted på huden. Såvel fnat som
fladlus kan overføres til kammeraterne, hvis man ikke er påpasselig.
Orlogsgasten skal derfor ved mindste mistank e henvende sig i syge.
lukafet. - Hudløshed eller kradsninger er ofte indgangsport for senere
smitte, især med kønssygdomme, og derfor er det vigtigt at komme
under lægebehandling.

I
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FØRSTEHJÆLP
Ved førstehj ælp forstår man den første hjælp, som man, inden lægen
kan komme til stede, yder den kammerat, der er kommet til skade eller
pludselig er blevet syg. Den kan være af stor betydning og ofte direkte
livsredde nde - ikke mindst om bord i et orlogsskib i krigstid, men også
f. eks. ved drukn etilfælde. elektricitetsulykker, blødning, sår og chok.

Drukning.
H vis De ser en mand falde overbord, skal De øjeblikkelig kaste et
bjærgemærs ud til ham og varsko vagtchefen ved at råbe: Mand OVeTbord. Når man har fået den druknende op i fartøjet, skal man hurtigst
muligt:
Løse alle strammende klædningsstykker (flip, halslinning, livrem).
Rense hans mund og svælg for dynd, tang og lignende med en
pegefinger omviklet et lommetørklæde.
Når man fra fartøjet har fået manden op på dækket, må man ikke
spilde tiden med at prøve på at få vandet ud af lungerne, men man
lægger ham på maven og giver ham et par slag med flad hånd imellem
skulderbladene, så løber det meste vand ud, og tungen falder fremad
og giver fri luftpassage gennem munden.
Li vredning,
Det er et meget vanskeligt arbejde, evt. efter en anstrengende svørnmetur, at hente en druknet op fra blot få meters dybde. Det er derfor
uhyre vigtigt at nå den forulykkede, inden han går til bunds.
Den druknende, der kæmper for at få luft, vil gribe fat i den, der
nærmer sig ham. Får han lejlighed til at omklamre hjælperen, vil begge
være fortabt. Det er derfor absolut nødvendigt, at hjælperen ved, at
han skal svØmme i så stor bue uden om den forulykkede, at denne ikke
kan nå ham.

Bjærgemetoder.
Har hjælperen nået den forulykkede, medens denne endnu er i vand.
overfladen , og har han fået held til at gribe den forulykkede med et

Sundhedspleje og fØrstehiælp

183

favntag bagfra, bjærges han indefter med favntags bjærgning (fig. l).
Hjælperen holder sine arme fast om brystet på den forulykkede, så denne
ikke kan dreje sig og gribe fat i hjælperen. Han arbejder indefter med
benene alene.

Fig.l.

Bliver modstanden mindre voldsom, kan bjærgeren lade sine hænder
glide hen under den forulykkedes arme og gribe om dem med undergreb lige over albuerne og bjærge videre (fig. 2).

Fig. 2.
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Fig. 3.

Er den forulykkede hentet op fra bunden, bjærges han ind som vist
på fig. 3.
Bemærk: Den forultJkkedes nakke skal hvile på hjælperens skulder,
og hjælperen holder fast på den forulykkede ved at lægge sin ene arm
om hans bryst. Benbevægelsen er som ved vandtrædning, og armbevægelsen af den frie arm er en mellemting mellem en ryg$vØmnings~ og
vandtrædningsbevægelse, således at farten gennem vandet bliver så
jævn som muligt. Under bjærgningen kan hjælperen skifte arm.

Fig. 4.
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Er den forulykkede svømmer, og er han helt fortrolig med vandet,
kan han bjærges som vist på og. 4. Denne bjærgemetode er hurtigere
og lettere at udføre end de to foran nævnte.
Den forulykkede lægger med strakte arme begge $ine hænder på
hjælperens skuldre og bØjer nakken godt tilbage i vandet, så han ligger
i flydestilling. Nu kan hjælperen ret hurtigt svømme indad med almindelige brystsvØfflningsbevægelser, og på denne måde bringe dem begge i
land.

I

Fig. 5.

Frtgørelsesgreb.
Er det trods al forsigtighed sket, at den druknende omklamrer hjælperen, må denne for enhver pris søge at komme fri af det krampagtige
greb.
Fig. 5 viser, hvorledes hjælperen gør sig fri af et dobbeltgreb om en
arm. Ved hjælp af sin frie hånd rykker hjælperen hurtigt den fastholdte
arm nedad, så den forulykkedes greb om hans højre arm løsnes.
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Fig. 6.

Fig. 6 viser frigøring ved undergreb om begge arme. Bevægelsen skal
udføres samtidig med begge arme. Der svinges ned - ud.
Ved overgreb om en eller begge arme er bevægelsen modsat.
Om alle disse frlgørelsesgreb gælder det, at hjælperen med et ryk
fører sine arme til den side, hvor den forulykkedes tommelfingre er,
altså mod tommelfingrene.
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Fig. 7.

Har den forulykkede fået fat om livet eller om halsen på hiælperen,
er der kun et at gøre: Hjælperen trykker den forulykkede tæt ind til sig
med den ene arm (se fig. 7) og lukker for hans mund og næse med den
anden hånd ved at trykke håndfladen mod hagen og klemme næsen
sammen med to fingre. Derved standses hans åndedræt. Desuden hindres, at der slipper vand ned i lungerne, når hiælperen nu trykker den
forulykkede bagover ned i eandet ved at svØmme hen over ham.
Han vil blive bevidstløs, og hans krampagtige tag vil snart løsnes, så
han uden fare for hjælperen kan bjærges ind og genoplives med kunstigt
åndedræt Er hjælperen kommet fri af et greb og ikke igen tør nærme sig
den forulykkede, fordi denne muligvis kan dreje sig efter ham, er der
endnu en udvej: Hjælperen bliver ved at svømme rundt om den forulykkede eller lægger sig lidt fra bam, så han ikke kan nå ham, medens
han stadig holder øje med den forulykkede. Når dennes kræfter omsider
er opbrugt, og han er ved at gå ned, griber hjælperen ham hurtigt bagfra med et favntag og bjærger ham ind.
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Skindød og kunstigt åndedræt.
Ved skindød forstår man en yderst farlig tilstand, hvor den forulykkede ikke viser tegn på, at åndedræt og blodkredsløb fungerer, men
er uden påviselige dødstegn (ligpletter eller forrådnelse). Der er mulighed for genoplivning ved kunstigt åndedræt, idet den skindøde tilstand
kun er en midlertidig lammelse af nervesystemet. Skindød forårsages af:
Kvælning (herunder drukning), forgiftninger, elektriske ulykker eller
almene forfrysninger.
Holger Nielsens kunstige åndedræt (H. Ni-metoden),
Læg begge den druknendes hænder oven på hinanden, således at
panden hviler derpå. Derved er mund og næse fri. Knæl ned på det ene
knæ ved den druknendes hoved f. eks. det venstre knæ ud for hans
højre kind og sæt den højre hæl ud for hans venstre albue. (Fig. 8).
Læg hænderne på hans ryg, således at håndfladerne kommer til at
ligge på hans skulderblade.

Fig. 8. H. N.-metoden. Begyndelsesstilling. Bemærk armenes skrå stilling.
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Fig. 9. li. N .-met od en . Udå nd in g. A rmene e r lodrette.

Gyng overkroppen frem på de strakte arme, således at håndfladerne
udøver et jævnt tiltagende tryk på den druknendes skulderblade, indtil
armene har nået den lodrette stilling (udånding). (Fig. 9).
Under denne udåndingsperiode tæller man l - 2 - 3. På tælling 4
fatter man med begge hænderne den druknendes 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. 10),
(indånding). Man tæller 5 - 6 - 7 og på 8 sænker man roligt hans arme
ned mod dækket. (Se nærbilledet fig. 11).
Derpå lader man atter sine hænder hurtigt glide frem til begyndelsesstillingen på skulderbl adene, foretager den næste udåndingsbevægelse
og så fremdeles.
Disse dobbeltbevægelser gentages roligt og regelmæssigt ca. 12 gange
i minuttet - hellere lidt for langsomt end lidt for hurtigt Begyndere er
tilbØjelige til at arbejde for hurtigt
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Fig. 10. H.

N.~metoden.

Indånding.

Fig. 11 . H . Ns-metoden . Indånding. (Nærbillede).
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Sideløbende behandling.
Man skal altid drage nytte af de omkringstående. En sendes således
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
druknende, så. at han ikke bliver afkølet. En tredie medhjælper udfører
med sine hænder kraftige gnidninger af den druknendes legeme (underben, lår og hofter) nedefra i retning mod hjertet for at få blodomløbet i
gang.
SkuUe der ikke vi.se sig livstegn, md man dog ikke opgive arbejdet
med det kunstige åndedræt fØr efter 5 timers forløb.

Det vil være en god hjælp, hvis man kan skaffe et iltapparat. Ilten
ledes gennem en slange til en maske, som man anbringer for den druknendes næse og mund.
Følg iØvrigt brugsanvisningen på indersiden af kassens låg. lltapparatet kan bruges samtidig med H. Nv-metoden.
Iltapparatet er nu indført i de større orlogsskibe samt på de fleste af
søværnets etablissementer.
Når han trækker vejret selv, bringes han til køjs med varmedunk og
uldne tæpper. Giv ham oplivningsmidler (vin, hoffmannsdråber, stærk
kaffe eller the), når han er i stand til at synke. Der må holdes vagt ved
ham i de første 24 timer. Man ser nemlig undertiden, at åndedrættet
igen kan blive svagt og uregelmæssigt. Hvis dette er tilfældet, må vagten straks bringe ham ud på dørken og gå i gang med det kunstige
åndedræt påny.
Mund til næse metoden også kaldet indblæsningsmetoden.
Formålet er ved at indblæse luft i den skindødes luftveje, at få hans
lunger til at folde sig ud og tilføre ham ny luft med den livsvigtige ilt.
Når den skindødes brystkasse ved indblæsningen udspiles, vil den ved
sin elasticitet selv under den efterfølgende pause afgive luften igen
i en udånding.
Det kunstige åndedræt udføres på følgende måde:
l. Læg den skindøde på ryggen og læg Dem selv på begge knæ ved
siden af hans hoved.
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2. Drej med den ene hånd den skindødes hoved så langt bagover som
muligt, medens Deres hånd støtter under hans hals (se fig. 12).

Fig. 12.

Fig. 13.

1~.

Fig. 15.

Fig.

3. Flyt hånden fra den skindødes nakke op under hans hage og luk
hans mund (se fig. 13); under denne bevægelse skal den skindødes
underlæbe krænges lidt, således at den ikke kommer i klemme mellem tænderne.
4. Foretag en hurtig og dyb indånding.
5. Gab så højt som muligt og anbring den vidt åbne mund omkring
den skindødes ansigt over næsen og blæs til. De ser hans brystkasse
hæve sig (se fig. 14).
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Hvis den skindødes mund ikke kan holdes rigtigt lukket med hånden
under hagen, er det nødvendigt at tage håndens tornmel- og pege~
finger til hjælp og lægge dem over munden for at undgå luftudsivning denne vej.
6. Slip kontakten med den skindødes ansigt, men hold fortsat hans
hoved i samme stilling (se fig. 15).
Udåndingen sker automatisk, man ser brystkassen sænke sig og hører
luften blæse ud af lungerne. Efter endt udånding blæses der straks
igen, ialt 10 gange lige efter .hinanden, idet luften derved fornyes
og lungerne folder sig helt ud. Derefter fortsætter man i langsomt
tempo ialt 15 gange i minuttet.
Ved korrekt udførelse af kunstigt åndedræt efter mund til næsemetoden skal man tydeligt kunne se brystkassen hæve og sænke sig.
Hvis det ikke er tilfældet, kan det skyldes, at den skindødes hoved
ikke er lejret som beskrevet, eller at luften slipper ud mellem hjælperens mund og den skindødes kinder, og endelig at der ikke er
luftpassage gennem den skindødes næse eller mund.
Hvis der ikke kan blæses luft ind i den skindøde, skyldes det, at
luftvejene er spærrede af fremmedlegemer. Dem må man selvfølgelig se at få fjernet straks.
Pulsåreblødning
viser sig ved, at lyserødt blod sprøjter ud af såret stødvis, Hurtig indgriben er nødvendig for at undgå forblødning.
Hold legemsdelen i vejret. Anlæg en fast forbinding bestående af
rigelig gaze, vandskyende vat og bind.
Bløder det igennem, eller har man ingen forbindstoffer ved hånden,
anvend da en af følgende metoder til standsning af svære pulsåreblødninger:
Fingerpres. Med tommelfingeren eller de fire andre fingre sammenpresses pulsåren oven for såret, d. v. s. på den side, der er nærmest
hjertet (fig. 16). Kendskab til pulsårernes beliggenhed erhverves ved de
sanitære foredrag og øvelser, der er påbudt om bord på flådens skibe
og institutioner i land.
Fingerpres i sår. Ved sprøjtende pulsåreblødninger kan det være
vanskeligt at standse blødningen med et fingerpres på huden uden for
13
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Fig. 16. Fingerpres.

såret. Hjælperen kan da uden hensyn til den Infektionsrisiko, der op~
står, presse sin tommelfinger ned i såret mod det sted, hvor den kraftige blødning sprøjter ud. Han skal holde dette pres lige til lægen kan
komme til stede eller til patienten er bragt til lægen.

Sår.
Den øjeblikkelige fare ved sår er blødningen, senere kan hertil komme
en anden fare, nemlig betændelse, der udvikler sig i løbet af de føl~
geude dage og skyldes de bakterier, der eventuelt er kommet ind i såret.
For sårbehandling gælder følgende regler:
Stands blødningen. (Se foregående afsnit).
Små sår, hudafskrabninger, små stik- og snitsår behandles med jodpensling og forbindes med en plasterforbinding. H vis der er stadig sivende blødning, kan man lægge et stykke sterilt gaze over såret og
fastholde det med hefteplasterstrimler.
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Store sår. Den sårede legemsdel lejres i 1"0 og så vidt muligt højtliggende og godt støttet. Hvis der findes løstsiddende mindre fremmed.
legemer i såret såsom tøjtrævler, glas-, træ- eller metalsplinter, kan de
fjernes med en steril pincet eller ved hjælp af en steril gazetampon.
Fastsiddende fremmedlegemer må ikke fjernes.
Såret forbindes med en steril forbinding og lades iØvrigt urørt, der
må ikke foretages rensning af sår eller såromgivelser. denne proces skal
helt overlades til lægerne ved alle større sår.
Steril forbinding. En forbinding er gjort steril, d. v. s. bakteriefri, ved
en varmeproces; når en sådan forbindspakke opbevares tørt, kan den
bevare sin sterilitet i meget lang tid.
Bloch's forbinding er almindeligt anvendt i fredstid. Den består af et
gazekompres (d. v. s. et stykke gaze lagt flere gange sammen) anbragt
en rulle
på et stykke vandskyende vat og bøjet sammen som en bog
gazebind, det hele er indpakket i to lag papir, hvoraf det yderste er
vandskyende. Ved anbringelsen af Blochs forbinding skal pakken åbnes
og forbindingen anbringes over såret, uden at man rører ved gazekompresset, og således at dette dækker såret helt; man benytter de to stykker
papir, som er lagt ind i forbindingen, til at holde på denne. Gazebindet
bruges derefter til at omvikle den sårede legemsdel og fastholde forbindingen. Denne forbinding egner sig ikke til selvhjælp, hvis den sårede har læsioner af den ene arm.
Enkeltmandsforbindingen, som væsentligst er beregnet på krigstid,
og som særlig egner sig til selvhjælp, består af en lille plastikbehandlet
pose med to forbindspakker. I hver pakke er der et gazekompres. som
er syet på et gazebind, således at der dannes en kortere sammenrullet
tamp til den ene side og det meste af gazebindsrullen til den anden side.
Forbindingen egner sig særlig til selvhjælp, idet pakken kan åbnes med
tænderne, medens man holder med den raske hånd; man må ikke be-
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Fig. 17. Bloc1t's forbinding .

Fig. 18. Simpelt benbrud.
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røre gazekompresset, og dette falder ikke ud under åbningen, da det er
syet fast på bindet. Gazekompresset anbringes lige over såret dækkende
dette helt, den korte tamp rulles et par gange omkring legemsdelen til
fastholdelse af forbindingen, eller man kan ved selvhjælp, når såret sidder på den ene arm, fastholde tampen med tænderne, medens gazebindet rulles omkring den sårede legemsdel, således at forbindi ngen ligger
fast og støtter godt.

Benbrud.
Nogle af de vigtigste kendetegn er følgende:

Fig. 19. Trekantet armklæde.

Ujævnhed af knoglens overflade (fig. 18) og forandring af legemsdelens form, f. eks._vinkeldannelse, desuden hævelse, ømhed og smerte
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på brudstedet og omkring dette. Hvis bruddet er åbent, ses et sår; undertiden borer l-noglen sig ud igennem dette (åbent brud), Ved formodning
om knoglebrud må man gå forsigtigt til værks. En uforsigtig bevægelse
kan nemlig omdanne et ufuldstændigt eller lukket brud til et fuldstændigt
brud med fare for åbent brud Man skal røre så lidt som muligt ved den
brækkede legemsdel. Diagnosen knoglebrud stilles af hjælperen kun
med øjnene - ikke med hænderne.
Hvis der er let og hurtig adgang til læge, hvilket jo er det normale
her i landet, lejres den læderede legemsdel så bekvemt som muligt Imellem puder, sammenrullede tæpper eller stortrøjer, og man afventer lægens ankomst.
Fig. 20. Lille rullebandage: Bemærk de 5 slynger;
de rulles samtidigt fra begge s/der ind mod midten; man ser såvel udgangs- som slutstillingen.

M~ ~
~

F;g. 21. Ru/leb••dage» er on1agt.
ser
kun d, 3 ,lyng'" d" holder ",l"".. til det
syge ben . Derefter bindes det syge ben rommen med det raske ved hjælp af 2 slynger.

..
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Hvis en læge ikke kan komme til stede inden for en rimelig tid, eller
hvis patienten skal transporteres, anlægges der en støttende forbinding
(bandage).
Ved brud på m'm elle?' hånd anlægges et trekantet armklæde (Hg 19).
Ved brud af benet anlægges en rullebandage. Et tæppe lægges sammen, så det kan nå fra midten af låret ud over den tilskadekomnes fod.
Under tæppet slynger (sammenlagte tørklæder). Tæppet sammenrulles
fra siderne (helst om et par stokke), så der dannes en solid støtte (:-rulle«) på hver side. Når dette er parat, løftes benet forSigtigt så meget,
at hele bandagen kan skydes ind under benet. Bandagen tilbindes med
tørklæderne, idet knuderne knyttes på siderne. Den nederste slynge
anlægges som en ottetalstur, der går ned under fodsålen (fig. 21), hermed
får foden en god støtte.
Til sidst bindes rullebandagen fast til det andet ben, man telefonerer
efter en ambulance, og patienten bringes til det nærmeste hospital.

I
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Kan grejerne til en rullebandage ikke skaffes, bindes det brækkede
ben ind til det raske ben, der da tjener som støttende skinne for det
brækkede.
Skinnebandager må ikke anvendes, da de er meget vanskelige at an~
lægge og i ukyndige hænder ofte gør mere skade end gavn.
Hvis knoglen har boret sig ud igennem huden (åbent benbrud), må
man først behandle såret - altså lægge en Bloch's forbinding udenpå,
- først derefter anlægger man bandagen.
Forstuvning
viser sig ved ømhed, smerte og hævelse omkring leddet. Det er hyppigst fodleddet (ankelen) og tommelfingerens grundled, det går ud over.
Man lægger et bind (helst flonel- eller uldbind) fast
omkring leddet, som må holdes i absolut ro. (Fig 22).
Ved forstuvning af ankelen må patienten ikke træde
på benet, men skal straks til køjs.
Forvridning. Ledskred.
Hvis en skulder eller albue »går af Ied- (forvridning),
må man ikke forsØge at sætte den i led igen, men skal
lægge armen i et annklæde (Hg 19), hvorefter den tilskadekomne så snart som muligt bringes under lægebehandling.

Fig. 22. Forbinding ved ankel- og tommelfingerforstllvninger.

Forbrænding.
Går 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 sådant ved hånden, skal den, der er ild i, kaste sig ned
på dækket og rulle sig rundt. Samtidig sørger kammeraterne for at hale
en pøs vand op for at slukke ilden.
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Forbrændingen inddeles i 3 grader:
1. grad viser sig ved rødme og let hævelse af huden (ses ofte når
»solen falder j«),
2. grad viser sig ved brandblærer,
3. grad viser sig ved brandsår med skorpedannelse og undertiden
forkulning af vævene.
r alvorlige tilfælde kan der udvikle sig et chok, der viser sig ved bleg,
kØlig, svedende hud, svag puls, mathed og omtågethed. undertiden taber
patienten bevidstheden.
Chok kan også fremkomme ved andre læsioner af alvorlig art (større
sår, brud af lårbenet o. s v.).
Behandlingen må først og fremmest gå ud på at forebygge chok'et,
der er dødsårsag i 80 pet. af de dødeligt forløbende forbrændinger.
Chok'et behandles på følgende måde:
Patienten skal have så megen ro som muligt. Han tildækkes af tæpper, så at han ikke kommer til at fryse. Han lejres liggende med hovedet
lavt. Af oplivende midler gives varme drikke (kaffe, the, toddy).
Den tilskadekomne med udbredte forbrændinger (f. ek.s. en underarm
eller en fod med 2. grads forbrænding) skal så hurtigt som muligt under
lægebehandling. Den moderne lægebehandling formår i de fleste tilfælde at forhindre ohok'et i at udvikle sig, men betingelsen er, at hjælpeTen ikke (som det har været skik og brug) smører de forbrændte steder
med tilfældige salver, olier, cremer eller pudder. Der anlægges kun en
Bloch's forbinding. Selve behandlingen skal foregå hos lægen.
Brandblærerne lades urørte af hensyn til faren for betændelse.
Fosforforbrændinger (jfr. brandbomber eller brandplader). Den forbrændte legemsdel stikkes i vand. Fosforet skrabes af med en pind eller
ryggen af en kniv. Derefter lægges et drivvådt stykke på det forbrændte
sted, og lægehjælp søges.

Forfrysning.
Forfrysning angriber navnlig Øre, næse, fingre eller tæer, da blodforsyningen er dårligst i de legemsdele, der ligger længst fra hjertet.
En sådan lokal forfrysning viser sig ved afgrænsede, hvidlige pletter
på huden. som desuden bliver følelsesløs. Når patienten kommer ind i
varme, bliver huden rød og svulmer op. Undertiden kommer der frostblærer, der kan briste og giver skorpedannelse.

I
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Den angrebne legemsdel forbindes med olie eller salve. Et af de bedste midler er kloramin-vaselin. Vore flyvere bruger lige dele vaselin og
lanolin.
Forfrysninger af fingre og tæer forebygges ved at tage rigelige handsker på, f. eks. »lufvanter« og uldne sokker samt rigeligt fodtøj, f. eks.
søstøvler.

Ulykker forårsaget af elektricitet.
Rammes et menneske af lynet eller af elektrisk strøm, lammes hjemen
og nervesystemet, så den ramte styrter om, dræbt eller skindød. På
huden ses ofte strømmærker og forgrenede figurer C.lynfigurer«).
Elektriske anlæg inddeles i højspændings- og lavspændingsanlæg.

Højspændingsanlæg. Disse benyttes om bord især ved radiosending.
Hvis en mand - trods advarselstavlerne - er kommet i berørlng med
en højspændingsledning, må man endelig ikke søge at trække ham væk
fra ledningen, da dette er livsfarligt for hjælperen, men så hurtigt som
muligt melde det til den vagthavende officer eller på radiostationen, for
at strømmen kan blive afbrudt.
På landjorden telefonerer man straks til electricitetsværket, og først
når dette har meldt, at strømmen er afbrudt, må man trække ham væk
fra ledningen.
Lavspændingsanlæg Hvis en mand er blevet ramt af en lavspændingsledning, søger man først at afbryde strømmen ved at trække stikproppen
ud eller slå afbryderen fra . Hvis dette ikke er muligt, fjernes han fra
ledningen ved, at man trækker i det yderste af hans klæder (bukseben,
frakkeskøder). Sine egne hænder kan orlogsgasten isolere ved hjælp af
tørre, uldne vanter, gummihandsker, eller ved at tage sin stortrøje af og
tage den omvendt på, så at hænderne kan 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 [emdele, f. eks. gelændere m. m.),
Når den forulykkede er befriet, foretages Øjeblikkelig oplivningsforsøg. Det kunstige åndedræt bør - hvis han ikke forinden er kommet til
live - fortsættes i indtil 5 timer.
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Berør aldrig på samme tid en elektrisk installation og jordforbundnc
metaldele - f. eks. en stållampe, der på grund af isolationsfejl er kommet til at føre spænding, eller et radioapparat eller en støvsuger samtidig med et gasrør, vandrør, telefon, centralvarmeanlæg, jerngelændere
og lignende.

Kulilteforgiftning.
Brandrøg, eksplosions gas og udstedsluften fra eksplosionsmotorer
(bådmotorer) indeholder kulilte, der er en stærk gift for blodet. Kulilteforgiftning kan indtræde på grund af utætheder i udstødsrøret, eller når
man opholder sig nær ved udstøder.
Ved kulilteforgiftning bliver patienten først omtåget, derefter beo
vidstløs. Den forgiftede bringes hurtigst muligt ud i fri luft, og kunstigt
åndedræt påbegyndes straks. Det kunstige åndedræt suppleres ved hjælp
af ilt, hvis det er muligt at fremskaffe det.

Hedeslag.
Hedeslag kan skyldes stærk varme på fyrpladser og i maskinrum, hvis
ventilationen er utilstrækkelig. Det kan også skyldes solens stråler og
kaldes da solstik. Den angrebnes ansigt bliver rØdligt, og han får stærk
hedefornemmelse, banken og tunghed i hovedet.
Hedeslag er farligt og kræver hurtig behandling. Den syge anbringes
snarest på et køligt, skyggefuldt sted. TØjet fjernes fra overkroppen,
eventuelt overhældes hoved og overkrop med koldt vand, og der gives
koldt vand at drikke. Befinder den syge sig på fyrplads eller i maskinrum, bringes han straks op på dækket og i skygge.
Orlogsgasten må ikke i middagsstunden lægge sig til at sove i solen
uden beskyttelse af hovedet.

Lejring af tilskadekomne.
Alle tilskadekomne bør lejres således, at deres stilling bliver bekvem,
at deres læsioner støttes og ligger fast og således, at de kan beskyttes
mod kulde og fugtighed.
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Fig. 23. Siclelejring med aflåsning.

1. Normalt bevidste lejres på ryggen med støtte under hovedet, eller
hvis læsionerne tillader det, kan de sidde op.
2. Bevidstløse lejres uanset læsionens art i stillingen - sidelejring med
aflåsning - d. v. s. med den underste arm bag om ryggen og den øverste
bøjet med hånden under hagen, det underste ben stærkt bøjet i hofte
og knæ og det øverste strakt, jvf. fig. 23. Stillingen anvendes, hvad enten
det drejer sig om
1. læsion af kranium og hjerne
2. læsion af ansigt med blødning fra munden
3. læsion af brystkassen eJler
4. læsion af underlivet.
I tilfælde 3 lejres den tilskadekomne på den syge side for at opnå
kompression af denne og lette vejrtrækningen med den raske lunge.
r tilfælde 4 lejres den tilskadekomne på den raske side for ikke at
fremkalde yderligere læsion af bugorganerne.
Stillingen forebygger kvælning ved at forhindre evt. blod fra mund og
svælg samt opkast i at blive ført ned i luftvejene ved den almindelige
vejrtrækning.

3. Chokskadede. som er ved bevidsthed, lejres fladt på ryggen med
let løftet fodende og godt beskyttet mod kulde.

Transport af tilskadekomne
kan - uden hjælpemidler - ske ved, at 2 eller helst 3 mand skyder
deres hænder ind under ham. Den ene under benene, den anden under
sædet og hoften, den tredie under overkroppen og nakken.
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I
Fig. 24. Stilede8 lØfter man en patient op fra dækket .

På førstnævnt es kommando løfter de alle samtidig og lægger patienten hen på en båre. (Fig 24).
Krampe.
Krampe optræder hos voksne personer oftest som »ligfald«, der viser
sig ved, at patienten falder om med et skrig, mister bevidstheden og
får krampetrækninger i alle musklerne .
Da man ikke kan gøre noget for at påvirke krampen, må man indskrænke sig til at sørge for, at han ikke gør sig selv skade.
l . Læg ham på et tæppe eller en madras; hvis disse ting ikke kan
skaffes, læg da en pude eller en stortrøje ind under hans hoved.
2. Stik en pung, en tegnebog eller en træpind omviklet med et lommetørklæde ind mellem hans tænder for at hindre tungehid.
3. Hold lempeligt på hans arme og ben og »følg med« ved hans bevægelser, for at krampetrækningerne ikke skal blive for voldsomme.
Den videre behandling må overlades til lægen.
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ABC-krigsførelse
Ved ABC-krigsførelse forstås anvendelse af:
A. Atom- og brintvåben samt andre radioaktive kampstoffer.

B. Biologiske våben, d. v. s. mikroorganismer (bakterier, virus) og deres
giftige produkter, som er egnede til at sprede sygdom og død blandt
mennesker, dyr og planter.

e. Kemiske

kampstoffer, d. v s. luftarter, faste stoffer eller væsker, i
daglig tale kaldet krigsgas eller giftgas, som forvolder skade på organismen enten ved indtrængen gennem åndedrætsorganerne eller
øjnene eller ved at trænge gennem huden . Til kemiske kampstoffer
henregnes også røg og brandstiftende midler.

Spredningsmåder for ABC.våhen.
A-våben kan i dag forventes benyttet i morter- og artiIIeriammunition,
fjernstyrede våben og raketter samt flyvebomber.
B- og C-våben kan benyttes på samme måde, men desuden på adskillige andre. Som eksempler kan nævnes: Udspredning af giftgas
over et område fra en flyvemaskine eller smitstof anbragt i en bys
drikkevand af landsforrædere.
A.KRIGSFØRELSE
Atomvåbnets sprængkraft (Våbenstørrelsen).
Atomvåbnets sprængkraft måles i KT, d. v. s. kilotons trotyl. Man
forstår derved, at en atombombe på 20 KT har en energiudvikling
svarende til 20.000 tons trotyl. Atombomberne, der sprængtes over de
japanske byer Hiroshima og Nagasaki var netop på 20 KT. I dag findes
atomvåben med meget større og også meget mindre sprængkraft. De i
de efterfØlgende afsnit nævnte skadeafstande er gældende for atomvåben af størrelsesordenen 20 KT.
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Atomvåbnets 'Virkninger.
Når en atombombe eksploderer, for årsager den skade på 3 forskellige
måder. For det første ved tryk, for det andet ved varme og for det
tredie ved radioaktiv stråling. De største skader atombomben forvolder
skyldes tryk og varme .
Tryk - og oarmeoirkning kender vi fra de mere almindelige våben
som miner, torpedoer, bomber og granater; ved atomeksplosioner er
disse virkninger blot mangedoblet, således at skader vil opstå over
langt større afstande. Ved eksplosionerne er beskyttelsesforanstaltningerne overfor tryk og varme de samme som overfor konventionelle
sprængstoffer (d. v. s. sprængstoffer, der anvendtes før atomvåben blev
fremstillet), blot må man huske, at sprængkraften og varmevirkningen
af atomvåben er langt større end for konventionelle våben.

Radioaktiv stråling er særegen for atomvåben; den har ikke tidligere
fundet anvendelse til krigsformål. Derimod har den i mange år været
benyttet i medicinens tjeneste tilrøntgenfotograferinger og behandling
af forskellige sygdomme. Også i industrien har man benyttet sig af
radioaktiv stråling, f. eks. ved fremstilling af selvlysende tal på urskiver,
Vi er alle døgnet rundt udsat for en ganske let radioaktiv stråling ude
fra verdensrummet (den kosmiske stråling).
Ved en atombombes eksplosion kommer der en meget kraftig radioaktiv stråling, dels fra selve bomben i eksplosi onsøjebltkket; dels i visse
tilfælde fra området nær eksplosionen.
Den første form for stråling kaldes for initialstråling; den anden form
for reststråling.
Initialstrålingen udsendes med stor hastighed fra våbnet, når det
eksploderer og dør så hen. Den har ret begrænset rækkevidde og er kun
farlig i nogle sekunder. Personer, der opholder sig så langt fra eksplosionen, at de ikke får svære forbrændinger, vil kun modtage ringe radioaktiv bestråling. Initialstrålingen vil kun have ringe virkning på personel,
der er mere end 1,5 km fra eksplosionen (20 KT-bomben). Hvis man er
næ rmere, og ikke er skærmet mod strålingen, kan man få den såkaldte
strålesyge.
Skærmning mod strålingen f~ bedst bag et dækshus. ræling, jordvold
eller lignende. I praksis bliver styrken af den radioaktive stråling hal-

I

208

4. lIj.mit

veret af f. eks. 4 cm stål, 13 cm beton, 13 cm mursten, 13-23 cm jord
(fast eller løs). 27 cm vand og 35 cm træ. Derfor jo flere eller tykkere lag
af disse materialer. jo bedre dækning.
Reststrålingen fremkommer efter initialstrålingen. Den er ved høj
lufteksplosion ret ufarlig, idet de radioaktive partikler med den opad.
stigende ildkugle vil blive ført til vejrs på samme måde. som røg med
varmen føres op gennem en skorsten, Den radioaktive sky vil selvfølgelig
være farlig for flyvere. men ikke for mennesker på jord eller i skibe.
Det radioaktive stof vil naturligvis falde ned på jorden efterhånden, men
på det tidspunkt vil radioaktiviteten være så nedsat. at den ikke udgør
nogen fare,
Ved lavere eksplosioner nær jord og vand eller under jord og vand,
bliver størsteparten af det radioaktive materiale ikke ført til vejrs, men
spredt nær nulpunktet. Ved nulpunktet forstår man det sted på jord.
overfladen, hvorover eller under eksplosionen finder sted.
Ved eksplosioner i luften nær vand. eller jordoverfladen. kommer der
en kraftig forurening i området omkring nulpunktet, og der er fare for
nedfald af radioaktivt materiale over et større område, specielt i læsiden.
Ved undervands- og underjordseksplosioner vil det meste af de radioaktive stoffer blive tilbageholdt i det opslyngede vand eJler jord, og
med dette spredes udover det omliggende område. En sky af radioaktivt
vand eller jord viI dannes ved foden af eksplosionssøjlen og denne »basissky- vil kunne forurene bygninger. køretØjer. skibe. materialer m. v.
Radioaktive stråler i større mængde virker skadelige p, mennesket.
Skadens omfang bestemmes af strålingens art, og den tid kroppen er
udsat for strålingen. Hvis man udsættes for en ret kraftig bestråling,
kan man få den såkaldte strålesyge. Strålesygen vil sjældent vise sig
straks; som regel viser de første symptomer sig først efter timers eller
dages forløb . De radioaktive stråler. der passerer gennem større eller
mindre dele af legemet. forårsager Ødelæggelse af de mere følsomme af
legemets celler. I de fleste tilfælde erstatter legemet hurtigt de ødelagte
celler. men er stråledosis tilstrækkelig stor, forvoldes der så stor skade,
at kroppen ikke kan klare celleerstatningen tilstrækkeligt effektivt. og så
fremkommer strålesygen.
Der er forskel på virkningen af initialstrålingen og reststrålingen.
Initialstrålingen kan passere tværs gennem legemet ligesom røntgen.
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stråler, og virker kun i sekunder. Reststrålingen, der i det store og hele
er en mindre gennemslagskmftig stråling, virker mest gennem forurenede
fødemidler, forurenet indåndingsluft og forurenet støv på uniform og
hud. På denne måde kan reststrålingen virke gennem længere tid.
Det bør erindres, at radioaktiv stråling kun var årsag til 15 % af dødsfaldene i Hiroshima og Nagasaki - og dervar indbyggerne fuldstændig
ukendt med våbnets virkninger, og havde derfor intet gjort for at beskytte sig imod dem.

I

Fig. 1.

Lufteksplosion.
Nål' en 20 KT-bombe eksploderer, vil der dannes en ildkugle med
en diameter på ca. 300 meter. Såfremt denne ildkugle ikke rører jordeller vandoverfladen, benævnes denne eksplosionsform: »Lufteksplosione, og eksplosionen må altså finde sted i mindst 150 m's hØjde.
Et skærende lysglimt, kraftigere end solens lys ved middagstid, vil
være det første tegn på, at en lufteksplosion har fundet sted. Dette lys-
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glimt vil kunne forårsage midlertidig blindhed. Samtidig er der dannet
en ildkugle med en temperatur på flere millioner grader, hvilket for årsager, at der udsendes en kraftig varmestråling, der er i stand til at
fremkalde forbrændinger på personel, der er nærmere end 3,5 km fra
nulpunktet (stedet lodret under eksplosionen). Varmestrålingen, der
kun varer i få sekunder, vil ligeledes kunne antænde brændbare materialer og således forårsage betydelig materiel skade.
Trykbølgen, der skyldes ildkuglens opvarmning af luften i nærheden
af eksplosionsstedet, kan sammenlignes med en meget kraftig orkan, der
vil rasere et område med en radius på ca. 2 km. På grund af væltede
ildsteder og kortsluttede elektriske kabler vil der opstå mange brande,
hvorved de materielle skader som fØlge af trykvirkningen bliver særdeles store.
Trykvirkningen vil ikke direkte kunne afstedkomme personelle skader, da den menneskelige organisme er særdeles modstandsdygtig overfor tryk. Man taler derimod om sekundære trykskader, hvorved forstås
skader på personel, der er blevet slået omkuld og i faldet har pådraget
sig læsioner, eller på grund af glasskår har fået snitsår eller er blevet
ramt af løsrevent materiel.
Den radioaktive stråling hidrørende fra en lufteksplosion vil være den
af eksplosionens virkninger, der forvolder den mindste skade. Strålingen
vil næsten udelukkende være i form af initialstråling, varer således kun
få sekunder, hvorefter der ikke længere vil være nogen fare for radioaktiv bestråling. Dette skyldes, at der ved en høj lufteksplosion dannes
en paddehattesky, der meget hurtigt når op i en højde af 8-12 km. (Se
fig. 2). Denne paddehattesky indeholder alle de radioaktive bomberester, men da strålingen kun har en rækkevidde på få km, er det klart,
at reststrålingen ikke vil komme til at spille nogen rolle ved en lufteksplosion.
Fra Japan har man oplysninger, der fortæller, at ved en høj lufteksplosion var de personlige skader fordelt som følger:
50 % skyldtes varmestrålingen
35 % skyldtes trykvirkningen
15 % skyldtes radioaktiv stråling.
Lufteksplosionen vil kunne tænkes anvendt mod mål på landjorden,
f. eks. beboelseskvarterer, troppekoncentrationer, fly på flyvepladser,
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Fig. 2. Paddehattesky,

endvidere mod skibsmål Det er trykvirkningen, der forvolder de store
materielle skader, hvorimod varmevirkningen er værst mod personellet.
Den radioaktive stråling i form af initialstråling vil klIn forvolde mindre
skade på personel og har overhovedet ingen indvirkning p:t materiel.
14
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Undervandseksploslon.
Ved en undervandseksplosion vil såvel lys- som varmestrålingen optages af vandet. Der vil altså ikke være fare for forbrændinger, og virkningerne vil således kun hidrøre fra trykbølgen og den radioaktive
stråling.
I eksplosionsøjeblikket dannes der i lighed med enhver anden atomeksplosion en ildkugle, men denne afkøles i løbet af meget kort tid, og
herunder dannes en luftboble, der fremkalder en overordentlig kraftig
tryk- eller chokbølge i vandet.
Som helhed kan siges, at alle skibe nærmere end 500 m fra nulpunktet
vil synke; skibe mellem 500 og 1000 m vil blive svært beskadiget, og
lettere skade vil forekomme på skibe, der ligger mellem 1000 og 1800 m
fra nulpunktet.
Hvad angår skade på personel hidrørende fra trykvirkningen kan
siges, at der inden for 1800 m fra nulpunktet vil forekomme en mængde
læsioner i form af benbrud, hidrørende fra chokbølgen. Dette kan sammenlignes med, at man fra en anselig højde hopper ned på et fast underlag og holder knæene strakte. Ved denne eksplosionsform kan der
udover trykbølgen i vand også være en mindre lufttrykbølge, der er
i stand til at forvolde mindre skader på personel og materiel.
For at få indblik i problemerne vedrørende den radioaktive stråling
fra en undervandseksplosion er det nødvendigt at se, hvad der sker
med bombematerialet under og efter eksplosionen.
I eksplosionsØjeblikket fordamper bomben, hvorved det radioaktive
bombemateriale optages i vandet, der omslutter bomben. Få sekunder
efter vil en vandmængde på ca. l million tons slynges til vejrs og danne
det for undervandseksplosionen karakteristiske »blcmkål«. (Se fig. 3).
Når dette »blomkål« falder tilbage i havet, dannes der ved dets fod
en basissky, der får en sådan begyndelseshastighed, at den er i stand til
at tilbagelægge en afstand på 3-4 km i løbet af ca. 5 min.
Basisskyen, der jo i virkeligheden består af vand fra selve eksplosionsstedet, er en tågebanke, hvis vandpartikler er befængt med radioaktive
stoffer, og som sådan repræsenterende en kolossal fare i form af radioaktiv reststråling. Strålingsstyrken i basisskyen er så stor, at man ved at
opholde sig udækket under den i længere tid, vil modtage en dosis, der
medfører døden .
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Fig. 3. Blomkålssky.

Anvendelsen af undervandseksplosioner vil kunne tænkes udført mod
skibe, der opererer i snævre farvande, mod havneanlæg og under land.
gangsoperationer. Undervandschokket er den alvorligste skadevolder
mod materiel, hvorimod reststrålingen i form af basisskyen vil være et
meget alvorligt problem for personel.

Underjordseksplosion.
On denne eksplosionsform har vi kun meget sparsomme oplysninger.
Den vil kunne sammenlignes med en undervandseksplosion og kunne
14"
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tænkes anvendt mod meget svært befæstede stillinger. De materielle
skader vil være af betydeligt mindre omfang end ved en lufteksplosion,
hvorimod selve eksplosionsområdet viI være fuldstændigt ødelagt og
ukendeligt. Reststrålingen vil være som ved en undervandseksplosion,
blot med den forskel, at den vanskeligt lader sig fjerne, hvorfor det forurenede område vil være utilgængeligt i meget lang tid.
Overlladeeksplosion.
En overfladeksplosion vil være en mellemting mellem en lufteksplosion og en underjordseksploston, og virkningerne vil være: VarmestråJing, Iufttrykbølge, initialstråling, underjordstrykbølge og reststråling.
Denne eksplosionsform kan tænkes anvendt mod flyvepladser, broer,
havnean1æg, middelsvære militære anlæg samt svært armerede skibe.
Beskyttelse i skibe, der udsættes for atomangreb.
I hvor vid udstrækning det vil lykkes at overleve en atomeksplosion
vil i allerhøjeste grad være afhængig af, hvilke foranstaltninger der
træffes:
FØr eksplosionen.
Under eksplosionen.
Efter eksplosionen.
Før eksplosionen.
Modtager skibet melding om, at angreb med atomvåben er sandsynligt, vil der blive givet ordre til mandskabet om at bringe skibet i en
sådan tilstand, at det vil kunne:
Forsvare sig med sine våben og
yde beskyttelse til besætningen.
Ved hjælp af skibets varslingssystemer, som f. eks. radar og sonar, vil
man være i stand til at bestemme, med hvilket middel angrebet vil blive
sat ind, og i overensstemmelse hermed vil man bemande de våben, der
er i stand til at bekæmpe angriberen.
Det vil være umuligt med bestemthed at kunne forudsige, hvilken
eksplosionsform fjenden vil vælge, ligesom det jo også vil være umuligt
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at forudsige, om atomvåben i det hele taget vil blive anvendt. Hvor del'
foreligger flere muligheder, må man så vidt muligt tage forholdsregler
mod alle - i hvert fald de alvorligste.
Et skib skal altså forberede sig på at bekæmpe alle virkningerne af
atomeksplostoner, hvilket vil sige:

Lys- og varmevirkning.
Lufttrykbølge.
Vandtrykbølge.
Initialstråling.
Reststråling (basissky, radioaktivt nedfald).
Man vil dog sjældent komme ud for at skulle bekæmpe alle disse
virkninger på en gang.
Hvorledes er skibets muligheder for at yde beskyttelse mod de nævnte
virkninger?
Krigsskibe (minestrygere undtaget) er alle bygget af stål og kun i
ringe grad forsynet med brændbare materialer på vejrdækkene. det vil
således være utænkeligt, at varmestrålingen skulle kunne forårsage
større brande om bord. Da alle stoffer, som kaster skygge, er i stand til
at beskytte mod varmestrålingen, kan mandskabet på dækket søge beo
skyttelse bag ræling, dækshuse og i sheltre, (Fig. 4).
Skibe er ligeledes modstandsdygtige overfor luft- og vandtrykbølger.
For at skibe i det hele taget kan sejle, skal de være byggede, så de er
i stand til at tåle store påvirkninger hidrørende fra vind og sø; når man
endvidere inddeler krigsskibe i mange vandtætte afdelinger, forøger
man styrken og giver samtidig skibet større chancer for at modstå skader, såsom vandfyldning og brand. Da skibe jo flyder i vand, er de i
stand til at give efter (krænge over) for påvirkninger hidrørende fra
lufttrykbølgen. Ved sammenligning af skader efter atomeksplosioner
med land og sømål har man set, at sømålene er de mest modstandsdygtige.
Mod initialstrålingen vil skibe også kunne give god beskyttelse, i særdeleshed til den del af besætningen, der opholder sig om læ, jo dybere
i skibet jo bedre, da strålingen da skal passere gennem adskillige dækstykkelser. Vandet, der omslutter de dybere liggende rum, vil også give
beskyttelse.

I
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For at kunne give beskyttelse mod reststrålingen, må man forlange, at
så mange af skibets rum som muligt kan lukkes gastæt, for at forhindre
de radioaktive partikler i at trænge ind og forurene rummene. Det bedste ville være, at samtlige skibets rum kunne gøres gastætte, men dette
er umuligt, da visse rum som fyrpladser og maskinrum kræver lufttilførsel, for at maskineriet skal kunne holdes i gang.

Fig. 4.

For at undgå forurening og samtidig give mulighed for, at den del af
besætningen, der opholder sig om læ, skal kunne arbejde uden beskyttelsesmaske, indrettes så mange bemandede rum som muligt som et gascitadel. Der kan i større skibe findes flere gascitadeller. I gascitadellet
tilføres luften gennem særlige filtre, og det bliver da muligt at tilvejebringe et mindre luftovertryk i gascitadellet, hvilket yderligere vil forhindre forureningen i at trænge ind. For at vedligeholde luftovertryk-
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ket, og for at gøre det muligt for forurenet personel at komme ind i citadellet, er det nødvendigt, at de få døre, der fører fra vejrdækkene til
gascitadellet, forsynes med luftsluser.
Ved således at gøre skibet gastæt og forsyne det med gascitadeller,
vil man kunne undgå en forurening af skibets rum om læ, men kan en
forurening af skibet i det hele taget undgås?
Hvis skibet kommer i kontakt med basisskyen. vil en forurening ikke
kunne undgås, men ved hjælp af et sprinkler- eller overrislingssystem vil
forureningen af skibets overflader kunne begrænses meget.
Ved at anbringe en mængde strålerør på dækkene og lade en vandtåge fra disse strålerør overrisle alle skibets overflader før og under skibets ophold i basisskyen, vil man kunne påregne at nedsætte forurening
til mere end det halve.
Har man modtaget varsling om, at angreb med atomvåben er sandsynligt, skal antallet af besætningsmedlemmer på vejrdækkene reduceres til det mindst mulige, men af hensyn til skibets forsvar er det umuligt at sende alle om læ. De, der nødvendigvis må opholde sig på vejrdækkene, viI få ordre til at anlægge beskyttende beklædning. Denne består af regnslag 'eller regnfrakke, stålhjelm, beskyttelseshætte og -handsker, og giver udmærket beskyttelse mod varmestrålingen. Beskyttelsesmasken, der vil forhindre radioaktive partikler i at trænge ind i organismen gennem åndedrætsvejen, anlægges først efter ordre. Den haves derfor klargjort i beskyttelsesmasketasken.

Under eksplosionen.
l eksplosionsøjeblikket vil de beskyttende foranstaltninger være afhængige af eksplosionsformen.
Et skærende lysglimt vil være det første tegn på en lufteksplos ion.
Ved denne eksplosionsform er det i allerhøjeste grad overladt til den
enkelte at søge beskyttelse. Vær derfor klar over, hvor De kan finde den
bedste beskyttelse indenfor et sekund, idet De herved vil have chancer
for at undgå halvdelen af vannestråIingen og en del af initialstrålingen.
Søg om mulig dækning bag ræling, dækshuse og i sheltre, men kan De
ikke nå sådanne steder i løbet af et sekund, gør De klogere i at kaste
Dem på dækket, hvor De står. Bliv liggende i mindst 15 sekunder og
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helst i 2 minutter; i løbet af denne tid vil eksplosionens alvorligste
virkninger være afsluttet.
En undervandseksplosion vil erkendes ved et manglende lysglimt
samt en undervandstrykbølge. der gennemryster skibet.
Beskyttelsesforanstaltningerne mod denne eksplosionsform el' i allerhøjeste grad en opgave for hele besætningen, og i de alvorligste tilfælde
vil chancen for at redde skib og besætning være stærkt afhængig af
samarbejdet om bord, et samarbejde, som kun kan komme i stand på
baggrund af en lang række øvelser.
Det er tidligere blevet omtalt, at det er forbundet med den største
fare at opholde sig på dækket under basisskyen, selv når den har
fjernet sig flere km fra nulpunktet. I de tilfælde, hvor det er umuligt at
undgå basisskyen, udstedes ordren: »Om læ - om læ - om læ.« På
denne ordre skal mandskabet så hurtigt som muligt søge til beskyttelsesrummene, hvorved forstås de rum, der ligger længst nede i skibet. Gascitadellet skal lukkes gastæt, og sprinkler- eller overrislingsanlægget
skal startes op. Har skibet to fyrpladser, skal den ene muligvis tages ud
af drift, og fyrpladsbesætningen evakueres. Endelig skal hele skibet
undersøges for skader hidrørende fra vandtrykbølgen.

Efter eksplosionen.
Under opholdet i beskyttelsesrummet vil basisskyen drive hen over
skibet og forurene vejrdækkene. kanoner og lignende, i større eller mindre grad afhængig af overrislingsanlæggets effektivitet. Det vil herefter
være forbundet med fare at bemande dæksposterne, hvorfor en sporings~
undersØgelse med efterfølgende rensning af de forurenede områder skal
foretages forinden normale arbejdsmæssige forhold kan genoprettes om
bord.
Da radioaktive partikler og radioaktiv stråling ikke kan opfattes med
de menneskelige sanser, er det nødvendigt at anvende særlige apparater,
der er i stand til at konstatere radioaktiv stråling. De apparater, der benyttes, er dels intensitetsmålere med ioniseringskammer til måling af
kraftig stråling, dels Ceiger-Muller-tællere, eller forureningsmålere til
måling af svagere stråling, og endelig dosirnetre, der måler, hvor stor
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en strålingsdosis bæreren af instrumentet har modtaget. (Fig. 5). Sådanne instrumenter benævnes radtaoinstrumenter.
Efter en undervandseksplosion består opgaven i hurtigt at finde ud
af, hvilke dele af skibet der er forurenet, og hvorledes denne forurening
hurtigst kan fjernes (renses).

Fig. 5.

Ved hjælp af intensitetsmålere vil særligt uddannet personel - de såkaldte sporere eller sporehold - kunne opdage, hvor den radioaktive
forurening har aflejret sig, og det bliver sporenes opgave at lede rensningen, der består i at spule de forurenede overflader med søvand fra
brandledningen og således skylle forureningen over bord. De højestliggende overflader samt de mod luvart liggende renses først for at undgå
genfomrening.
Under denne spore- og renseopgave vil mandskabet, der er beskæftiget med opgaven, blive udsat for at få forurening på deres beklædning,
der består af beskyttelsesdragter samt beskyttelsesmasker. Der må derfor holdes streng kontrol med dette personel for at forhindre, at det
skal sprede forureningen til rummene om læ.
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Ved at indrette rensestationer i forbindelse med skibets baderum
og lade forurenede spore- og rensehold gennemgå en gru ndig afvaskning her, inden de får adgang til skibets øvrige rum, kan man undgå
spredning af radioaktiv forurening.
FØrst når forureninge n er bragt af vejen, kan der åbn es for ventilationen til skibets rum og mandskabet kan optage deres normale tjeneste.

Beskyttelse mod overflade- og underjordseksplosioner (land).
Beskytt elsesforanstaltningerne mod disse eksplosionsformer vil ' være
en kombination af, hvad der er omtalt i de sidste to afsnit, blot med
den forskel, at den radioakt ive forurening vil sætte sig på st øv og jordpartik ler i stedet for på vandpartikler.
Rensningsproblemerne efter disse eksplosionsformer vil være mere
komplicerede, og i mange tilfælde vil det være nødvendigt at isolere det
forurenede område , indtil radioaktiviteten er faldet til en sådan værdi,
at det tidskrævende arbejde kan udføres uden at anvende for meget
p ersonel og undgå, at rensemandsk abet modtager større doser radioaktivi tet end nødvendigt.
Afmærkning.
E t område, der på grund af ra dioaktivitet ikke kan betrædes uden
risiko, vil blive afmærket med skilte som vist på fig. 6.
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Brintvåben og radiologiske kampstoffer.
Udviklingen af atomvåben har bragt andre dermed beslægtede våben
på tale. Et af disse er brintbomben. Virkningen af en brintbombe er
de samme som af en atombombe, blot meget kraftigere, og alle de hidtil
omtalte beskyttelsesforanstaltninger har derfor også gyldighed ved dette
våbens anvendelse.
De radiologiske kampstoffer er radioaktive stoffer, der spredes på
samme måde som gas. De vil kunne konstateres ved hjælp af A-sporeinstrumenter, og de fornødne beskyttelsesregler udføres som for forurenede atomeksplosioner, da faren må betragtes som en radioaktiv støvfare.

B.KRIGSFØRELSE
Hvad er biologisk krigsførelse?
Biologisk krigsførelse er en bevidst anvendelse af mikroorganismer,
herunder bakterier og virus, og deres giftige affaldsstoffer til at fremkalde sygdomme, beskadigelser eller død på menensker, dyr og planter.
Det er denne bevidste anvendelse, som i den almindelige mening gør
B-krigsførelse til noget frygteligt, for i princippet er der ikke noget nyt
i den, idet menneskene jo igennem århundreder har ført krig mod bakterierne, en krig, som De også personlig har deltaget i Iigesiden Deres
fødsel, f. eks. gennem vaccinationer og hygiejniske foranstaltninger.
B-krigsførelse er kun menneskenes forsØg på ved hjælp af kendte
smitstoffer at fremkalde sygdomme i stor skala. Ethvert forSØg på at slå
B-krigsfØrelse op til noget nyt og mystisk savner sagligt grundlag.

Egenskaber ved mikroorganismer.
De fleste mikroorganismer er ikke skadelige for mennesker, dyr eller
planter; mange er endog gavnlige, f. eks. gærkulturer, som bruges i
brød- og ølproduktionen, og svampekulturer, som bruges til at fremme
modningen af ost og til fremstilling af medicinalvarer (penicillin). Kun
få bakterietyper er sygdomsfremkaldende.
Mikroorganismer er levende væsener, og som andre levende væsener
formerer de sig, optager næring, vokser og dør. De er afhængige af
deres omgivelser, f. eks. luftens fugtighedsindhold, temperaturforhold
og tilstedeværelsen af egnet føde. H vis de ikke har passende eksistens-
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muligheder, dør de, De fleste bakterier kan dræbes ved ganske simple
handlinger (se fig. 7).
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Fig. 7.

Bckrigsførelsens natur.
B-krigsførelse har mange lighedspunkter med C-krigsførelse. Smitstoffer kan frigØres i luften og drive for vinden ligesom en gassky. De er
ligeledes i stand til at forurene klædning og udrustning, fødemidler
og vand; men det, der i forhold til kriggas gør dem særlig farlige, Cl',
dels at deres virkninger kan brede' sig efter sneboldsystemet. medens
gasvirkningen ebber ud, når gassen er forsvundet, dels at B-kampmidlers
tilstedeværelse ikke - som krigsgas - meget hurtigt kan erkendes med
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sanserne eller med særlige sporingsmidler. De kan kun erkendes gennem
et laboratoriearbejde. Tiden mellem angrebet og indtil symptomerne
viser sig vil i dette tilfælde ikke dreje sig om minutter eller timer, men
normalt om flere dage. Mennesker, som udsættes for bakterieangreb, vil
reagere forskelligt, afhængig af deres individuelle modstandskraft; nogle
vil overhovedet ikke blive syge, andre vil blive mildt angrebet, og andre
vil blive alvorligt syge.
Som nævnt er B-kampmidler vanskelige at spore. De kan ikke ses,
smages eller lugtes. De er så små, at de kun kan ses i et mikroskop, og
arbejdet med at identificere dem er så vanskeligt, at det kræver et specielt uddannet personale. Mikroskopi er nemlig ikke nok; den må kombineres med undersøgelse af prøver biget fra de syge, f. eks. af opspyt,
af opkastning eller af ekskrementer, et arbejde, som kan tage flere dage,
ja op til uger.
De vil derfor kunne forstå, at alt, hvad der på forhånd kan gøres for
i god tid at opdage fjendtlige forsøg på B-krig og for at skabe så dårlige eksistensbetingelser for smitstofferne som muligt, vil være af uhyre
betydning for vort forsvars kampkraft. De er en af hovedpersonerne i
dette arbejde.

Pig. 8.

Hvad De kan gøre for at modvirke, at en B.krig får succes.
A l m e n g y l d i g e r e g l e r.
De nedennævnte forholdsregler bør De ikke alene følge, så længe De
er indkaldt, men også når De er hjemsendt. Derved gavner De Dem selv
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og folkesundheden i almindelighed, og De tillægger Dem dem som
vaner, således at overholdelsen, når de bliver en nødvendighed, d. v. s.
når B-krig er en kendsgerning, ikke falder Dem svær.
a. Bevar Deres helbred.
Hav gode spisevaner, god søvn og gør daglige, hensigtsmæssige
øvelser (fig. 8). Et rent legeme og en sund levevis er en god beskyttelse mod B-våben.

Fig. 9.

b. li old Deres opholdsrum rene og ordentlige.
Gør ikke livet let for bakterierne. De befinder sig dårligt, hvor der
er rent 9g ordentligt.
c. Modsæt Dem ikke opfordringer til vaccinationer eller andre fore-

byggende foranstaltninger, selvom de er frivillige.

d. Vask hænder, hver gang De har været på toilet og fØr hvert måltid.
Tag regelmæssigt bad.
e. V ær renlig med Deres ooør- og undermundering. Udluft Deres tØj

og fodtØj,

s~

snart lejlighed byder sig, helst i solen.

f. Lån aldrig Deres kam, tandbørste, barbergrejer eller lign. ud til andre. Lån heller ikke selv af andre.

g. Del heller aldrig en smøg med en kammerat (fig. 9).

ABC-krigsførelse

Supplerende regler, når krig er begyndt.
a. V ær på vagt mod fremmedes interesse for spise og drikkevarer.
Meld om enhver usædvanlig tildragelse af denne art til Deres foresatte.
b. Spis og drik kun godkendte fØde- og drikkevarer.

I
Fi~.

10.

RØr heller ikke fjendtlige efterladenskaber, hvor fristende de end
måtte være. De kan være biologiske »Iureminer« (fig. 10).
c. V ær på vagt mod enhver usædvanlig hændelse, som kan tyde på bio-

logiske angreb, og meld omgående om dem til Deres foresatte.
d. Bad aldrig i ukontrolleret vand (Fig. 11).
e. Meld omgående til Deres foresatte om usædvanlige sygdomstegn hos

Dem selv eller hos Deres kammerater.
f.

Hold altid rifter og sår dækkede, f. eks. med hæfteplaster (fig. 12).
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Fig . 11.

Fig. 12.

Yderligere foranstaltninger, når cn B-krig er en kendsgerning.
Luftbårne smitstoffers vigtigste angrebsvej er igennem åndedrætsorganerne, men de kan også angribe igennem huden, og De skal derfor ,
når B-krig er en kendsgerning, ved fjendtligt bombardem ent eller røgudlægning straks gøre følgende:
FO~$IDE

BAGS\O=
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:::::::: ANGIVER R0D FARVE
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GUL -"Fig . 13.
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a.

Anlæg besksjttelsesmaske».

Når den er veltilpasset, beskytter den mod luftbårne smitstoffer.
b. Stop benklæderne ned i støvlerne, hvis De ikke har gamacher på.
c. Tag handsker eller vanter på, uden på. de ti1k.nappede ærmer.
Endvidere skal De, så snart lejlighed byder sig, rense Dem selv, Deres
tøj og udrustning omhyggeligt.
Fig. 13 viser afmærkningsskiltet for biologisk forurenede områder.

C.KRIGSFØRELSE
Krigsgasllrternes inddeling.
Krigsgasarterne angriber organismens forskellige dele og fremkalder
speeifike beskadigelser, afhængig af stoffernes kemiske opbygning. For
fuldt ud at kunne forstå nytten og hensigtsmæssigheden af de foreskrevne
beskyttelsesforanstaltninger, må De lære krigsgasarternes såkaldte fysiologiske virkninger at kende. Efter disse virkninger inddeles krigsgasarterne i følgende 6 grupper:
a. Nervegas.
b. Blodgifte.
c. Blistergas.
d. Kvælegas.
e. Nysegas.
f. Tåregas.
Navnene på gasarterne er valgt således, at de direkte angiver de vigtigste anvendelsesformål, og på side 226-227 vil De finde et skema over
de vigtigste gasarter inden for de 6 grupper, tillige indeholdende forskellige oplysninger - som en repitition af, hvad De lærer på de følgende sider - f. eks. om deres forekomst, lugt, symptomer, beskyttelsesforanstaltninger og førstehjælpsforanstaltninger.

Krlgsgasarterncs virkning.
a. N e r veg a s.
Gasarterne i denne gruppe er de sidst udeksperimenterede. De er
fremkommet under sidste krig, men aldrig brugt under krigshandlinger.
De kan forekomme i luftform eller i flydende form, og i sidstnævnte
fonn gennemtrænger de let huden uden at efterlade sig synlige spor.
15
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Gruppe

Nervegas

I

N avn

I

Am r k .wenll,1
betegnel se

Lugt

I

Farve og tilstandsform

P a rvel es til brun væsltt
og luftart.

Tabun

GA

Sa r in

GB

Scrnan

GU

Cy anb rinte

AC

Som mandler, ev t. som
pæreker ner .

Farvelø s væ sk e og
luftar t

:l{lorcyan

CR

Stikkende, Irriterende.

F arveløs luftart.

Sennepsgas

HD

P eberrod,
vilde løg.

Farveløs til gu l væske
og f a rvelØs l uftart.

Kvæl stof sennep sga s

HN

Flske agtig.

Ly sebrun til m Ørkc b J'U'
væs ke og farveløs luft
a r t.

Lewis lt

L

Geranier.

Do .

F osgen

CG

Muggen t h Ø.

Far veløs luftart ev t.
h v id sky u middelbart
efter udsendels en ,

Difosgen

UP

Do .

FarvelØs væ ske og lu!
art.

Klorpikrln

PS

St ikkende som b ræn dt
celluloid

L ysegul væske og farv
løs luftart.

mfenylarstnklorrd

DA

mfenylaminarstuklo rld

DM

Kloracetonr enoo

eN

SØd li g f r ugtagl ig .

r a rveløs Iurta rt,

Brombenzylcyan id

BBC

Syrlig frugtagtIg.

Brunllgvæskc og fan
løs luftart.

Uden lugt, evt. sv agt
f rugt agUgt.

Farvele s væ ske og l uft·
a rt.
Do.

Blodglfte

BUste r go.s

Kvælegas

H vi d t il brun røg.
Sti kk ende, s om afbrændt
fyrværkeri.

Nysegas

Gul til let grØnlig l'Øl!
Hvid Ul grålig r øg og

Tå regas
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Symptom~r

d selig sv im melh ed ,
dl len skrumper i nd ,
edpme,
:efl od,
unensno rln g af brystet,
:er et åndedr æt,
skel si tren .
n me lhed, ho vedpine. k rampecninger-, bevldst lcshed.
, Ood , besvær ved at trække
et, d erefter som for cyaubrinte.

Nødvendig
be skyttelse

F Ørstehjælp

Beskyttelsesmaske og spraybeskyttelse.

Skylning a f øj nene m ed vand, hvb
de er i-amt af væske l Væske på 1Iuden d u ppes af, og d er vaskes m ed
vand og sæbe. T øj , d er er r amt ar
væske , tag es af elle r skæres af.
At ro pIniudsprØjtnIng ved alvor '[lge
til fæl de.

Besk yttelsesmaske"

Ku nstigt åndedræt.

I

Øjeblikkelige; 'At til flere tiefter r ødm en a f huden med
~ Igende
blisterdannelse, hoste
ræ shed .

:11

rt hurtigt Ir r it ati o n af øjnene ;
rIgt som fo r sennepsgas.

Beskyttelsesm a sk e og sprayb es kyttelse.

.li k k elJge øjensmCI"te r og prikpå hud en. Hød m en af huden
.1lstc r d a Dne!se k om m er hurtigt.

Skylnlng af øjnene, hv is de er ramt
nf væske. Væske på huden duppes
af; der sm Øres med antlgassarve,
som alter fjernes , og n y salve smeres på . Tøj. der er ramt af væske,
ta g~ s a f ell er skæres af.

e og k vælntngsfo r n erurnelser ,
-d p rn e, brystsmerter.

for fo sge n .

Beskyttelses maske.

Dækkes va rmt tn. Tran sporteres så
vidt mu li gt li ggende.
KUNSTIGT ÅN DED RÆT FORBUDTl

Cor fo sge n ; ti llige tåreflod og

me.

•t ron af øj ne, næse og svælg,
h oste, kvalrue og opkast-

Beskyttelsesm a ske.

Kraf ll ge b evægelser til at gi ve lindl";ng og f ork or t e sv ag hed s p er jode n .

.tiOD a f øj nene m ed p åfØlgen de

Beskyttels es m ask e.

Gn id Ikk e ø j Ilen e. Velld ansigtet
m od v tu d en , skyl øjnen e med v and
i svær er e t ilfæ ld e. Irriteret hud
vaskes med valid Qg sæbe.

li,

lod , evt. irrlta tlo n af huden"

IS·

I
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Når denne gruppe nævnes først, skyldes det ikke alene, at den anses
for at være den giftigste, men også - og især - fordi den anses for at
være den farligste, fordi giftarterne i denne gruppe hverken kan ses,
smages eller lugtes, men kun erkendes på symptomerne på organismen.
Da de endvidere, selv i små koncentrationer, kan virke dræbende i løbet
af meget kort tid, er det nødvendigt, at De er fuldt fortrolig med disse
symptomer, således at De i tide kan træffe de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger.
Symptomerne er vist på Hg 14.
Der kan ikke angives nogen bestemt rækkefølge for symptomernes
indtræden, den er afhængig af den enkelte persons konstitution; men

Fig. 14.

ABC~krlgsfØrelse

229

symptomerne er hver for sig så kraftige og pludselige, at fejltagelse er
udelukket.
Lær disse symptomer udenad og husk dem! Det kan beujde forskellen
mellem liv og død
b. B lod g i f t e.
Disse gifte, der forekommer i luftform, har fået dette navn, fordi de
gennem blodet forhindrer organismens celler i at udnytte blodets ilt,
især det nervecenter, der styrer åndedrættet. De er kun farlige ved
indånding. Stakåndethed i forbindelse med voldsomme krampetrækninger er ved indånding af store mængder de vigtigste symptomer.
Indånding af små mængder kan fremkalde hovedpine og svimmelhed.
Blodgifte er hurtige i deres virkning og vil på ubeskyttet personel forårsage døden i løbet af meget kort tid, men anlægges beskyttelsesmasken
i tide, vil fuldstændig helbredelse kun være et spørgsmål om få timer.
c. B I i s t e r g a s.
Gasarterne i denne gruppe kan forekomme i væskeform og i luftform.
Navnet kommer af, at de i begge former irriterer huden og fremkalder
blister selv i ringe mængder. En dråbe på størrelse med et knappenålshoved vil f. eks. fremkalde en blist på størrelse med en 5-øre. Blistergasarterne er mest effektive i varmt vejr. I Iuftform angriber de først de
fugtige partier af legemet, f. eks. armhuler, knæled og skridt. Svedige
personer er især udsat for at få svære forbrændinger.
Blistergas arbejder hurtigt ved berøring med blottede huddele. Allerede få minutter efter viI det være for sent at træffe modforholdsregler.
I løbet af nogle timer bliver huden rød, hvor gassen har ramt, og disse
røde pletter vil i løbet af yderligere nogle timer, sommetider dage, blive
til blister, se fig. 15.

Fig. 15

I
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Disse blisterdannelser vil medføre, at den ramte bliver ukampdygtig
for kortere eller længere tid.
Hvis blistergas rammer øjnene, vil skaderne SOm regel være alvorligere
end ved angreb på huden. Dette gælder for gassen såvel i væskeform
som i dampform. Ved damp i øjnene vil den angrebne i begyndelsen
måske kun føle en vis irritation, men denne vil hurtigt gå over til stærk
svie med en krampagtig tillukning af øjet. Tåreflod og stærke smerter
vil følge efter, og slutresultatet kan meget let blive total blindhed. Det
er derfor nødvendigt, at de Iørstehjælpsforanstalminger, som omtales
senere, bliver bragt i anvendelse omgående efter et blistergasangreb.
Indånding af blistergasdampe vil irritere svælget og luftrøret og fremkalde en ru hoste. Indånding af større mængder vil kunne forårsage
lungebetændelse og død. Optagning af blistergas i organismen gennem
fødemidler giver kvalme, opkastning og diarre.
d. K v re 1e g a s.
Gasarterne i denne gruppe angriber kun i luftform og gennem åndedrætsvejene, og målet fo- dem er at nedbryde lungernes funktion. Hvis
store mængder indåndes, vil det resultere i, at lungerne fyldes med
væske, og døden vil indtræde på grund af iltmangel. De indledende
symptomer er hoste, kvælningsfornemmelser og hovedpine.

e. N ys e gas.
Gasarterne i denne gruppe er i fast form og består af små (mikroskopiske) røgpartikler. De angriber kun gennem åndedrætsvejene. Formålet
er at fremkalde en så kraftig irritation, at den ramte på kort tid bliver
ukampdygtig. De almindelige symptomer er næseblod, stærk hovedpine
og en brændende fornemmelse i svælget. De går for ubeskyttet personel
over i voldsomme hoste- og nyseanfald. kvalme og opkastning.
Husk, at symptomerne ikke behøver at vise sig med det samme, men
kan være forsinket adskillige minutter. Der er altså mulighed for, at De
kan have indåndet en vis mængde gas, inden De får beskyttelsesmasken
på, og at De - efter at den er anlagt - føler Dem syg (kvalme) med
trang til opkastning. Dette må ikke forlede Dem til at rive masken af
hovedet i den tro, at den er utæt; det kan blive skæbnesvangert; såfremt
fjenden følger angrebet med nysegas op - eller kombinerer det - med
kvælegas eller blodgifte.
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Behold beskyttelsesmasken på, så længe der er gas i luften, uanset
hvorledes De har det.
Hvis De absolut skal kaste op, gør da følgende:
Hægt maskens nakkeremme op, hvis de er indrettet dertil.
Fat med en hånd om filtratoren eller maskens mundparti.
Træk så sent som muligt masken ud fra hagen og bøj Dem fremover
(fig. 16).

Fig. 16.

Sæt efter opkastning masken på plads, hægt nakkeremmene og rens
masken for gas ved en baftig udpustning.
Virkningerne af nysegas forsvinder normalt af sig selv inden for S
timer.
f. T å r e g a s.

Gasarteme i denne gruppe er de mindst giftige. Virkningen er en
svien i øjnene med påfølgende tåreflod; ved større koncentrationer kan
der tillige fremkomme svie på blottede hudpartier. Begge virkninger er
dog ganske ufarlige og fortager sig hurtigt i gasfri luft.
Hvorledes opdager man, at der er krigsgas til stede?
a. Ved hjælp af sanserne.
Da det kun er få gasarter (fortrinsvis nervegasarterne), som ikke har
en eller anden karakteristisk egenskab, som vore sanser kan afsløre,
inden alvorlig skade er sket, er disse et vigtigt hjælpemiddel som en
direkte advarsel.
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LUGTEN
I skemaet på side 226 er - hvor det er muligt - tillige opgivet
gasartens specielle lugt i ren tilstand. Nu er det jo for det første ikke
givet. at alle personer opfatter en lugt ens, og for det andet er det
næppe sandsynligt, at fjenden vil udsende gassen i dens rene form, men
enten blande flere gasarter sammen eller også camouflere den enkelte
gasart ved at iblande et uskyldigt stof med en karakteristisk lugt.
Som hovedregel kan det siges, at hvis De mærker en fremmedartet
lugt, kan det være tegn på tilstedeværelsen af gas.
SYNET
Da de fleste gasarter har nogen farve såvel i fast som i flydende form,
og da de i luftform hyppigt vil kunne ses som en let tåge eller røg umiddelbart efter en bombes eller en granats eksplosion eller efter udlægning fra en flyvemaskine (kaldes spray), er det vigtigt, at De til stadighed er på vagt over for sådanne forekomster. Af hensyn til nervegasarterne må De jævnligt betragte Deres kammerater for at se, om de
udviser nogle af de på fig. 14 viste symptomer.
Som hovedregel kan det siges, at hvis De ser en mistænkelig væske,
en mistænkelig røgudlægning eller observerer pludselig sygdomssymptomer hos Deres kammerater, kan det være tegn på tilstedeværelsen af gas.
HØRELSEN
Gasammunition, som eksploderer, vil lyde anderledes (svagere) end
brisantammunition, fordi sådan ammunition kun indeholder den nødvendige sprængladning til at åbne hylstret og sprede gassen.
Derfor:
Hvis De under beskydning observerer, at sprængningerne lyder anderledes end normalt, kan det være tegn på gasangreb.
SMAGEN OG FØLELSEN
De fleste gasarter påvirker smagen og følelsen. En fremmed smag
ved fødemidler og vand kan være en advarsel om, at de er forgiftede.
Spyt dem ud!
Svie og kløe i øjne eller næse eller på huden kan ligeledes være en
advarsel om tilstedeværelsen af gas.
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b. Sikkerhedsreglen.
Hvad der i det foregående er sagt om gassporing ved hjælp af sanserne, er samlet i en huskeregel, som kaldes SikkerhecLsreglen, og som
lyder som følger:
Dersom man uden påviselig grund mærker
sløring af synet og vanskelighed ved at indstille øjnene skarpt,
sammentrækning af pupillen,
irritation af øjnene,
pludselig hovedpine,
en kvælende fornemmelse eller følelse af sammensnøring af brystet,
at næsen løber,
eller der, efter at gaskrig er begyndt, er
fjendtlig bombardement,
fjendtlig røgudlægning,
en mistænkelig lugt eller
en mistænkelig væske,
skal heskyttelsesmasken anlægges uden ordre, og den må først aftages
efter ordre fra Deres hefalingsmænd.
Lær denne regel udenad!
c. Ved hjælp af særligt materiel.
Som De vil huske fra det foregående, kan nervegas trænge gennem
huden og forgifte organismen også ad denne vej, og blistergas vil ved
berøring med huden danne blister, som kan gøre en person ukampdygtig for kortere eller længere tid. Da gasarterne i disse grupper udsendes som væsker, der fordamper langsomt, så at det kan tage dage, ja
uger, fØr et helagt område igen er farefrit, vil De kunne forstå, at det er
nødvendigt at råde over et materiel, som med sikkerhed kan afgøre,
hvilken gasart der er brugt, så at man kan træffe sine modforholdsregler, hvad enten det drejer sig om at afmærke området, så at man
kan gå uden om det, eller at rense området, hvis det absolut skal
bruges. Et sådant materiel vil også være af hetydnmg for at konstatere,
om et helagt område er ordentligt renset, og - og dette gælder alle
gasarter - når det er tilrådeligt at ophæve trufne personlige beskyttelsesforanstaltninger.

I
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Det nævnte materiel er vist på fig. 17. Det består i hovedsagen af
sporekridt, sporepapir, sporemaling og et specielt spores æt. Kridt, papir
og maling er behandlet med et bestemt farvestof, som giver en meget
kraftig og tydelig farveændring ved berøring med blistergas. Kridt og
papir anvendes til at fastslå, om et område eller en genstand er blevet

o
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Fig. 17.

ramt af blistergas eller er blevet behørigt renset efter et angreb, medens maling på forhånd kan påsmøres kanoner og faste udrustningsgenstande og derigennem afsløre et blisterangreb. Disse dele kan betjenes af alle uden særlig foruddanneIse.
Sporesættet vil blive betjent af folk med en særlig foruddannelse.
Husk, at sanser og symptomer altid vil være de vigtigste sporingsmidler for Dem, fordi den mekaniske sporing med sporesættet altid
vil slæbe bag ud for gassens virkninger.
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d. Afmærkning af gasbelagte områder.
Når et gasbelagt område er blevet lokaliseret af de særlige gassporere,
skal det afmærkes. Til denne afmærkning anvendes det på fig. 18 viste
skilt. Forsiden er gul med sorte bogstaver, og bagsiden, som er hvid,
er beregnet til opnotering af vigtige data for området, f. eks. hvilken
gasart der er anvendt, hvornår den er udla gt o. s. v.
Hvorledes beskytter man sig mod krigsgas?
Som beskyttelse mod krigsgas og til at afbøde virkningerne af
gas kan De gøre følgende:

krigs~

a. Brug Deres personlige beskyttelsesmidler, så snart Deres sanser
eller visse symptomer advarer Dem om, at der kan være tale om
gasangreb.
b. Anvend Deres personlige første.hjælps udstyr hurtigt og korrekt.
c. Rens Dem selv og Deres udrustning snarest muligt efter et angreb
med nerve- eller blistergas.
Personlige beskyttelsesmidler.
Disse består af:
a.
b.
c.
d.

Beskyttelsesmaske.
Beskyttelsesbriller.
Spraybeskyttelse.
Særlige handsker og skosværte.
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a. Beskyttelsesmasken.
Deres beskyttelsesmaske. fig. 19, beskytter øjnene og åndedrætsorganer
fuldstændigt mod alle krigsgasarterne, når den er velholdt og veltilpasset. Under påtagntng af beskyttelsesmasken skal De holde vejret og
bagefter rense den ved at puste kraftigt ud.
Hvis De under bæring af beskyttelsesmasken mærker en fremmed
lugt eller de symptomer, som er angivet i sikkerhedsreglen, er det forudsat at beskyttelsesmasken slutter tæt - tegn på, at filtratoren er
ved at være opbrugt. Skift den da ud med reservefiltratoren på følgende
måde:
Tag reservefiltratoren frem og gør den klar (beskyttelseslåg og gummiprop aftages).
Tag en dyb indånding.
And langsomt ud og skru under denne udånding den opbrugte filtrator
af og den friske i masken.
Udåndingen skaber overtryk i masken, så at gas ikke kan trænge ind.

Fig. 19.

b. Beskyttelsesbrillerne.
1 Deres beskyttelsesmaskesæt er nedpakket 2 par beskyttelsesbriller.
Disse beskyttelsesbriller skal være anlagt, se fig. 20, ved al udendørs

A BC.krigsførelse

færdsel, hvis der er fare for sprayangreb, fordi øjnene er mest ømfindtlige. Brillerne skal aftages, når masken skal anlægges, og forurenede
briller kasseres.

Fig. 20.

c. Spraybeskyttelsen.
Gasangreb i form af spray fra flyvemaskiner, hvor gassen i væskeform
udspredes fra tanke ophængt under flyvemaskinen, ganske simpelt ved,
at lufttrykket, når der åbnes for tanken fortil, presser væsken bagud af
tanken, er især farligt, når der er tale om nerve- eller blistergas. Disse
gasarter trænger nemlig ikke alene forholdsvis let gennem almindelige
over- og undermunderingsgenstande og fodtøj, men de bliver også
hængende i disse udrustnings genstande et vist stykke tid, således at en
omgående rensning eller en udskiftning af genstandene er nødvendig. De
vil derfor kunne forstå, at det vil være særdeles nyttigt at have en eller
anden form for spraybeskyttelse, således at det undgås. at en samlet
styrke på en gang kan sættes ud af spillet, ved at dens udrustning til.
smudses.
Den endelige form for en sådan beskyttelse er endnu ikke fastsat.
Indtil dette er sket, benyttes de eksisterende midler, og De har i det
udleverede regnslag et beskyttelsesmiddel, som både vil kunne give Dem
beskyttelse mod spray og tillade Dem at fortsætte Deres hverv i gasbelagt område. Ved overraskende sprayangreb anlægges regnslaget på
den i fig. 21-24 med tilhørende forklaringer angivne måde.
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Tag regnslaget frem og træk det over hovedet, så at halsudskæringen
hviler på hjelmen. Knæl ned på det ene knæ og læg, såfremt De bærer
våben, dette mellem benene. Tag beskyttelsesbrillerne af og læg dem
på jorden.

Fig. 21.

Fig. 22.

Tag beskytte lsesmasken frem, og tag den på ved samtidig at løfte
hjelm med regnslag med bagsiden af hænderne. Tag handsker på.

Fig. 23.

Fig. 24.

FØr hjelm med regnslag frem over hovedet, tag hjelmen af og læg
den foran Dem (ydersiden nedad) under regnslaget. Kræng halsudskæringen uden om filtratoren.
Stram halsudskæringens bånd, så at halsudskæringen slutter så tæt
som muligt til beskyttelsesmasken og hviler på øjeglasholdernes rand.
Tag hjelmen på uden på regnslaget.
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r dette udstyr vil De kunne fortsætte kamphandlingerne i gasbelagt
område. Deres befalingsmand vil give Dem ordrer om, hvorledes De
videre skal forholde Dem.
d. Særlige handsker og skosværte.
Til besk-yttelse af hænderne anvendes langskaftede, imprægnerede
handsker, som vil sætte brugeren i stand til - indtil rensning kan foretages - at betjene sine våben, selvom de er forurenede med gas. I
mangel af sådanne særlige handsker benyttes almindelige handsker eller
vanter, men det må da erindres, at hurtig rensning af våben m. m. er
endnu mere påkrævet.
Når gaskrig er en kendsgerning, skal fodtøjet altid være godt indsmurt i fedtsværte eller vaseline, også under sålen; denne foranstaltning
vil for mange timer gøre fodtøjet uigennemtrængeligt for gas i væskeform.

Førstehjælp og personlig gasrensning under kamp.
Gas er, som De har hørt i det foregående, hurtig i virkningen, sommetider så hurtig - dette gælder især nerve- og blistergas - at en opsættelse af behandlingen, indtil man kan søge lægehjælp, ville kunne blive
katastrofal. Det er derfor af vigtighed, ikke alene for Deres egen skyld,
men også for at bevare Deres kampkraft, at De har et nøje kendskab
til den første-hjælp, som De kan yde Dem selv og Deres kammerater
på kamppladsen, og til de allernødvendigste rensningsforanstaltninger.
Til brug for dette formål vil der i hvert beskyttelsesmaskesæt blive
nedlagt en første-hjælps æske indeholdende:
2 atropinsprøjter
2 dåser antigaspudder samt gaze og tvist.

Atropinsprøjten indeholder stoffet atropin, der er i stand til at neutralisere nervegassens giftvirkninger.

Husk: Atropin kan aldrig virke forebyggende. Atropin er i sig selv en
gift, hvis De tager den uden at være forgiftet af nervegas, kan De blive
utilpas og derved sat ud af spillet.

I
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Antigaspudder anvendes dels til førstehjælpsbehandling af hud forurenet med væskeformig nerve- og blistergas, dels til rensning af udrustning forurenet på samme måde. Antigaspudderet er i stand til at
ødelægge såvel nerve- som bIistergas. I hver dåse er der pudder nok til
at dække 10-20 %af legemets overflade. Det må ikke anvendes i øjnene
og må ved anvendelse på hud ikke blandes med vand. Antigaspudder
kan ikke anvendes forebyggende, da det ikke til stadighed vil blive
liggende på huden. Pudderet, der findes i lukkede dåser, bliver, når
disse først har været åbnet, uanvendeligt i løbet af nogle uger. Aben
derfor først dåserne, når der virkelig er brug for antigaspudderet.

Førstehjælp mod nerve. og blistergas.
Væskefarfflig gas i ø;et.
Væskeformig nerve- og blistergas i øjet kræver omgående rensning
med vand. Rensningen foretages bedst ved at holde hovedet godt hagoverbøjet og lade vandet skylle ned over øjet, der holdes vidt opspilet.
Skylningen skal vare i mindst 30 sek.
Såfremt pupillen efter rensningen alligevel bliver mindre, skal atropinindsprøjtning foretages.
Væskeformig gas på huden.
Væskeformig nerve- og blistergas på huden skal hurtigst muligt fjernes. Dette sker ved, at gasvæsken duppes af med en tør klud eller et
andet sugende materiale.
Kluden eller tvisten må ikke gnides mod huden i forsøg på at aftørre
gassen, da denne derved spredes og indgnides i huden.
Efter rensningen duppes eller strøs antigaspudder på de forurenede
steder.
Hvis der efter rensningen mærkes symptomer på nervegasforgiftning.
skal atropinindsprØjtning foretages.
Nervegas indåndet.
Atropinindsprøjtning foretages.
Blistergas indåndet.
Søg lægehjælp.

241

Væskeformig gas på uniformer. m. 1).
Væskeformig nerve- og blistergas på uniform, udrustning m. v. fjernes
på samme måde som væskeformig gas på huden, det er af største betydning at dette sker så hurtigt som muligt, da alm. beklædning af uld
eller bomuld hurtigt gennemtrænges af nerve- og blistergas.
Er forureningen så omfattende, at den ikke kan fjernes, skæres det
pågældende parti ud af uniformen, eller denne aftages.
Mærkes efter rensningen symptomer på nervegasforgiftning, foretages
atropinindsprøjtning.
Væskeformig gas indtaget med fødemidler m. v.
Såfremt nerve- og blistergasforurenede fødemidler eller vand er indtaget, skal opkastning fremkaldes snarest, f. eks. ved at stikke en finger
i halsen.
Mærkes symptomer på nervegasforgiftning foretages atropinindsprøjtning.

AtropinitulsprØjtning.
Sprøjtens konstruktion fremgår af tegningen, hvor sprøjten ses adskilt
i sine bestanddele (fig. 25).

Fig. 25.
re

I
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A. Sprøjten, som den udleveres (sikret
mod sammentrykning af paphylsteret og
mod tilsmudsning af kanylen af en pIastikhætte).
B. Brugsanvisningen følges: venstre
halvdel af paphylsteret afrives.

r
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C. Sprøjten ser nu således ud.

D. Efter at man derpå har fjernet den
røde beskyttelseshætte. ser sprøjten nu
ud som vist her.

E. Nu tages sprøjten i højre Mod, idet
den fattes som billedet viser. Armen
strækkes skråt udad og nedad, og idet
den derpå raskt føres ind imod kroppen, stikkes kanylen hurtigt ind i ud siden af højre lår (billedet viser det
øjeblik, hvor kanylens spids lige er
trængt ind gennem benklæderne).

F . Dette billede viser situationen et
øjeblik efter, hvor stemplet er trykket
ind, hvorved væsken er indsprøjtet dybt
i muskulaturen.
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Det virksomme stof, atropin, er i opløst tilstand indesluttet i en tinbeholder, der ligner en lille petroleurnsdunk. Den kan sammentrykkes i
længderetningen, men kun hvis den gennemhulles, så væsken kan udtømmes.
Når sprøjten skal anvendes, fjernes først den del af papirhylstret med
brugsanvisningen, der omgiver sprØjtecylinderen. Derefter fjernes den
røde plastikhætte, der beskytter den sterile kanyle, og sprøjten er nu klar
til anvendelse (fig. A-D).
Til øvelsesbrug blottes låret og huden desinficeres med jod eller sprit.
Indsprøjtningsstedet skal være den udvendige side af låret, midt mellem
hoftebenskammen og knæet.
Hvor det under nervegasangreb gælder om at tage den livsreddende
indsprøjtning hurtigt, kan man ikke nå at blotte hudområdet eller desinficere . Kanylen må da stikkes gennem tøjet svarende til det omtalte
sted .
For at give sig selv indsprøjtningen fatter man den sprøjte, hvor man
har fjernet en del af paphylstret og den røde plastikhætte, stikker kanylen ind i låret, idet man holder sprøjten vinkelret (lodret) på huden.
Kanylen skal stikkes helt i bund, så intet mere kan ses af den. Under
indstikket holdes sprøjten bedst ved, at man tager omkring det parti af
sprøjten, som den afrevne del af paphylstret tidligere dækkede på samme
måde, som man holder på en blyant eller fyldepen.
Når nålen er stukket helt ind, tømmes sprøjtens indhold ved at trykke
på sprøjtens frie ende (stemplet), til den er trykket helt i bund. (Fig.
E-F).
Til slut fjernes nålen med en rask udadgående bevægelse.
Bedres forgiftningstilstanden ikke i løbet af 10 min. gives atter en
indsprøjtning med den anden atropinsprøjte, idet hver soldat får udleveret 2 sprøjter.
Til øvelsesformål anvendes i stedet for atropinopløsningen fysiologisk
saltvand, der ingen medicinsk virkning har på organismen.
Sprøjtens virkningsmekanisme, der delvis fremgår af tegningen, er den,
at stemplet presser tinbeholderen med atropin opløsningen mod kanylens
indvendige, tilspidsede ende, der herved trykker hul i beholderen. Trykkes stemplet derefter videre i bund, sammentrykkes tinbeholderen og
opløsningen strømmer ud gennem kanylen.
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Gummiskiven tjener til at hindre den indre kanylespids i at perforere
tinbeholderen i utide. Paphylstret tjener foruden som brugsanvisning til
at hindre utidig sammentrykning af sprøjten.

Behandling af nervega8forgiftede i Øvrigt.
Personer, der efter nervegasforgiftning lider af kraftige åndedrætsbesværligheder, gives udover den nævnte atropinindsprØjtning kunstigt
åndedræt, ligesom den forgiftedes arme og ben masseres for at holde
blodcirkulationen i gang.
Behandling af blisterga8forgiftede i øvrigt.
Kunstigt åndedræt må ikke foretages. Eventuelle blærer må ikke
punkteres, men skal forbindes, hvorefter den forgiftede skal under lægebehandling.
FØrste hfælp mod de Øvrige krigsga8SeT.
Kvælegas.
Kvælegasforgiftede skal holdes i absolut ro, holdes varme og de må
kun transporteres liggende.
Det anførte gælder også i den periode med midlertidig bedring, som
efterfølger de første symptomer.
Kvælegasforgiftede må ikke få spiritus, ryge og ikke behandles med
kunstigt åndedræt.
Søg lægebehandling.
Blodgifte.
Personer, hos hvem åndedrættet er stoppet, gives omgående kunstigt
åndedræt.
Søg lægehjælp.
Nys eg as.
Der findes ingen praktiske førstehjælpsforanstaltninger, og virkningen forsvinder i Øvrigt ofte kort tid efter, at masken er påsat. Fysiske
anstrengelser, efter masken er påsat, vil fremme helbredelsen.
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Tår egas.
øjnene kan skylles med vand.
øjnene må ikke gnides.
Virkningen fortager sig hurtigt.

Summarisk oversigt.
Hvis man bliver ramt af gas i væskeform, må man handle hurtigt, da
en for sen indgriben over for nerve- og blistergas vil være nytteløs.
Vent ikke på en eventuel afgørelse af, hvilken gasart der er anvendt,
men gør følgende:
a. 81.)'1 øjnene med vand, hvis de smerter, og afvask ansigtet. Hold
herunder vejret.
b. Tag beskyttelsesmaske på og rens masken ved at puste kraftigt ud.
Hvis beskyttelsesbriller har været anlagt, fjernes de, forinden masken
tages på.
o. Anvend antigaspudder mod forurenede hudpartier samt mod lettere
forurening af beklædningsgenstande.

d. Aftag stærkt forurenede klædningsstykker, eventuelt afskær lokale
forureninger.
e. Rens våben og øvrige udrustn ingsgenstande , hvis kampsituationen
tillader det.
f.

Tag atropin, hvis kraftige nervegassymptomer viser sig.

Sund sans og hurtig tænkning spiller en stor rolle ved første-hjælp
og personlig rensning under kamp. Hvis nervegas eller blistergas rammer Dem eller Deres udrustning, skal den fjernes så hurtigt som muligt. Hvis De overraskes uden at være i besiddelse af de bedste midler,
som antigaspudder eller vand og sæbe, så brug, hvad De kan få fat i, det
være sig geværolie eller urin. Lad være, at et sådant 2. klasses rensningsmiddel kun fjerner to trediedele af gassen, men dette er bedre end
ingenting.
Husk, at nerve- og blistergas trænger hurtigt gennem tøjet. De har ikke
tid til at vente på hjælp. Fjern selv gassen!
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GASBESKYTTELSE I SKIBE
Såfremt et skib skulle blive udsat for angreb med krigsgasser, vil det
ikke være tilstrækkeligt at være bekendt med de indtil nu omtalte personlige beskyttelsesforanstaltninger; vi må jo også tænke på skibet, thi
hvad ville det nytte, at hver enkelt mand var i stand til at klare sig
selv under et gasangreb, hvis han i de følgende dage var benvist til at
leve i et gasforurenet skib.
Ved gasangreb på skibe gælder det ligesom efter atomundervandseksplosioner om, at undgå at skibet og besætningen forurenes.

Det første opnås ved at lukke samtlige lukkemidler, der fører til skibets indre. Kan en sådan lukning ske, inden gassen når skibet, vil det
betyde, at mandskabet om læ kan arbejde uden beskyttelsesmasker, og
det er jo en absolut fordel De rum, der er bemandede, og som kan
gøres gastætte, benævnes gascitadeller.
Af hensyn til skibets forsvar vil det under gasangreb ikke være tilrådeligt at affolke skibets kanoner, da man herved vil lade fjenden få
frit spil.
Kanonbesætningerne skal derfor være iklædt beskyttende dragter samt
anlægge beskyttelsesmaske, da det er sandsynligt, at dette personel vil
blive forurenet under gasangreb.
For at forurenet dæksmandskab let kan komme til at udføre den personlige rensning, vil der på dækket blive oprettet særlige renseposter,
d. v. s. overdækkede pladser eller sheltre, hvor der findes følgende første-hjælps-grej:
Rent vand.
Varmt alkalisk vand.
Atropin.
Antigaspudder.
Brun sæbe.
Klude og tvist,
Ved således at have de nødvendige førstehjælpsmidler umiddelbart
ved siden af sig, kan kanonbesætningerne frigøres for deres personlige
gasbeskyttelsesmidler.

ABC.krigsfØrelse

247

AfkIædningssted og rensestation,
Så snart lejlighed gives, skal gasforurenet personel sendes til afklædningsstedet, hvor foru renet tøj afleveres og derefter videre til rensestationen for at foretage en grundig sæbeafvaskning af hele kroppen.
Efter badet udleveres rent undertøj samt arbejdstøj, og der gives adgang
til skibets rum.
I det store og hele er retningslinierne ens for afvaskningsproceduren
efter gasangrebet og efter en atomundervandseksplosion,

Rensning af materiel,
Gasforurenet materiel kan befries for gassen ved rensning.
Under rensningen skal renseholdene være iført beskyttelsesmaske, beskyttelsesdragt, handsker og gummistøvler.
De materialer, der benyttes til rensningen, såsom klude, tvist, papir og
rensevæsker samt svært forurenede beklædningsgenstande, det ikke kan
betale sig at rense, skal sænkes i havet eller brændes.
Selve rensningsprocessen består i at behandle den forurenede overflade (genstand) med et middel, der er i stand til at ødelægge gassen.
I skibe indledes rensningen ved at foretage en grundig spuling med
søvand, for at spu le alle løstsiddende gasrester overbord. Tilbagebleven
gas behandles f. eks. med vand og sæbe, der ved at komme i kontakt med
gassen ødelægger denne. Damp kan ligeledes anvendes til gasrensning,
især hvor gassen sidder på olierede overflader.

Rensning af bekl ædnin g.
Hvi s klædningsstykker kun har været udsat for luftformig gas, vil
almindelig udluftning i nogle timer som regel fjerne gassen fuldstændigt. TØjet skal hænges op, således at de afgivne dampe ikke vil komme
til at genere andre.
Hai 'klædningsstykker været udsat for nerve- eller blistergasvæske,
skal de behandles med vand og sæbe. Uldne klædningsstykker vaskes i
lunkent sæbevand, bomuldsstoffer kan koges. Efter vask skal tøjet skyl-
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.Ægir.' Længde: 90Armering:
m. 2.620 t. Fart:
l~ob. Søsat: 1938. Besætning: 2?2_md.
4 stk. 102 mm K, f_stk. 40 mm Mk.
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les i mindst to hold vand. Man skal vise den største forsigtighed med
vaske- og skyllevand og sørge for gode afløbsforhold. Under vaskrungen
skal beskyttelsesmasken være anlagt.
Rensning af Iæderfodtøj,
Læderfodtøj skrubbes ind- og udvendigt med lunkent sæbevand og
skylles efter med rent vand. Efter tørring smøres det ind med fedtsværte eller vaseline.
Rensning af olietøj.
Olietøj renses ved nedsænkning i "* time i vand af 95'" C. Da olietøjet
herved bliver meget blødt, skal behandlingen og optagningen ske med
stor forsigtighed.
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Længde: 41 m, Tonnage: 400 t. 'Fart: 14 knob. Søsat: 1950.
Besætning: 35 md. Annering: S stk. maski1l$k., miner.

Rensning af gummidele.
Gummidele kan renses ved kogning. Kogetideme for de forskellige
genstande er følgende:
a. Dele af tyndt gummi (indtil l mm). l time.
b. Dele af svært gummi (støvler og handsker). 2 timer.
c. Beskyttelsesmasker. 2 timer.
Efter vasken skal gummiet tørres ved almindelig rumtemperatur. Sollys eller ophængning i nærheden af varmekilder ødelægger gummistofferne.
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Hataritjeneste
De krav, der stilles til et orlogsskib, kan ganske kort sammenfattes i
tre simple grundsætninger:
1. Det skal kunne sejle (d. v. s. flyde).
2. Det skal kunne manøvrere.
3. Det skal kunne kæmpe.

Disse egenskaber er alle tre nødvendige forudsætninger for, at et
orlogsskib kan opfylde sin mission. Havaritjenestens opgaver ligger i
bevarelsen af skibets flydeevne, manøvreevne og kampkraft og i bekæmpelse af enhver skade, som kan få indflydelse herpå.
Det er indlysende, at kravene til havaritjenesten er vokset med udviklingen af skibsmateriel og krigsmidler, og problemerne er f. eks. i dag
mere komplicerede end for blot 25 år siden, hvilket bl. a. skyldes nutidens rivende tekniske udvikling inden for skibs- og maskinbygningen
og forøgelsen af våbnenes ødelæggende virkning - som det nyeste:
Muligheden for anvendelse af atomvåben, biologiske våben samt kemiske våben (ABC-krigsførelse).
Et moderne orlogsskib er bygget til at kunne modstå skadepåvirkninger - i en vis målestok - fra såvel naturelementerne som fra fjendtlige
våben. Der sigtes henned til de konstruktive forudsætninger for, at
havaritjenesten overhovedet kan udøves om bord.
Som betingelse for, at et skib kan manøvrere og kæmpe, må først og
fremmest skibets flydeevne være intakt. Hertil tjener den vandtætte inddeling og opretholdelsen af sidbets stabilitet.
Vandtæt inddeling.
Et skib er opdelt i flere rum ved dæk og skotter. I en del rum er
samlingerne mellem dækkene, skotterne og skibssiderne således udført,
at de er vandtætte. Sådanne rum kaldes vandtætte rum. Et vandtæt
rum kan godt ved skotter igen være opdelt i flere mindre rum, der hver
for sig ikke er vandtætte.
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Det er uundgåeligt, at der må findes åbninger i de vandtætte skotter.
Dels må man have adgang til de vandtætte rum - dette sker ad døre,
luger eller tankdæksler - og endvidere er nogle af rummene forsynet
med koøjer. Det er bydende nødvendigt, at døre, luger, tankdæksler og
koøjer kan lukkes vandtæt, og de er derfor forsynet med gummipak
ninger og lukkes med vridere eller med bolte.
Når et rum er, hvad man kalder ..lukket vandtæt.., kan vand ikke
trænge ind i det, og hvad der er lige så betydningsfuldt, vand kan ikke
trænge ud, hvis rummet bliver fyldt på grund af en træffer eller på
grund af sprængte rørledninger, der går gennem rummet; med andre
ord, vand kan ikke spredes videre ud i skibet.
Alle orlogsskibe med undtagelse af de allermindste er bygget med
vandtætte rum, hvis antal naturligvis afhænger af skibets størrelse. Dette
er en del af, hvad konstruktørerne har gjort, for at skibet kan holde sig
flydende. Det bliver nu havaritjenestens opgave at sørge for at opretholde den vandtætte helhed. FØrst og fremmest skal den sørge for, at
der på ordren om at lukke vandtæt virkelig bliver lukket vandtæt overM

Læsidebrand.

I
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alt. Dernæst skal adgangsvejene til rummene og deres lukning efter
passage holdes under kontrol, og hvis skibet får en skade, som ødelægger vandtætheden. er det havaribesætningen, der skal udbedre skaden, således at man genopretter den vandtætte helhed.

Stabilitet.
Den anden betingelse for, at et skib kan bevare flydeevnen og dermed
manøvrere og kæmpe, er opretholdelsen af skibets stabilitet.
Et skibs »stabilitet« er et udtryk for »dets evne til at vende tilbage til
ligevægtsstillingen, når det er bragt ud af denne« eller, om man vil, »dets
evne til at holde sig på ret køl«, Det er nødvendigt at bevare skibets
stabilitet bl. a. for at få kanonerne og maskineriet til at funktionere
tilfredsstillende. Hvis skibet ikke har tilstrækkelig stabilitet, vil det
lægge sig over på siden, eventuelt kæntre helt.
Der er 3 årsager til, at skibets stabiletet ændres, eventuelt mistes helt:
1. At vægtfordelingen i forhold til diametralplanet (det er skibets
langskibs midterlinie) ændres.
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2. At vægtfordelingen i skibets højderetning ændres.
3. At rum i skibet fyldes delvis med vand, således at der opstår det,
der kaldes »frie overfladere.
Når vægte, der allerede findes ombord, flyttes ud i borde og kun i
den ene side af skibet, får dette konstant slagside. Ligeledes opstår
slagside, hvis der tilføres skibet nye vægte, og disse på tilsvarende måde
anbringes uden for diametralplanet. En sådan flytning eller tilføjelse af
vægte indtræffer, når rum i kun den ene side af skibet fyldes med vand.
Det er indlysende, at slagside er uheldig, fordi der skal mindre ekstra
krængning til for at få skibet til at kæntre, og artilleriskydning, ammunitionstransport, arbejde i maskinrum og manøvrering vanskeliggøres,
blot det at færdes i skibet er temmelig ubekvemt.
Fordelingen af vægte i skibet har den indflydelse, at vægte i nærheden af kølen, og som ikke giver skibet slagside, vil forøge stabiliteten,
hvorimod højt anbragte vægte har den modsatte virkning.
Tilstedeværelsen af »frie overfladere vil forringe stabiliteten. Hvis
et rum er helt fyldt med vand, ligger dette som en kompakt masse og
kan betragtes som en tilført vægt med de virkninger, der før er nævnt.
Hvis rummet derimod ikke er helt fyldt, er der plads til, at vandet kan
skvulpe rundt. Får skibet af en eller anden grund en krængnin g eller
slagside, vil alt vandet løbe over i den lave side og yderligere forværre
slagsiden.
Dette er bl. a. et af de forhold, havaritjenesten skal kunne afhjælpe.
Dette kan gøres ved, dels at stoppe de huller, hvorigennem vandet er
kommet ind i rummet, dels ved at sørge for, at vandet pumpes ud igen,
eller at den tilførte vægt bliver ligeligt fordelt omkring diametralplanet.

Skader.
Som de væsentligste skader, der kan indtræffe i et skib, kan nævnes:
- Huller og revner i skroget, der forårsager vandindtrængning.
- Gennemhullede og dermed svækkede eller Ødelagte skotter og dæk.
- Vredne eller sprængte døre og luger.
- Ødelæggelse af rør og kabler.
- Ødelæggelse af den elektriske kraftforsyning m. v.
- Anstiftelse af brand.
- Andre skader efter træffere om bord.

I
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Minelægger af Falster-klassen,

Størsteparten af disse skader kan desuden også opstå under fredelig
sejlads ved grundstødning, kollision eller på anden måde; men selvfølgelig er risikoen for deres opståen størst under kamphandlinger.
De nævnte skader kan have følgende særligt alvorlige virkninger:
Svigtende fremdrivning, styring.
Svigtende funktionering af diverse maskineri.
Svigtende forsyning på el-kraftledninger, vand- og trykluftledninger.
Svigtende ventilation, brandslukningsanlæg, IænseanIæg.
SVigtende funktionering af våben, elektroniske anlæg o. a. teknisk
udstyr.
Hertil kommer sekundære skader forårsaget ved
brand- og vandødeIæggeIse af materiel,
olielækager.
vandfyldte rum,
krængning af beskadiget skib (evt. med olieglatte dæk),
total mørklægning som følge af svigtende el-belysning.
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For at bekæmpe de opståede skader og afbøde deres virkninger bliver
havaritjenestens opgaver da - nævnt i store træk:
- Lækstopning.
- Mstivning af skotter
- Slukning af brande.
- Reparation af vandledninger, elektriske kabler og ledninger, trykluftledninger.
- Etablering af nødbelysning.
- Etablering af nødlænsning.
Hertil kan føjes: Rensning for forurening efter ABC*angreb, ydelse
af førstehjælp til tilskadekomne, reparation af døre o. 1. med genetablering af adgangsveje samt fjernelse af vraggods og iØvrigt udbedring af
skader efter træffere.
Til udførelse af disse opgaver kræves værktØj og materiel, der op*
bevares i skabe eller på anden måde er fordelt rundt i skibet, men ikke
mindst kræves en veluddannet havaribesætning med et godt håndelag,
som igennem øvelser er gjort fortrolig med, at opgaverne kan løses ved
en energisk indsats og ved brug af sund fornuft.
De konstruktive forudsætninger for havaritjenesten, d. v. s. skibets
hensigtsmæssige indretning til at kunne modstå skader er, som det
fremgår af ovenstående, en nødvendighed for at kunne etablere en effektiv skadebekæmpelse. Men ikke mindre nødvendig er den personelle
indsats. Hvad besætningen ved og kan udføre ombord af skadebekæmpelse, vil være medvirkende til, at skibet stadigt kan holdes flydende
og eventuelt stadigt kan deltage i en kamp. Det kan ikke nytte at tænke
på, hvad et værft kan gøre for at reparere skibet. Det er besætningens
opgave på stedet at gøre, hvad den kan for at redde skibet og i sidste
instans at bringe det ind til et værft til endelig reparation.

Grundlaget for havaritjenestens organisation ombord.
Havaritjenesten ledes af en havariofficer. der som regel er 1. maskinofficer.
Det til havaritjenesten udstukne personel opdeles i havaripatruljer
under ledelse af en befalingsmand, havaripatruljelederen.
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Hver patrulje dækker en sektion - d. v. s. nærmere fast afgrænset
del - af skibet.
Sektionerne er forskibet, maskin- og kedelrum. og agterskibet.
Havaripatruljemes arbejde ledes og koordineres igennem havaricentralen. Fra havaricentralen kan havariofficeren, assisteret af en befalingsmand, havariassistenten, danne sig et samlet indtryk af skibets
skadesituation og på grundlag heraf holde chefen underrettet om skibets
tilstand og træffe de nødvendige modforholdsregler
I mindre skibe er denne organisation naturligvis simplere og kan
f. eks. indskrænkes til kun at omfatte en havaripatrulje.
Havaritjenestens personel udgør kun en ringe procentdel af skibets
besætning, omend det er havaritjenesten, der har ansvaret for skadebekæmpelse ombord. Under opståede større skader kan den øjeblikkeligt
krævede indsats derfor meget let overstige det, der kan præsteres af det
egentlige havaripersonel. Under sådanne tilfælde må assistance ydes
fra andre divisioner.
Heraf følger at et vist kendskab til havaritjenesten er nødvendigt for
enhver ombord.
Enhver kan blive udsat for at skulle hjælpe til ved brandbekæmpelse,
ved afstivning og lækbekæmpelse.
Forudsætningen, for at havaritjenesten fungerer effektivt ombord, er
tillige, at ikke blot havari tjenestens eget personel, men også enhver af
den øvrige besætning har kendskab til afmærkmngssystemer, lukkemidler og lukningstilstande - i det hele taget kender sit eget skib og
dets organisation så godt som muligt.
Selvom havaritjenestens opgaver primært er at bekæmpe skader og
følgerne af skader på eget skib under kamp, skal man ikke heraf udlede,
at havaritjenesten først etableres, når eget skib er i højt beredskab, eller
når skaderne er indtruffet.
Havaritjenesten er faktisk altid i funktion ombord også under fredsforhold og i lave beredskabsgrader: Dens opgave er da igennem omhyggelig inspektion af skib og havarimateriel at vedligeholde dette,
samt at opdage og udbedre ethvert forhold, der vil kunne give anledning til eventuelle havarier.
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Inspektionsskib af Hoidbiemen-klaesen.

Lukningstilstande og dertil hørende afmærkning.
Den størst mulige sikkerhed for besætning og skib er til stede, når
såmtlige vand- og gastætte døre, luger og ventiler (under et betegnet
lukkemidler) er forsvarligt lukkede. En sådan tilstand kan imidlertid
kun opretholdes i kortest mulige tidsrum, nemlig når en trusel mod ski.
bets sikkerhed skønnes umiddelbart at være til stede, medens man i
andre tidsrum tvinges til at afpasse lukningstilstanden efter den øjeblikkelige situat ion for at tillade nødvendig trafik i skibet. Det har derfor
været nødvendigt at opdele lukningsstilstandene i forskeIlige arter og
grader. For til stadighed at være i stand til hurtigt og effektivt at etablere og kontrollere en beordret lukningstilstand er lukkemidlerne forsynet med en farve- og bogstavafmærkning, som klassificerer lukkemidlerne efter den risiko, de i åben tilstand frembyder for skibet, og den
betydning de har i trafikal henseende.
Ved denne klassificering skelnes der mellem lukkemidler, der har betydning for den vandtætte integritet, og lukkemidler. der har betydning
for den gastætte integritet.
11
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Vandtæt integritet.
For at kunne etablere og kontrollere en til situationen passende vand.
tæt integritet er lukkemldler, som har betydning for denne, forsynet
med en D-risikoafmærkning og D-kontroJafmærkning.

D.rlslkoafmærknlngen.
D-risikoafmrerkningen er en blå eller rød farveafmærkning, som an·
bringes på eller umiddelbart ved de lukkemidler. som har betydning
for skibets vandtætte integritet. På døre anbringes afmærkningen på
begge sider i øverste hjørne modsat den kant i hvilken hængslerne
sidder. På runde luger anbringes afmærkningen ligeledes på begge sider
dækkende en sektor på 60' diametralt modsat hængslet. I de tilfælde,
hvor der ikke er plads til afmærkningen på lukkemidlet (f. eks. ventiler)
anbringes afmærknmgen i umiddelbar nærhed, og med en pil angives
til hvilket lukkerniddel afmærkningen hører. Afmærkningens udseende
og anbringelse fremgår af planen.
Formålet med D-risikoafmærkningen er, at man, uanset hvilken Inkningstilstand der er etableret, i tilfælde af en pludseligt opstået kritisk
situation ved en enkelt ordre kan få effektueret en lukning af samtlige
de lukkemidler, der har betydning for skibets vandtætte integritet. Når
de lukkemidler, der er forsynet med Dvrisikoafmærkning, er lukkede,
er den højeste form for vandtæt integritet etableret.
Lukkemidlerne inddeles, efter den betydning de har for skibets
sikkerhed ved fyldning på grund af lækage eller lignende, i tre grupper.

Gruppe I.
Røde lukkemidler.

Disse lukkernidler har rød farveafmærkning og
er sådanne Iukkemidler, som i åben tilstand frembyder Øjeblikkelig fare for skibets vandtætte integritet.

Gruppe Il.
Blå lukkemidler.

Disse lukkemidler har blå farveafmærkning og
er sådanne lukkemidler, som man kan forvente
at have nogen tid til at lukke, førend de i tilfælde af fyldning får indflydelse på skibets vandtætte integritet.
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Uklassificerede
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Disse lukkemidler har ingen Iarveafmærknmg og
er sådanne lukkemidler, der ikke får indflydelse
på den vandtætte integritet.

Dvkontrolefmærkntngen.
Til D-kontrolafmærkningen anvendes bogstaverne X, Y og Z samt
betegnelserne "Stå åben«, »2 vridere- og »Klart skib«, som med sort
farve p åmales lukkemidlet. Afmærkningens udseende og anbringelse
fremgår af planen.
Formålet med D-kontrolafmærkningen er, at man nemt kan etablere
og kontrollere den lukningstilstand, som man, under hensyntagen til den
risiko den givne situation indebærer for skibet, har beordret. Selv den
hØjeste lukningstilstand beordret ved D-kontrolafmærkning er sikkerhedsmæssigt mindre effektiv end den lukningstilstand, der er etableret,
når røde og blå lukkemidler er lukkede, men denne slækkelse af de sikkerhedsmæssige haver af organisatoriske hensyn nødvendig, den er
bevidst, og den er under kontrol.

Dskontrolafmærkningens disciplinære betydning.
Bogstaverne har følgende betydning for betjening af lukkemidlerne,
såfremt disse er beordret lukkede:
X Tilladelse skal indhentes på h avaricentralen, før lukkemidlet må
åbnes. Skal det forblive åbent i længere tid, udsættes en skildvagt
ved lukkemidlet, eller der træffes andet tilfredsstillende arrangement,
således at øjeblikkelig lukning kan foretages.
y Tilladelse til åbning af lukkemidlet kræves ikke, men det skal lukkes
umiddelbart efter passage. Tilladelse til at lade det stå åbent i længere tid skal indhentes fra havaricentralen, og en skildvagt udsættes
ved lukkemidlet, eller der træffes andet tilfredsstillende arrangement,
således at øjeblikkelig Iukning kan foretages .
Z For disse lukkemidler gælder tilsvarende regler som for Y lukkemidler.
Organisatoriske lempelser.
Det kan i visse tilfælde være Ønskeligt af organisatoriske grunde at
give lempelser i de strenge krav, som de disciplinære regler stiller. Dette
17'
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sker dog ikke vilkårligt, men kun for sådanne lukkernldler, for hvilke
man finder det absolut påkrævet. Disse lukkernidler får da yderligere
en afmærkning som angivet i det følgende.
S t å å b e n. Skilte med påskriften »Stå åben. kan anbringes på
sådanne Y døre, for hvilke der er givet tilladelse til, at de må stå åbne
i længere tidsrum. Anvendelsen af disse skilte skal begrænses til så få
døre som muligt, og hvert skilt skal være forsynet med samme identifikationsafmærkning som den dør, til hvilken det hører. Udlevering og
aflevering skal ske under kontrol af havaricentralen.
2 v r i d e r e. Denne afmærkning kan anvendes på Y eller Z døre,
og den anbringes umiddelbart under bogstavafmærkningen. Den betyder, at det normalt er tilstrækkeligt at lukke pågældende lukkerniddel
med de to vridere modsat hængslerne. Disse vridere markeres ved to
tynde parallelle linier.
K l a r t s k i b . Denne afmærkning kan anvendes på X, Y og Z døre,
og den anbringes umiddelbart under bogstavmarkeringen. Den betyder,
at det pågældende lukkerniddel må åbnes for passage af personel til
klartskibs poster. ammunitionstransport o. 1.

Lukningstilstandenes benævnelse og anvendelse.
Lukningstilstandene beordret ved Dskontrolafmærkning har følgende
benævnelser:
Lukningstilstand X betyder, at X lukkernidler er lukkede
Lukningstilstand Y betyder at X og Y lukkernidler er lukkede
Lukningstilstand Z betyder, at X, Y og Z lukkernidler er lukkede.
En lukningstilstand beordret ved risikoafmærkning gives ikke særskilt
benævnelse.
Disse lukningstilstande anvendes såvel under krigs- som under fredsforhold. Om lukningstilstandenes anvendelse under forskellige forhold
kan følgende retningslinier opstilles:
Lukningstilstand X anvendes under fredsforhold for skibet i daglig
orden.
Lukningstilstand Y er den normale lukningstilstand under krig såvel
i søen som i havn. Under fredsforhold anvendes den under Øvelser,
manøvrer og havnemanøvrer.
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Lukningstilstand Z er den normale lukningstilstand, når havaritjenesten er i beredskabs tilstand l og evt. 2.
Samtlige organisatoriske lempelser bortfalder, når en lukningstflstund
beordret ved en risikoafmærkning etableres.

Gastæt integritet.
For at kunne etablere og kontrollere en til situationen passende gastæt integritet er sådanne lukkemidler. som har betydning for denne,
forsynet med en ABC-risikoafmærkning og en ABC-kontrolafmær1:ning.
ABC-risikoafmærkningen.
ABC-risikoafmærkningen er en orange farveafmærkning, der anbringes på begge sider af døre og luger på vejrdæk, på døre og luger, som
fører til gascitadeller og til gasfri rum (rnaskinrum inkluderet), samt på
eller i nærheden af ventiler, ventilatorer, ventilationsåbninger og luftspjæld. Afmærkningen anbringes på døre på disses øverste hjørne ved
den kant, hvor hængslerne findes, på runde luger over en sektor på 60'
ved hængslet. Ved afmærkning af ventiler anbringes, på skot eller dæk
i nærheden af disse, en ring, hvor den er bedst synlig. Afmærkningens
udseende og anbringelse fremgår af planen.
Formålet med ABC-risikoafmærkningen er, at man ved en enkelt
ordre kan få etableret den lukningstilstand, som giver den højeste gastætte integritet.
ABC-kontrolafmærkningen.
Til ABC-kontrolafmærkningen anvendes bogstaverne A, B, C, M og R
samt betegnelsen »Adgang«, som med orange farve males på eller
i umiddelbar nærhed af lukkemidlet. Bogstaverne omgives af en orange
ring. Såfremt afmærkningen ikke kan anbringes på lukkemidlet (f. eks.
ventiler), anbringes den i umiddelbar nærhed, og med en pil angives
til hvilket lukkemiddel afmærkningen hører. Afmærkningens udseende
og anbringelse fremgår af planen.
Afmærkningen anvendes på:
Døre og luger på vejrdæk, til gascitadeller og til gasfri rum.
Dæksler for ventilationskanaler, hvor de udmunder i det fri.
Spjæld og ventiler til ventilation.
Ventilationsåbninger.
Ventilatorer.
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Formålet med afmærkningen er at lette etablering af og kontrol med
de lulmingstilstande, som har betydning for den gastætte integritet.
Nødvendigheden af at indføre forskellige ABC-lu:l"llingstilstande beror
på, at sikring af den højst mulige gastætte integritet tager lang tid, ikke
mindst i ældre skibe, og endvidere at denne tilstand medfører meget
store gener for personellet, idet frisklufttilførslen til skibets rum helt
stoppes, således at den kun kan opretholdes i relativt korte perioder.
For at udnytte den i skibets indre værende luft bedst muligt er det nødvendigt at recirkulere denne, således at luft fra rum uden personel kan
udnyttes til rum med meget personel. Dette sker ved at holde visse ventilatorer igang og omstille bestemte ventiler og spjæld til recirkulation.
Der skelnes mellem højst 3 lukningstilstande, som benævnes efter den
beredskabstilstand i hvilken havari tjenesten etableres afhængig af den
eksisterende risiko for ABC-angreb. Beredskabstilstandene og de dertil
hørende lukningstilstande benævnes tilstand A, B og C, af hvilke A er
den højeste.

Tilstand C.

I denne beredskabstilstand skal alle lukkernidler og ventilatorer, som er mærket e, lukkes henholdsvis stoppes.

Tilstand B.

I denne beredskabstilstand skal alle lukkernidler og ventilatorer, som er mærket C og B, lukkes henholdsvis
stoppes.

Tilstand A.

I denne beredskabstilstand skal alle lukkernidler og ventilatorer, som er mærket e, B og A, lukkes henholdsvis
stoppes.

R.

De ventilatorer, som er mærket R, skal i alle beredskabstilstande være i gang, og ventilationsspjæld, som er mærket R, skal omstilles til recirkulation. Igangsættere til
ovennævnte ventilatorer mærkes ligeledes R.

M.

Afmærkningen M anvendes på lukkemidler, der kan be nyttes af særlige brugere, og denne afmærkning betyder,
at kun brugere må betjene lukkemidlet. Dette skyldes, at
kun brugeren kan vurdere, når det med hensyntagen til
personellers sikkerhed og maskineriets funktionering er
forsvarligt at foretage lukning.

4. afsnit

Adgang.

Denne afmærkning anvendes på et" begrænset antal døre
og luger, som giver adgang til et gasbeskyttet område
gennem gassluse, og som i tilstand A er de eneste døre,
som må åbnes for passage til dette område. Dørene og
lugerne skal lukkes øjeblikkeligt efter passage.

Findes der i skibet ventilationsåbninger, som ikke er forsynet med
dæksler, skal der til sådanne åbninger syes sejldugsovertræk, og anbringelse af disse skal være organiseret således, at beredskabstilstanden hurtigt kan etableres. ABC-kontrolafmærkningen på ventilationsåbninger
skal være således anbragt, at den er synlig, også når overtrækkene er
påsat.
Retningslinier for fastsættelse af kontrolnfmærkningen.
ABC-kontrolafmærlmingen fastsættes af chefen, og retningslinierne
for, hvorledes de forskellige lukkemidler, ventilatorer og deres igangsættere skal afmærkes, er som følger.
A-tilstand skal kunne etableres på højst 5 minutter fra tilstand B. Der
skal derfor være ret få lukkemidler med denne afmærkning. I moderne
skibe, hvor der er taget hensyn til, at lukning skal kunne foregå hurtigt
og effektivt, og hvor ventilation kan stoppes fra enkelte afbrydere, kan
naturligvis flere lukkemidler mærkes A end i ældre skibe.
B-tilstand skal kunne etableres på hØjst 30 minutter.
C-tilstand indføres i sådanne skibe, hvor B-tilstand ikke kan etableres
på 30 minutte r.
Ordregivning ved etablering af vand. og gastætte lukningstilstande.
I det følgende gives en oversigt over samtlige de ordrer, der anvendes
ved overgang fra en lukningstilstand til en anden med en angivelse af,
hvilke lukkemidler der skal betjenes ved disse ordrer.
Risikoafmærkning.

Beordring af en lukningstilstand ved anvendelse af risikoafmærkning
må kun ske i nødstilfælde. Således beord res røde og blå lukkemidler
lukket, når skibet har fået en lækage, hvorved man sikrer den høj esr
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opnåelige vandtætte integritet, idet det erindres, at selvom skibet er i
lukningstilstand Z, kan den vandtætte integritet være kompromitteret
ved de organisatoriske lempelser, og disse bortfalder, når røde og blå
døre beordres lukket. Orange lukkemidler beordres lukket, når skibet
udsættes for et ABC*angreb. Derved sikres den højest opnåelige gastætte integritet. Når skibet er i tilstand A, kan der som nævnt være
lukkemidler i skibets indre, som uanset deres betydning for den gastætte
integritet ikke nødvendigvis er lukkede. Ganske vist vil sådanne døre
være forsynet med en D-kontrolafmærkning, og da tilstand A vil være
utænkelig uden samtidig etablering af lukningstilstand Z, er disse lukkemidler lukkede, med undtagelse af sådanne, for hvilke der er givet organisatoriske lempelser. Disse bortfalder først, når orange døre beordres
lukket. Endvidere sikrer man sig, at døre og luger, som er mærket »Adgang~, lukkes, idet de skal være forsynet med en ABC-risikoafmrerkning.
Når lukning beordres ved en risikoafmærkning, er der overhængende
fare, og det er af vital betydning, at lukning sker hurtigt. Derfor har
enhver om bord - ikke blot havaritjenestens personel eller vagtskiftet pligt til at deltage i etablering af den beordrede lukningstilstand.

Ordre

Betydning

1. Luk røde døre

Alle lukkemidler med rød risikoafmærkning
lukkes.

2. Luk blå døre

Alle lukkemidler med blå ristkoafmærkning
lukkes.

- - -- - -----;.------------------3. Luk røde og blå
døre

Alle lukkemidler med rød og blå risikoafmærkning lukkes. Røde lukkemidler lukkes først.

4. Luk orange døre

Alle lukkemidler med orange risikoafmærkning lukkes, også døre og luger mærket »Adgang.".. DØre mærket M må kun lukkes af
brugeren.
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5. Orange døre kan
åbnes.
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Betydning

Organisatoriske lempelser på de lukkemidler,
der har orange risikoafmærkning, genindføres
dermed. Lukningstilstand Z opretholdes, og
de lukkemidler, som skal være lukket i tilstand A, forbliver lukkede.

Fra de ved ordrene 1, 2 og 3 etablerede lukningstilstande kommer
man tilbage til lukningstilstand X, Y eller Z ved anvendelse af ordrene
henholdsvis 6, 7 eller 8, som beskrevet i det følgende.
Kontmlafmærkning.

Den normale ordregivning til etablering af en lukningstilstand sker
ved anvendelse af en kontrolafmærkning.
Der er den principielle forskel på ordregivning for etablering af vandtæt lukning og etablering af gastæt lukning, at en vandtæt lukning
etableres på ordrer, som kun vedrører de respektive lukkemidler. medens en gastæt lukning etableres på ordrer om oprettelse af en beredskabstilstand (A, B eller C), hvilket indebærer, at den tilsvarende lukningstilstand skal etableres.
Når havaritjenesten er i beredskabstilstand 4 eller derover, etableres
lukningstilstandene af havaritjenestens personel, ellers af vagtskiftet.

Ordre

6. Lukningstilstand X

Betydning

Alle de med X mærkede lukkemidler skal lukkes, og de nævnte restriktioner for anvendelse af disse lukkemidler er dermed indført.
Ordren anvendes ved overgang til lukningstilstand X fra en hvilken som helst lukningstilstand beordret ved D-risikoafmærkning eller
D-kontrolafmærkning.

4. afsnit
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Betydning

7. Lukningstilstand Y

Alle de med X og Y mærkede lukkemidler
skal lukkes, og de nævnte restriktioner for
anvendelse af disse lukkemidler er dermed
indført. Ordren anvendes ved overgang til
lukningstilstand Y fra en hvilken som helst
lukningstilstand beordret ved D-risikoafmærkning eller D-kontrolafmærkning.

8. Lukningstilstand Z

Alle de med X, Y og Z mærkede lukkemidler
skal lukkes, og de nævnte restriktioner for anvendelse af disse lukkemidler er dermed indført. Ordren anvendes ved overgang til lukningstilstand Z fra en hvilken som helst lukningstilstand beordret ved D-risikoafmærkDing eller D-kontrolafmærkning.

Som før nævnt sker etablering af en ABC-Iukningstilstand samtidig
med de øvrige foranstaltninger, som skal iværksættes, ved etablering
af en ABC-beredskabsform.
Vedrørende disse beredskabsformer og ordregivning til etablering
heraf henvises til rullereglementet.
Som eksempel kan nævnes, at ordren »Havaritjenesten i tilstand 1 A«
indebærer, at samtlige lukkemidler mærket A skal lukkes.
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Ved konstruktion af et krigsskib og i dets senere brug i søforsvaret
er forskellige faktorer taget i betragtning. Disse faktorer , som nødvendigvis bestemmer den strategiske og taktiske anvendelse af et hvilket
som helst skib, er: Bevæbning - beskyttelse - sødygtighed - fart og
aktionsradius.
Ved bevæbning forstår man alle de våben, hvormed et skib kan rette
slag mod fjendens skibe, luftfartøjer og landtnstallationer. Disse våben
kan være kanoner - raketter - torpedoer - dybdebomber og miner.
Foruden at være i stand til at angribe fjenden må krigsskibe også
kunne modstå fjendens granater - bomber - miner og torpedoer. For
at kunne dette anbringer man i store skibe panser til beskyttelse af vitale
dele, ligesom man ved en udstrakt inddeling af skibet i vandtætte rum
søger at beskytte det mod undervandsbeskadlgelser.
Ved sødygtighed forstår man skibets egnethed til at operere i dårligt
vejr. Ved maneoreegenskaber forstås evnen til at dreje hurtigt og hurtigt
at kunne komme i gang og stoppe. For u-både omfatter det også evnen
til at kunne dykke hurtigt.
Fordelen ved fart er indlysende. Et hurtigtsejlende skib kan hurtigt
komme til krigsskuepladsen; det kan indhente en flygtende fjende, og
det er vanskeligt at ramme med artilleriild og torpedoer. Men høj fart
opnås kun ved at beslaglægge store dele af skibets tonnage til maskineri
og oliebeholdning.
Ved aktianeradius forstår man skibets mulighed for at holde søen i
en længere tid samt den distance, det kan udsejle uden at fylde olie
eller andre forsyninger såsom vand, proviant etc.

Store krigsskibe.
Hangarskibe.
Hangarskibe er krigsskibe, der retter deres offensive slag, ikke ved
hjælp af kanoner og torpedoer, men ved hjælp af luftfartøjer.
Hangarskibenes luftfartøjer har fire hovedformål:
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Engelsk hangarskib .Ark Roya/ e ,

1. De anvendes som spejdere til at lokalisere og observere fjendtlige
styrker (sammensætning, position, formation, kurs og fart).
2. De iværksætter indledende langdistanceangreb på fjenden.
S. De optræder som luftdækning for egne styrker.
4. De bruges til lokalisering og bekæmpelse af u-både med dybdebomber m. v.
For at kunne opfylde disse opgaver er hangarskibene udstyret med
samme hjælpemidler som en flyveplads i land for at kunne dirigere
og vedligeholde luftfartøjerne. De har et - i dag som regel »skævt- flyvedæk og et hangardæk samt værksteder til vedligeholdelse og reparation af motorer, landingsstel, radio, radar o. s. v.
Hangarskibe spænder i tonnage fra 10.000 til 80.000 tons med farter
over SO knob. Længden af flyvedækket varierer fra ca. 160 m til ca.

Kri{!,8Skibsty]1er

-

I
Amerikansk slagskib • Wiscol1$ln<.

350 m. Armeringen består af luftvæmskanoner. De større hangarskibe
er pansrede i lighed med krydsere. De største hangarskibe under byg~
ning har atommaskineri. Besætningen - indbefattet flyvepersonel - er
over 4000 mand og byggeprisen ca. 3 milliarder kr. Endvidere findes til
ubådsbekæmpelse enkelte mindre eskortehangarskibe. Det er handelsskibe, der under 2. verdenskrig ombyggedes til konvojbesk..yttelse.
Slagskibe.
Slagskibene bærer flådens store kanoner. De blev konstrueret til at
opfylde to hovedformål. For det første optage kampen med og sænke
alle. typer af fjendtlige skibe med kanonild på lang afstand. For det
andet at rette kraftige og vedvarende bombardementer mod fjendtlige
havne og lignende. Det kan eksempelvis nævnes, at et 40.000 tons slagbredside kan ramme et mål nøjagtigt på en afstand af
skib med
36 km med mere end 10 tons stål og sprængstof. Antallet af tilbage-

en
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værende slagskibe er nu (1962) kun meget ringe, og nybygning i atombombens tidsalder er næppe sandsynlig.
Krydsere.
Krydsere er alsidige skibe. De kan operere selvstændigt, i grupper
eller som art illeristøtte for hangarskibe.
De er hurtige skibe med stor aktionsradius med relat iv kraftig armering, men svagere pansring. De er konstrueret til at kunne tage
kampen op med alle slags skibe bortset fra slagskibe.
Krydserne spænder i deplacement fra 6.000 tons til 15.000 tons. Ordene svær eller tung og let har en speciel mening, når de bruges i forbindelse med krydsere; de henviser ikke til vægten af skibet, men til
størrelsen af de kanoner, de har. Krydsere med kanoner på over 155 mm
kaldes svære krydsere, de med kanoner på 155 mm og derunder kaldes
lette krydsere.
Lette krydsere spillede en vigtig rolle j 2. verdenskrig. Deres aktionsradius går helt op til 15.000 sømil, og deres fart til 31-33 knob. Deres
armering består af 12-15 stk. 155 mm kanoner, 8-12 stk. 125 mm luftværnskanoner samt et stort antal 40 mm maskinkanoner.

Svensk fageT • Øumd«.
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Svære krydsere har som regel 203 mm kanoner som hovedarmering
og overgåes i annering kun af slagskibene. (En 203 mm kanon udskyder
et projektil, der vejer ca. 125 kg, på afstande op til 25 km). Deres
deplacement ligger imellem 10.000 og 17.000 tons, og deres største fart
ligger normalt på ca, 32 knob. Besætningen på en svær krydser er på
over 1.000 mand.
Også for krydsere gælder det, at man i stor udstrækning er i gang
med at erstatte kanonerne med styrede raketter.

Mindre krigsskibe.
Jagere.
Jagere kan på grund af deres alsidighed anvendes i næsten alle former
for operationer på søen. Deres fortrin er høj fart og en i forhold til deres
størrelse kraftig annering. Normalt er de udrustet med topedoer, 2-8
stk., 100-130 mm kanoner samt let luftskyts og antiubådsvåben, dertil
kommer, at de normalt også har installationer til udlægning af miner.

Amerikansk fager »Healq«. Fletcher II. kl.

I
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St;ensk juger .Smålafld-.

Vesttysk fager .Z 1-. Fletcher-klasse.
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Jagere

kan anvendes både til selvstændige operationer og til dækning for større krigsskibe eller konvojer over for angreb fra fjendtlige
luftfartøjer, u-både eller overfladeskibe.
Jageres deplacement er normalt mellem 2000 og 3000 tons og deres
maximumsfarter over 30 knob.
l relativt lukkede farvande som for eksempel de danske, hvor kravene
til sødygtighed og aktionsradius naturligt vil være mindre end på verdenshavene, kan en mindre skibstype, benævnt patruljejager eller
patruljebåd, dog delvis erstatte den almindeligt kendte jagertype.

Fregatter og korvetter.
Forskellen mellem disse typer er kun et spØrgsmål om størrelse, idet
begge konstrueres specielt til beskyttelse af konvojer. På grund af sit
mindre deplacement (under ca. 1000 tons) vil en korvet normalt være
udrustet med færre eller lettere våben end en fregat (deplacement ca.
2000 tons).
Begge typer er udrustet med luftskyts og antiubådsvåben, og de har
normalt gode søegenskaber og stor aktionsradius, men med maximumsfarter, der sjældent overstiger 25 knob.
Undervandsbåde.
Undervandsbådenes hovedvåben har hidtil været torpedoer og deres
opgaver ødelæggelse af større fjendtlige krigs- og handelsskibe.
På grund af deres egenskaber til uset at operere i fjendtligt område
og deres store aktionsradius, er ubåde endvidere velegnede til fremskudt observation, varsling, mineudlægning samt til visse særlige transporter (raids).
Ubådenes størrelse varierer fra 5 til ca. 4000 tons og de kan almindeligvis dykke indtil 150-200 m's dybde. Fremdrivningsmaskineriet er
elektrisk (elmotorer + akkumulatorbatterier) med dieselaggregater som
kraftkilde. I de større mariner anvendes nu i udstrakt grad atommaskineri (reaktor plus dampturbiner).
Lufttilførsel til dieselmotorerne kan i moderne ubåde ske gennem en
snorkel (luftmast), således at ubåden kan bruge sine dieselmotorer, når
den er neddykket til periskopdybde (ca. 13 m).
18
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Det seneste i udviklingen af ubåde er fremdrivning ved atomkraft,
som giver næsten ubegrænset aktionsradius og meget høj fart (25-30
knob) også i neddykket tilstand, og udrustning med raketvåben til affyring fra neddykket position.
Antallet af torpedoer og omfanget af udstyr varierer naturligt med
størrelsen af ubåden eksempelvis kan dog anføres, at en ubåd på ca,
1500 tons normalt vil være udrustet med 6-8 udskydningsrør og medfører ca. 20 torpedoer.
Motortorpedobåde.
Disse er små hurtiggående fartøjer, udstyret med 2-4 torpedorør og
et eller flere stk. Iuftskyts.
De fremdrives enten af motorer (benzin eller diesel) eIler af gasturbiner og har som regel maximumsfarter på over 40 knob.
r angrebet benytter de sig af »slå- og Iøbe-taktfkken«, idet de oftest
angriber i flok og under dække af mørke og usigtbart vejr eller kunstig
tåge.
På grund af deres størrelse (60-130 tons) er de velegnede i og kan i
stor udstrækning udnytte vore snævre farvande med disses ringe dybder.
Vejret vil dog selv i disse farvande kunne begrænse anvendelsen af
motortorpedobåde, der således kun i nogen udstrækning kan erstatte
eller understøtte jagere.
Man skelner mellem den hurtigere og lettere glidebåd med benzinmotorer og den meget større og mere sødygtige deplacementsbåd med
diesel. De danske motortorpedobåde er af den sidstnævnte type.
Mineskibe.
Minelæggere,
Lægning af selvvirkende miner, såvel forankrede som bundminer,
kan ske fra de fleste skibe, når disse er forsynede med skinnebaner.
Kravet til passende lægningskapacitet, magasinering, vedligeholdelse
ombord samt evt. lægning af kontrollerede minespærringer gør det
dog mest hensigtsmæssigt at anvende særligt udstyrede skibe, minelæggere, til dette formål. Til lægning og vedligeholdelse af kontrollerede minespærringer kræves minelæggere med gode manøvreegenskaber og af begrænset størrelse (ikke over ca. 700 tons).
IS'
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For at opnå så stor minekapacitet som muligt omfatter armeringen
normalt kun luftskyts. Beskyttelse overfor fjendtlige skibe må således
oftest udføres af kraftigere skibstyper.
Danske minelæggeres opgaver er lægning af defensive spærringer
til kontrol af gennemsejlingsfarvande, forsvar af visse kyststrækninger
eller til beskyttelse af vigtige havne eller sejlruter.

Minestrygere.
Til minestrygning anvendtes tidligere dels egentlige minestrygere,
som er mindre skibe med ringe dybgående og stor slæbekraft, og dels
ombyggede torpedobåde, fiskekuttere (trawlere) eller slæbebåde.
Strygning af moderne miner stiller imidlertid så store krav, at oven"
nævnte ombyggede fartøjer idag vil være uanvendelige.
Man anvender nu udelukkende specieltbyggede minestrygere, som af hensyn til faren for magnetiske miner - fremstilles af træ og uden
anvendelse iØvrigt af magnetiske materialer. Tillige har disse minestrygere - ligesom de Øvrige krigsskibstyper - et afmagnetiseringskabel
rundt om skroget.
Bevogtningsfartøjer.
Til patruljering af gennemsejlingsfarvande og samarbejde med kystradarstationer m. v. bruges bevogtningsfartøjer, som normalt er hurtiggående fartsjer på ca. 100-150 tons udrustet med lette maskiavåben og
tillige udstyr til lokalisering og bekæmpelse af undervandsbåde.
Skibe til særlige formål.
Depotskibe.
Mindre krigsfartØjer - såsom u-både og motortorpedobåde - må for at kunne operere effektivt - have et moderskib, der kan optræde
som en flydende base. De kan være ombyggede handelsskibe, der er
indrettet med magasiner og værksteder i overensstemmelse med deres
formål. De er som regel kun armeret med luftværnsskyts.
Opmålingsskibe.
Opmålingsskibe varierer i størrelse fra 50 til ca, 2.000 tons, eftersom
de skal anvendes i indre farvande eller på de store have. De store opmå-
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lingsskibe udfører som regel tillige havundersøgelsesarbejder. Ved kystopmåling kan opmålingsskibene eventuelt samtidig varetage inspektionsopgaver.

Flådeorganisation.
Flåde. Ved betegnelsen flAde forstås en større organisation af skibe
- evt, tillige omfattende luftfartøjer og marinetropper - samt af visse
Iandetablissementer, som er snævert knyttet til vedkommende skibes
og luftfal't.øjers drift, alt under kommando af en chef.
Betegnelsen flåde kan gøres entydig bestemt ved tilføjelse af et navn,
der f. eks. kan angive opgave eller operationsområde.
Flåden opdeles i følgende underafdelinger:

l

Russisk jager

af

Skory-kkzs,~en.
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Division er benævnelsen. for 2 eller flere skibe af samme type.
Eskadre omfatter 2 eller flere divisioner af skibe samt eventuelle
kommandoskibe eller tendere.

Flotille består af 2 eller flere eskadrer af jagere, eller mindre skibe
samt eventuelle kommandoskibe eller tendere.
Deling er benævnelsen for en flådestyrke, hvori indgår skibe af mindst
2 forskellige typer.
Gruppe er benævnelsen for en større flådestyrke, hvori indgår skibe
af mindst 3 forskellige typer.

Den danske fiskeriinspektions opgaver.
Fiskeriinspektionens hovedopgave er at hævde højhedsretten og kontrollere, at der ikke sker ulovligt fiskeri dels i lukkede, indre farvande,
dels på et søområde uden for kysten ved det åbne hav - normalt strækkende sig 8 sømil til søs fra strandkanten ved lavvande. Hvor, som i
Sundet, farvandets bredde er mindre end 2 gange 3 sømil, strækker
dette søterritorium sig som regel til midtfarvands1inien - hvor ikke,
som tilfældet bl. a. er vest for Hveen og øst for Saltholm, grænselinien
er fastsat ved en særlig overenskomst. Ved bugter og fjorde regnes søterritoriet at strække sig 3 sømil uden for en linie, som trækkes mellem
punkter på de to bredder, hvor afstanden fra bred til bred er 10 sømil
eller derunder.
Ved ulovligt fiskeri forstås dels alle fremmede fiskeres fiskeri på statens territorium - medmindre en traktat giver særlig tilladelse hertil dels alt fiskeri på territoriet med ulovlige redskaber (trawl og andre
bundslæberedskaber) - hvadenten det foretages af fremmede eller egne
fiskere.
Desuden er det fiskeriinspektionens opgave at yde danske fiskere beskyttelse mod overgreb fra fiskere af anden nationalitet - i visse tilfælde også uden for territoriet. En særlig konvention mellem de forskellige nordsøstater - Haager-konventionen af 1882 - har givet den enkelte stat ret til at lade sine orlogsskibe føre tilsyn også med de Øvrige
staters fiskefartøjer i Nordsøen, således at modstand mod en fremmed
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stats inspektionsskib i dette farvand er lige så strafbar som modstand
mod eget lands myndigheder.
Fiskeriinspektionen deles i inspektion l) inden for Skagen, 2) i Nord.
søen, 3) ved Færøeme og 4) ved Grønland.
I forbindelse med fiskeriinspektion gør inspektionsskibene tillige stationstjeneste og optræder som søpoliti på territoriet (over for smuglere o. s. v.). Under stationstjeneste kan skibet desuden være til assistance for de lokale myndigheder, f. eks. i havaritilfælde. ved eftersøgning af drivende vrag og anden assistance til skibsfarten, ydelse af
lægehjælp og transport af patienter, når andre trafikmidler svigter. Endvidere kan inspektionsskibene i forbindelse med inspektionen anvendes
til opmåling eller som skoleskibe.
Inden for Skagen er inspektionen efterhånden indskrænket noget, idet
fiskerikontrollen (Fiskeriministeriet), som fører særligt tilsyn med fiskenes mindstemål m. m., nu også delvis har overtaget inspektionen her.

V esttysk landgang$fartø; •Eidechse«-klasse.
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Flådens skibe.
Kongeskibet Dannebrog

Hjælpeskibe:
A
A
A
A
A
A
A
A
A

54l Freja
554 Hollænderdybet
555 Kongedybet
558 Sleipner
559 Fremad II
560 Ægir
56l Odin
562 Thor
563 Hjælperen

Fregatter og korvetter:
F
F
F
F
F

F
F
F
F
F
F
F

F

339
340
341
342
343

Niels Ebbesen
Thetis
Esbern Snare
Rolf Krake
Valdemar Sejr
344 Bellona
345 Diana
346 Flora
347 Triton
348
349
350
351

Minestrygere:
M
M
M
M
M

569
570
571
572
573

Klørdyb
Vejdyb
Aarøsund
Alssund
Egernsund

M
M
M
M
M
M
M
M
M

574
575
576
517
578
579
580
581
582

Grønsund
Culdborgsund
Omøsund
Ulvsund
Vilsund
Asvig
Mosvig
Sandvig
Sælvig

Minelæggere:
N 39 Lindormen
N 40 Laaland
N 41 Longen
N 42 Langeland
N 60 Beskytteren
N 61 Vindhunden

N 80
N 81
N 82

N83
Al otortorpedobåde:
p 500 Flyvefisken
p 501 Hajen
p 502 Havkatten
p 503 Laxen
p 504 Makrelen
p 505 Sværdfisken

P 506
p 507

P 508
P 509
p 510
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P 511
P
p
p
p
p

560 Ravnen
562 Stormfuglen
564 Tranen

566 Hejren

568 Viben

Patruljebåde:
p 520 H uitfeldt
p 521 Willemoes
p 577 Søhunden
p 579 Søridderen
BevogtningsfartØjer:
p 530 Daphne
p 531 Dryaden
p 532
P 533
P 534
P 535
P 536
P 537

Undervandsbåde:
S 32$ Delfinen
S 327 Spækhuggeren
S 328 Tumleren

y 373 Græsholm
y 374 Lindholm
y 382 Skarven
y 383 Teisten
y 384 Maagen
y 385 Mallemukken

+ 13 Y-kuUere uden navn

Skolefartøjer:
y 386 Askø
y 387 BaagØ
y 388 Enø
y 389 HjortØ
y 390 LyØ
Y 391 Manø

Øve1seskuttere:
Svanen

Thyra

Diverse:
SKA 1--6: Opmålingsmotorbåde
GLM 1-2: Inspektionsmotorbåde
MSA 2-5: Minekabelbåde

Orlogskuttere:

Under bygning:
2
pa trulje] agere
6
motortorpedobåde
6
bevogtningsfartØjer

y 369 Alholm
y 370 Birkholm

l

S 329

y 371 Ertholm
y 372 Fyrholm

(Daphne-kl.)

4
4

undervandsbåd
minelæggere
inspektionsskibe.
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Kystdefensionen
Område og opgave.
Kystdefensionen omfatter kystforter. marinestationer, radarstationer
m. v. Efter de slesvigske krige i midten af forrige århundrede lagdes
hovedvægten på forsvaret af København. De allerede eksisterende befæstningsanlæg forbedredes og nye fuldførtes. Men efterhanden krævede
udviklingen et mere fremsk..u dt forsvar. København voksede, og skudafstanden tiltag. I stedet for de indre befæstningsanlæg anlagdes i 1890
Middelgrundsfortet ud for København som et centraJfort med skudretning horisonten rundt. Ved forsvarslovene af 1909 opførtes en række
sø- og kystdefensionsanlæg omkring København: Flakfort, Dragørfort,
Kongelundfort og Mosede-batteri.
Efter forsvarslovene af 1909 anlagdes imidlertid også andre kystdefensionsanlæg således ved indløbet til Issefjordem Lynæsbatteri og
senere Spodsbjerg-batteri og i Smålandsafsnittet: Masnedøfort, Borgsted batteri (MØn), hertil kommer et senere opført batteri på Haarbøllepynen.
Efter 2. verdenskrig anlagdes endvidere Stevnsfort, Langelandsfort
og Bangsbofort.
Kystdefensionens anlæg er i modsætning til tidligere idag spredt ud
langs alle vore kyster og indgår i farvands overvågningen og søredntngstjenesten.
Kystdefensionens forter har til formål at støtte flådens operationer i
farvandene, dække minespærringer til de indre danske farvande m. m.
De er armeret med lettere skyts samt maskinskyts til selvforsvar mod
angreb fra land og fra luften. De har ligeledes projektører.
Organisation.
Indtil forsvarsordningen af 1932 var kystdefensionen (kystartilleriet)
underlagt hæren, idet dog Københavns søbefæstning i tilfælde af mobilt-
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sering og sikringsstyrkemes formering skulle underlægges søværnet
(Københavns sødefension).
Ved forsvarslovene af 1932 overgik kystartilleriet helt til søværnet,
hvorved bedre betingelse for et intimt samarbejde med flåden var
skaffet tilveje. I tiden fra 1932 til 1960 bestod kystdefensionen, i den
sidste del af perioden benævnt kystbefæstningen, kun af sø- og kystforter samt batterier og udgjorde som sådan et selvstændigt våben inden
for søværnet.
Efter forsvarsloven af 1980 blev kystbefæstningen nedlagt som selvstændig enhed, og de forskellige befæstningsanlæg blev underlagt de
resp ektive mar inedistrikter. Sammen med søværnets Øvrige Iandetablissementer indgår forter og batterier i dag i søværnet under kystdefensionen.
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Maskineriet i søværnets skibe
Historisk.
Skibsmaskinernes æra blev indledet den 17. august 1801, da Robert
Fulton sejlede mod strøm og vind på floden Hudson med dampskibet
Claremoni.
Det første danske skib med maskinkraft til fremdrivning var koffardidampskibet Caledonia fra 1819.
Datidens skibsmaskiner var stempeldampmaskiner, som drev skibet
frem ved hjælp af skovlhjul.
Dampmaskinen blev indført i den danske flåde 1824 med et i England
indkøbt hjuldampskib Kiel. Dette skibs maskine var kun på 40 HK. Kiel
anvendtes hovedsagelig til kongeskib.
De skibe, der anskaffedes de nærmest fØlgende år, var ligeledes hjuldampskibe indkøbt i udlandet. Nogle af dem deltog på forskellig måde
i krigen 1848-50 samt 1864. Disse hjulfremdrevne skibe kom imidlertid
aldrig til at danne noget egentligt led i kampflåden. idet hjulpartiet var
alt for sårbart, ligesom det i høj grad indskrænkede pladsen for det artilleri, som kunne anbringes på dækket. De blev hovedsagelig anvendt
som kongeskibe, bugserbåde for sejlskibe i stille vejr, transportfartøjer.
depechebåde. opmålingsbåde m. m.; desuden stilledes de undertiden til
disposition for post- og toldvæsen.
Drivskruen blev opfundet 1836, men blev først almindelig anvendt fra
omkring 1850.
Det første skruefremdrevne krigsskib, der blev bygget herhjemme, var
korvetten Thor, der blev sat i vandet 1851. Efter at prøverne med det
nye epokegørende fremdrivningsmiddel havde givet et gunstigt resultat,
tog udviklingen rigtig fart, og nu begyndte en lang overgangsperiode
-sejl kontra damp«, hvor kampen mellem sejl og maskine fostrede en
lang række sejl-dampskibe bestående af skruelinieskibe og -fregatter og
som afsluttedes med krydserfregatten Fyen år 1882 med en maskineffekt
på 2600 HK.
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Maskinerne i ovennævnte skibe var alle stempeldampmaskiner, men
af mange forskellige typer, såsom liggende maskiner med direkte eller
tilbagegående træk, skråtstillede maskiner, maskiner med hel- eller halvtrunk, tandem-maskiner, maskiner med koncentriske cylindre m. m., alle
konstruktioner, der på forskellig måde søgte at opfylde kravene: Ringe
højde, ringe plads, ringe vægt og stor ydelse.
Da ovennævnte krav blev vanskeligere og vanskeligere at opfylde med
stempeldampmaskiner ved et efterhånden stærkt stigende HK-behov
indførtes dampturbinen i søværnet ved bygningen af 6 torpedobåde i
årene 1911-12.
Kedlerne i de første hjuldampskibe var kasseformede lavtrykskedler
med et arbejds tryk på 0,5-1,0 ato, medens kedlerne i søværnets skibe
i dag er vandrørskedler med et arbejdstryk på op til 24 ato.
En helt anden type kraftmaskine, dieselmotoren, indførtes 1911 i sø-værnet til fremdrivning af u-både.
l det følgende gives en kort beskrivelse af nogle af de mest karakteristiske maskinerier, som nu anvendes i søværnets skibe.

Stempeldampmasktnerter,
De nuværende stempeldampmaskiner er udviklet af de gamle sejldampmaskiner, men medens disse sidste i almindelighed var liggende
dampmaskiner, benyttes nu kun den siden gO'erne almindeligt kendte
opretstående tregangsmaskine.
Fregatten Niels Ebbesen har 2 tregangsstempeldampmaskiner som
hovedmaskiner anbragt i et fælles maskinrum. Maskinerne, der er 4-cylindrede (heraf 2 lavtryks cylindre), kan udvikle 2X2750 lHK ved 185
o/m. Kedelanlægget består af 2 oliefyrede vandrørskedler, anbragt i hver
sit lukkede kedelrum. Kedeltrykket er 15,8 ato.
Fregatten Thetis har en hovedmaskine på 2750 IHK ved 185 o/m
af samme type som anvendt i Niels Ebbesen. Kedelanlægget består af
2 oliefyrede vandrørskedler. anbragt i lukket kedelrum.
Minelæggeren Lindormen har 2 tregangsstempeldampmaskiner anbragt i et fælles maskiarum. Maskinerne, der er S.cylindrede, kan udvikle 2X600 lHK ved 215 o/m. Kedelanlægget består af 2 oliefyrede
vandrørskedler. anbragt i et lukket kedelrum. Kedeltrykket er 18,0 ato.
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ManØvrep/ads ve d tregangsdampmaskine

fregatten

Niels Ebbesen.

Dampturhinemaskinerier.
Patruljebådene Huitfeldt og Willemoes har hver 2 sæt hovedmaskiner
i et fælles maskinrum og 2 oliefyrede vandrørskedler i hver sit lukkede
kedelrum.
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Hver af hovedmaskinerne består af l sæt tandhjulsudvekslede hØj- og
lavtryks (HT- og LT-) de Laval dampturbiner med indbyggede krydstrin i HT-turbinen og med en bakturbine i LT-turbinen. Den samlede
maksimale ydeevne af de 2 turbinesæt er 2X12.000 AHK.
Kedlerne, der er bygget på Orlogsværftet, er af Yarrow's konstruktion
med overheder. Kedeltrykket er 24 ato og overhedningstemperaturen
350° C.
Alle dampdrevne hjælpemaskiner er turbinedrevne med damp af 24
ato. Cirkulationspumper, kondensatpumper, fødepumper, kedelblæsere.
oliefyringspumper og turbodynamoer drives med overhedet damp; de
Øvrige dampdrevne hjælpemaskiner med mættet damp.
Den elektriske kraft ombord leveres af 3 turbodynamoer og 2 dieseldynamoer.
Styremaskinen er elektrisk.
Fregatterne af Esbern Snare-klassen har hver 2 .sæt hovedmaskiner
i et fælles maskinrum og 2 oliefyrede vandrørskedler i hver sit lukkede

kedelrum.
Turbinerne, der er af Parsons fabrikat, kan yde 2X9500 AHK.
Kedlerne er Admiralty kedler med 21 ato kedeltryk og 340° C overhedningstemperatur.

Dieselmotormaskfnerier,
Motortorpedobåde findes i 2 klasser, nemlig Flyvefisken-klassen, der
er den nyeste, og Glenten-klassen. Begge klasser er udstyret med et
meget kraftigt letbygget maskineri bestående af 3 hoveddieselmotorer.
der over et reduktionsgear er koblet til hver sin drivskrue, og 2 hjælpedieselmotorer.
I Flyvefisken-klassen, der er noget kraftigere end Glenten-klassen, er
hovedmotorerne 20-eylindrede firetakts Daimler Benz diese1motorer,
der ved 1720 o/m tilsammen udvikler 3 X3000 EHK. I gearet nedsættes
omdrejningstallet i forholdet 1:1,72.
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Depotskibet Ægir har som hovedmaskineri 2 stk. 6-cylindrede

2~takts

Man dieselmotorer med selvstændigt drevne skylleluftblæsere. Moto-

Terne udvikler ved 235 olm tilsammen 2X2250 EHK.

Manøvreplads i

.Vindhunden~.
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Den elektriske kraft leveres af 4 stk. MAN
2 stk. MWM motorer
på tilsammen 1000 kw.- 2 af hjælpemotorerne er tilkoblet luftkornpressorer.

Undervandsbådene af Delfinen-kl. er dobbeltskruebåde med et diescl-elektrisk maskineri. Såvel ved sejlads i overfladen som ved sejlads

neddykket sker fremdrivningen ved 2 hovedelektromotorer, der får
strøm fra akkumulatorbatteneme. Ved sejlads i overfladen er dieselmotorerne i almindelighed i gang. De er direkte koblet til hver sin
jævnstrømsgenerator, som leverer strøm til opladning af akkumulatorbatterierne. Ved neddykket sejlads (uden snorkeldrift) el' dieselmotorerne stoppet.
Hver af bådene har 2 stk. 12-cylindrede B&W-dieselmotorer, der
tilsammen yder 2 X600 EHK ved 1100 o/m. Endvidere findes der 2
akkumulatorbatterier hvert bestående af 112 elementer og med en samlet
kapacitet på 2X6300 amperetimer ved 5 timers afladning.
Korvetterne af Trito~kl. er udstyret med 2 stk. 9-cylindrede 2-takt
Fiat kryds-ho vedmotorer. Skylleluften frembringes af stem pelpumper.
Motorerne yder tilsammen 2 X2250 EHK ved 435 o/m.
Hjælpedieselmotorerne er 3 stk. Ansaldo-Maybach~dieselmotorer med
en samlet ydelse på 3X80 kw .

Minelæggerne af Vindh.unden-kl. har som hovedmaskiner 2 stk. 16cylindrede totakt General Motors dieselmotorer med Ierskvandskøling,
Begge motorer yder tilsammen 2 Xl440 EHK ved 720 o/m.
Hjælpedieselmotorerue er 3 stk. General Motors dieselmotorer på ialt
3 XlOO kw.

Minestrygerne af Sund-kl. er udstyret med 4 stk. 8-cylindrede, 2-takt,
ferskvandskølede, umagnetiske General Motors dieselmotorer, hvoraf

2 anvendes som hovedmotorer og 2 som minestrygniugsgeneratorer.
Hver motor har en ydelse på 450 EHK ved 1200 o/m. Mellem skrue og
motor findes et gear.
Som hjælpedieselmotorer anvendes 2 stk. General M otors dieselmotorer på tilsammen 2X60 kw.
19

I
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Kongeskibet Dannebrog er forsynet med 2 hoveddieselmotorer, hver
direkte koblet til sin skrueaksel og 3 hjælpedieselmotorer, alle af Burmeister & Wa in"s fabrikat samt yderligere l nød dieselmotor af Buk1Ls
fabrikat.
Hoveddieselmotoreme er 8-cyIindrede totaktmotorer, der ved fuld
kraft udvikler tilsammen 2X650 EHK ved 220 o/m.
Hjælpemaskineriets samlede effekt er 252 kw.

Ma.skinrom i • W illemoes< .

Maskinerierne i flådens nye skibe.
Hovedmaskinerierne i de skibe - patruljejagere - motortorpedobåde
- fiskeriinspektionsskibe - minelæggere - bevogtningsfartøjer - minestrygere, der er indeholdt i det store nybygningsprograrn, der skal gen.
nemføres indenfor de nærmeste år (1962-65), består fortrinsvis af
dieselmotorer.
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Patrulje;ageme8 maskineri er ikke endeligt færdigprojekteret
Motortorpedobådenes maskineri er af nærlig samme type som det, der
findes i Flyvefisken-kl.

Fiskeriinspektionsskibene har hver et hovedmaskineri bestående af
4 stk. General Motors 16 cylindrede 2·tak"t motorer i V-Iorm med kontinuerlig ydelse 4X1600 BHK ved 800 o/m.
Hovedmotorerne er opstillet 2 og 2 i hvert sit maskinrum, og kraftoverføringen foregår gennem reduktionsgear til en enkelt skrueaksel.

Manøvreringen fOl'egår ved ændring af skruebladenes stigning og kan
foretages såvel fra maskinens kontrolrum som fra kommandobroen og
udkigs tønden.
Hjælpemaskineriet består af 3 stk. Frichs' 6 cylindrede 4-takt dieselmotorer med turboladere, som koblet til hver sin generator tilsammen
yder 3X400 kVA.

Minelæggerne er udstyret med et hovedmaskineri bestående af 2 stk.
General Motors 16 cylindrede 2.tal"t motorer i V-Iorm med kontinuerlig
ydelse 2X2400 BHK ved 800 o/m (max. ydelse på 2X3000 BHK i 2
timer ved 900 o/m).
Hovedmotorerne el' anbragt i hvert sit inaskinrum og kraftoverførtugen
Foregår gemlem reduktionsgear til hver sin skrueaksel.
Manøvreringen foregår ved ændring af skruebladenes stigning og kan
foretages såvel fra maskinens kontrolrum som fra kommandobroen.
Hjælpemaskineriet består af 4 stk. Frichs' 6 cylindrede 4-takt dieselmotorer med turboladere, som koblet til hver sin generator tilsammen
yder 4 X350 kW.

Bevogtllingsf(l1'tØ;erne har som hovedmaskiner 2 stk. Maybach 12
cylindrede 4-takt motorer i V-form, som ved kontinuerlig drift udvikler
2X1400 BHK ved 1530 o/m (max. ydelse 2XIBOO BHK ved 1670 olm).
Til anvendelse ved krydsfart er installeret en særlig fremdrivningsmotor som genllem et reduktions- og reversegear overfører kraften til sin
særlige skrueaksel.
I'"

I

292

5. afsnit

Maskinrummet i en U-båd.

Denne motor best år af en 6 cylindret 2.takt Fodenmotor, der ved
kontinuerlig drift udvikler 100 DHK ved 1800 o/m.
Hjælpemotorerne er af samme type som sidstnævnte fremdrivningsmotor, og generatorerne udvikler tilsammen 2X75 kVA.
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Minestrygerne har som fremdrivningsmaskineri 2 stk. Werkspoor 12
cylindrede 4·takt dieselmotorer med cylindrene anbragt i V~fonn. Motorerne, der ved kontinuerlig drift yder 2X550 BHK, er opstillet i samme
maskinrum, og gennem reversegear koblet til hver sin skrueaksel.
Hjælpemaskineriet, der er opstillet i et særligt hjælpemaskinrum,
består af 1 stk. Werkspoor 12 cylindret 4·takt dieselmotor på 650 BHK
koblet til en generator, som udelukkende anvendes til minestrygningsformål, samt 2 stk. Kromhout dieselaggregater på hv...r 60 kW til belysning og kraft.
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Artilleri.
Artilleri er fællesbenævnelse for våben, der udskyder eller udkaster
projektiler og for materiel, der er knyttet til disse våben som hjælpemidler. Som begreb dækker ordet artilleri også ledelsen, anvendelsen og
betjeningen af materiellet.
Til artilleri henregnes ligeledes en del missilvåben (raketter m. v.),
Ved sådanne våben forlader »projekt ilet« et styr ved egen kraft og opnår
først maksimal hastighed et stykke fra styret.
Artilleri har gennem århundreder været søkrigens vigtigste våben og
udgør stadig en væsentlig del af mange skibstypers armering.

SKIBS. OG KYSTARTILLEIUMATEIHEL.
Det indenfor skibs- og kystartilleriet anvendte materiel omfatter kanonpjecer med dertil hørende ammunition og Ildledelsesmateriel, missilmateriel samt m åludpegntngsmateriel,

Kanonpjecer,
En pjece bestå r af en eller flere kanoner og en affutage. Kanonens
formål er at give proj ektilet den ønskede udgangsretning, begyndelseshastighed og rotation, mens affutagens hovedformål er at bære kanonen,
optage kanonens rekyl og muliggøre dens retning mod målet.
De første egentlige kanoner, der anvendte krudt som drivladning,
kom frem i det 14. århundrede. De var anbragt i simp le affutager af
træ, som til at begynd e med ikke tillod nogen bevægelse af kanonen
i højden og siden. Op til midten af det 19. århundrede udvikledes kanoner og affutager relativt langsomt, men fra dette tidspunkt begyndte
udviklingen at tage fart, såled es at mange pjecer i dag fremtræder som
yderst komplicerede maskiner, hvis betjening og vedligeholdelse kræver personel med stor teknisk dygtighed.
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Fig. L
Dobbelt1liece, 76 mm (3 ").

Pjecer betegnes efter antal let af kanoner som enkeltpjecer. dobbeltpjecer, triplepjecer o. s. v. Der findes pjecer med indtil 8 kanoner, men
sjældent er an tallet dog større end 4. I det danske søværn anvendes kun
enkelt- og dobbeltpjecer, hvilket også er det almindeligste i udlandet.
Vedrørende pjecern es anvendelse skelnes mellem sømålspjecer og
luftm ålspjecer. SØmålspjecer kan kun anvendes til beskydning af søm ål
og landm ål, medens luftmålspjecer, der er konstrueret til anvendelse
mod luftm ål. som regel også kan anvendes mod overflademål. Det er
for en stor del kanonernes højderetningsfrihed og den tilhørende ammunitions konstruktion, der afgør, om en pjece hører til den ene eller den
anden af ovennævnte typer.
En kanon omfatter almindeligvis kanonrør (eller løb), stødbundstykke.
mekanisme, Iadeanordning, rekylbremse- og frembringersystem samt
kappe eller styreramme. Gennem kanonrøret drives proj ektilet af krudtgassen ved drivladningens forbrænding , og umiddelbart uden for mundingen opnår projektilet sin største hastigh ed. LØbet har højresnoede
riffelgange , der tjener til at give projektilet en sådan rotation om sin
længdeakse. at det under hele flugten genn em luften følger tangenten
til skud banen. Kanonens størrelse angives ved kaliberet, hvorved forstås

I
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STØl>llUNDSTYKKE

LØST KERNERØR

Fig. 2.

løbets diameter. I den bageste del af kanonrøret - projektillejet og
kammeret - ligger projektil og ladningshylster, når kanonen er ladt.
Stødbundstykket er normalt skruet på løbet og danner leje for kanonens mekanisme. Ved kanoner af mindre kaliber kan løbet i reglen
skrues ud af stødbundstykket ved hjælp af simpelt værktøj. Denne egenskab udnyttes ved skiftning af løb (pibeskiftning), i. eks. når løbet er
skudt varmt.
Mekanismen har leje i stødbundstykket og har bl. a. til opgave at
antænde skuddet og at danne aflukning bagtil ved skudafgang. Mekanismens vigtigste del er kilen, en omtrent firkantet klods, der kan
forskydes enten vandret eller lodret. Herved åbnes og lukkes for kanonen
bagtil. 1 kilen findes slagmekanismen, hvis perkutør slår frem og rammer patronens fænghætte, når aftrækket påvirkes. Mekanismen kan være
automatisk, halvautomatisk eller håndb etjent. Ved automatiske mekanismer sker lukning, affyring, åbning og udkast af det tomme hylster
automatisk, sålænge aftrækket påvirkes, og der tilføres ammunition.
Ved halvautomatiske mekanismer skal aftrækket påvirkes for hvert skud,
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Fig. 3.
Delvis gennemskåret mekanisme med angivelse af de vigtigste benæonelser.

og ved håndbetjente mekanismer skal mekanismen tillige åbnes og lukkes
ved håndkraft.
Ladeanordningen er placeret bag stødbundstykket og har til opgave
at lade kanonen, d. v. s. at føre skuddet ind i kanonen. Den kan være
automatisk, hvilket vil sige at ladningen sker automatisk, sålænge der
fyldes ammunition i ladeanordningens magasin, eller halvautomatisk,
i hvilket tilfælde et håndtag skal påvirkes for hver ladning, og skuddene
må placeres enkeltvis i ladeanordningen. Såfremt både mekanisme og
ladeanordning er automatisk, kaldes kanonen en maskinkanon. En del
kanoner har ingen ladeanordning, men lades med hånden eller ved
hjælp af simple håndbetjente hjælpemidler.
Rekylbremse-og frembringersystemet er anbragt over, under eller
ved siden af kanonrøret og tjener til at bremse kanonens rek..yl (tilbageløb efter sk..udafgang) og bringe kanonen tilbage til forreste stilling.
Rekylbremsen er normalt en hydraulisk bremse, hvis stempelstang er
fastgjort til kanonens rekylerende del, og hvis cylinder er fastgjort til
den faste del. Når kanonen rekylerer, trækkes stemplet gennem cylinderen, der er fyldt med væske, hvorved den fornødne bremsekraft
fremkommer. Frembringerapparatet kan være baseret på sammenpresning af en skruefjeder eller af en luftmængde i en lukket beholder.
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Den rekyleren de del glider under rekyl og fremløb i en kappe eller
en sty reramme. E n kappe er et cylindrisk rør, der omslutter den bages te
del af løbet. En styreramme omslutter stødbundstykket og har spor,
hvori styrelister på stødbundstykket glider.
Ved kanoner, der ikke er uds tyret med mekanisk ladeanordning, hører
rekylbremse- og frembringersystem samt kappe eller styreramme til
affutagen.
En affutage omfatter i reglen drejeskive, rapert, retningsmidler og
sigtcmicller.

_ _- --

H0JDERETIER

H0JDERETNINGS·
TANDBUE

- -_ _ H0JDERETNINGSDREV

SIDERETNI NGS.
TANDKRANS

Fig. 4.
Skemiltisk fremstillmg af en pjece med atfutage1l$ vigt igste dele [remhseoet.
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Drejeskiven hviler på et kugleleje på fundamentet, og det er på denne
pjecen drejes i siden (bakses).
På drejeskiven er bolten en eller flere raperter, i hvilke kanonen eller
kanonerne er ophængt. Kanonens tappe, som sidder på kappen eller
styrerammen. hviler i kugle- eller rullelejer på raperten, således at kanonen kan rettes i højden.
Retningsmidlerne anvendes til at rette kanon eller kano ner i siden og
højden . Ved de simpleste pjecer anvendes kun hå ndretning, idet pjecen
rettes ved hjælp af side- og højderetningshåndhjul, der gennem udvekslinger dre jer tandhjul, der er i indgreb med en tandkrans eller
tan dsektor.
Ved maskirirettede pjecer findes desuden motorer, der udfører arbejdet
med retning af pjecen, idet deres omløbsretning og -hastighed kontrolleres af håndhjul eller håndtag på pjecen (lokalretning) eller ad elektrisk vej fra iJdledelsesanlægget (fjemretning).
Sigtemidleme anvendes under lokal- og håndretning til at give kanonen den korrekte retning. Sigtem idlerne er normalt kikkerter, der kan
dre jes i siden og højden i forhold til kanonen, hvorved det er muligt
at ind lægge den nødvendige korrektion. Ved anvendelse af fjemretning
er pjecernes ~igtemidler h m reserve.
Udover ovennæ vnte dele kan affutagen være forsyne t med elevatorer , der er ophængt under drej eskiven og drejer med denne. Gennem
disse elevatorer ophøjses ammunition enten fra et u nderliggende omladerum eller direkte fra ammunitionsmagasinet. Er affutagen ikke forsynet med elevatorer, ophejses ammunitionen til dækket ved hjælp af
fast installerede elevatorer eller anden form for ophejsningssystem, og
den må i så tilfælde langes over dækket til pjecen.
1 mange tilfæld e er affutagen beskyttet af et skjold, der indeslutter
en større eller mind re del af pjecen, eventuelt hele pjecen.
En pjece, der er fuldstændig beskyttet af skjold, og som er forsynet
med egen elevator, kaldes et kanont årn .

Ammunition.
Ammunitionen til kanoner b est år almindeligvis af projektil og ladningsammunition. Laclningsam mu nitionen, der tjener til at give pro·
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jektilet den ønskede hastighed, består igen af fængmiddel, tændladning,
og drivladning, omgivet - som regel - af et ladningshylster.
Ved lette kanoner - i nogle tilfælde helt op til 150 mm kaliber - er
projektilet fæstnet til forparten af ladningshylsteret og udgør sammen
med dette et samlet hele, der kaldes en patron.
Til salutskydning anvendes ladningshylster med ladning og tænd.
ammunition, men ikke projektil. Under visse artilleriøvelser anvendes
løs ammunition med et projektil, der splintres i småstykker i kort afstand
fra mundingen.
Ved ladeøvelser o. l. anvendes eksercerammunition, der har form som
den almindelige ammunition, men er uladt.
Fængmidlet har til opgave at antænde drivladningen. når kanonens
aftrækker påvirkes, og er indeholdt i en fængskrue eller et fængrør i ladningshylsterets bagpart. Fængmidlet antændes af mekanismens perkutør,
Tændladningen er indskudt mellem fængmidlet og drivladningen for
at forstærke fængmidlets forbrænding og derved sikre hurtig og pålidelig antænding af drivladningen.
Drivladningen består af røgsvagt krudt, der er et hornagtigt stof,
fremstillet i form af rØr, strimler, tråde eller blade. Krudtet hundtes
sammen eller fyldes direkte i ladningshylsteret.
Salutladninger fremstilles af sortkrudt.
Ladnings hylsteret er af messing eller stål.
Projektilets opgave er normalt at forårsage ødelæggelser i målet. Da
målet kan være af højst forskellig beskaffenhed - lige fra tykke panserplader til tynde luftfartøjsbeklædninger - anvendes flere forskellige
projektilsorter. af hvilke de almindeligste er: Pansergranater. panser.
brisantgranater og brisantgranater, der alle indeholder en sprængladning.
Hertil kommer lysgranater, der er beregnet til belysning af målet, samt
øvelsesgranater og øvelsesprojektiler, der anvendes under øvelsesskydninger
Pansergranater anvendes overfor svært pansrede mål. De er meget
tykvæggede og forsynet med særlige forstærkninger til gennembrydning
af panser. Som følge heraf er sprængladningen ret lille.
Brisantgranater anvendes overfor beskyttede eller let beskyttede mål.
De er tyndvæggede og indeholder derfor en relativ stor sprængladning.
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Fig. 5.
l'CI /VicrgrclIIut.

Brlsanigranat.

Patron.

Brisantgranaten er den mest almindelige projektilsort ved let og mellemsvært skyts og den eneste projektilsort. der anvendes overfor luftmål .
En del luftmålsbrisantgranater af mindre kaliber er i bagparten fOT -
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synet med en lyssporsats (tracer) der tændes ved skudafgllng og viser
granatens bane.
Panserbrisantgranater er en mellemting mellem panser- og brisantgranater og anvendes overfor mål beskyttet af lettere pauser eller sværere stålplader.
Lysgranater indeholder et kraftigt lyslegeme, der efter udløbet af en
indstillet tid antændes og slynges ud af projektilet ved hjælp af en lille
ladning og derefter daler hængende i en faldskærm. Lysgranater skal
bringes til antænding i passende afstand bag ved og over målet, således
at dette ses som silhouet,
Øvelsesgranater er forsynet med en lille ladning (udslagsladning),
del' er beregnet til at slå projektilets bund nd og sprede en røgsky til
markering af sprængpunktet. Øvelsesgranater anvendes en del ved
øvelsesskydning mod luftm ål ved kalibre fra 75 mm og opefter.
Øvelsesprojektiler, der er uden sprængladning anvendes ved øvelsesskydning mod sømål samt ved de øvelsesskydninger mod Iuftmål, hvor
ikke øvelsesgranater anvendes. Til sidstnævnte fonnål er de i reglen
forsynet med en lyssporsats.
For at skabe tætning mellem kanon rØr og projektil under dettes
passage gennem røret, er projektiler udvendig bagtil forsynet med et
eller flere Føringsbælter af kobber. FØringsbæltet presses delvis ind
mellem riffelgangene og bibringer derved projektilet den ønskede rotation.
Enhver granat er i forpart eller bagpart forsynet med et brandrer,
der har til formål at udløse granatens virkning. Brandrør kan være:
Anslagsrør, tidsrør eller raderer.
Anslagsrør virker ved anslaget mod målet, hvorefter granatens sprængladning bringes til detonation evt. med en vis forsinkelse. Allslagsrør
uden forsinkelse anvendes i brisantgranater og med forsinkelse i pansergranater og panserbrisantgranater. der skal gennemtrænge beskyttelsen,
før de bringes til detonation.
Tidsrør virker efter udløbet af en indstillet tid. Indstillingen (temperingen) foret ages før granaten føres ind i kanonen, ved hjælp af et
temperapparat. Ved skudafgangen startes et urværk, eller en sats (svarende til en lunte) antændes. Tidsrør anvendes ved lysgranater og i
110gIe tilfælde ved brisantgranater specielt mod luftmål
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Haderør virker ved hjælp af en art inclbygget radiosender, der starter
efter skudafgang. En del af de udsendte radiobølger tilbagekastes fru
målet, og en del af disse tilbagekastede bølger opfanges igen af radorøret, der er således konstrueret, at dette retursignal udløser brandrøret
i en for sprængvirkningen gunstig position i forhold til målet. Badorør
anvendes i de fleste tilfælde ved kalibre fra 75 mm og opefter mod
luftm ål og i nogle tilfælde mod lette søm ål og ubeskyttede landm ål.

Ildledelsesmateriel.
Det tekniske ildledelsesproblem består i udfra en sigteretning ti!
målet at finde den kanonretning, der sikrer træfning.
Sigteretningen etableres enten optisk - normalt under anvendelse
af sigtekikkerter - eller ved hjælp af en artilleriradar. Radarsigte har
den fordel at kunne anvendes i mørke og usigtbart vejr, men kan optisk
Sigte benyttes, vil dette ofte være nøjagtigere.
Sigteretningen kan etableres fra den enkelte pjece - kanonsigte eller fra et centralsigte. Centralsigte foretrækkes, da rystelser og røg
under skydning virker mindre generende i centralsigtet end ved pjeceme. Endvidere har centralsigtet den fordel ilt kunne sikre hurtig og
samtidig målfatning ved samtlige de til en gruppe eller et batteri hørende
pjecer.
Forskellen mellem sigteretnmg og kanonretning skyldes indflydelse
fra følgende faktorer: Tyngdekraften, luftmodstanden og projektilernes
rotation, der tilsammen bevirker, at projektilbanen krummer nedad og
til højre, målets og eget skibs bevægelse samt vinden.
Korrektionernes størrelse afhænger af afstanden til målet, hvorfor
denne normalt under engagement måles kontinuerligt ved hjælp af
radar eller optisk afstandsmåler.
For at løse ildledelsesprobelemet nøjagtigt og derved sikre hurtig og
om fornødent fortsat træfning i målet, kræves omfattende ildledelsesmateriel samlet i komplicerede elektromekaniske eller elektriske ildledelsesanlæg installeret i en artillericentral.
Ofte simplificeres løsntngen af ildledelsesproblemet dog ved at indføre
tilnærmelser i beregningerne og ved kun at korrigere for de vigtigste
af de faktorer, der indgår i det samlede problem.

I
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Den simpleste form for ildledelse mod søm ål benævnes "fri skydnmg«.
Ved denne form for ildledelse beregnes forskellen mellem sigtets og
kanonens retning i henholdsvis siden og højden - sideforskydning og
opsats - med tilnærmelser af pjecekommandøren ved hjælp af tabeller
og evt. simple apparater.
Den simpleste form for ildledelse mod luftmål benyttes under skydning ved hjælp af ringsigter, i hvilket tilfælde retteren eller retterne med
tilnærmelse løser ildledelsesproblemet ved korrekt anvendelse af sigtet
eller sigterne.
Simple former for ildledelse anvendes ofte som reserve for mere komplicerede og nøjagtigere ildledelsesanlæg.
Ved batterier med centralsigte sendes sigteclata som elektriske signaler fra centralsigtet til artillericentralen, hvor de korrigeres til kanondata, der sendes til pjecerne. Disse bevæges normalt fjernrettede efter
de modtagne signaler, men kan også være håndrettede efter et fØlge.
visersystem.
Anvendes kanonsigte sendes opsats og sideforskydning til pjecerne
over et følgevisersystem eller dikteres gennem telefon.
For i videst mulig udstrækning kontinuerligt at kunne holde central.
sigter rettet mod målet uanset eget skibs bevægelser, kan disse være
stabiliseret ved hjælp af særlige stabiHseringsanlæg.

Missiler.
Endnu udgør missilvåben kun en begrænset del af artilleriet indenfor
det danske søværn, men det må påregnes, at sådanne våben i årene
fremover bliver taget i anvendelse i stigende omfang.
Et missil er et førerløst fartøj eller legeme, der selv indeholder den
for dets fremdrivning nødvendige kraftkilde.
Missilernes fremdrivning baserer sig på reaktionsprincippet. Kraftkilden er missilets motor, hvorfra forbrændingsgasserne strømmer bagud,
samtidig med, at reaktionen driver missilet frem.
Som missilmotorer anvendes enten jetmotorer eller raketmotorer.
Jetmotorer, der også anvendes (omend i mere kompliceret udgave) i
bemandede luftfartØjer, bruger luftens ilt til forbrænding af flydende
brændstof.
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Haketmotoren anvender enten fast eller flydende brændstof og medbringer selv den til forbrændingen nødvendige ilt, enten blandet med
br ændstoffet (som ved krudtraketter) eller som et særligt iltholdigt stof.
Missiler udstyret med raketmotorer benævnes ofte rakett er.
De indenfor skibs- og kystartilleriet anv endte missiler kan inddeles i:
Luitm ålsmissiler, ooerilademålsmissiler og lysmissiler.
Luftmålsmissiler findes i forske llige størrelser med tilsvarende Iorskellige rækkevidder. De styres eft er afskydningen mod målet ved hjælp
af et styreanlæg, der kan være enten en selvstændig enhed anbragt i
missilet eller et på afskydrugsstedet installeret anlæg, hvorfra missilets
styremekanisme dirigeres gennem elektromagnetiske signaler. Kombinationer af disse to systemer forekommer også. Selve styringen kan ske ved
drejning af rØr på missilet eller ved drej ning af de dyser (kanaler), som
befordrer rorbrændingsgassen bagud fra motoren.

I

Fig. 6.
Musilpjece med luftmålsmissiler (amerikansk af t ypen • Terrier «].
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Overfladem ålsmissiler, der anvendes mod mål på land eller på søen,
anvendes ligeledes i mange forskellige størrelser med rækning fra nogle
få tusinde meter til flere tusinde kilometer.
Overflademålsmissiler kan være ustyrede eller styrede. Ustyrede missiler, hvis bane ikke kan kontrolleres efter skudafgang, anvendes i reglen
kun over kortere afstande f. eks. til bombardement af landmål under
amfibieoperationer.
Styrede overflademålsmissiler, som bl. a. anvendes mod bevægelige
sømål, styres på tilsvarende måde som luftmålsmissiler.
Lysmissiler tjener ligesom lysgranater til belysning af mål. De er
normalt ustyrede raketter og benævnes som oftest lqsrakeuer.
Missilers virkning - hvad enten det drejer sig om sprængvirkning.
belysning eller andet - udløses på tilsvarende måde som gnmaters
virkning ved hjælp af brandrør.
Missilerne affyres fra en missilpjece, der ligesom en kanonpjece består
af en affutage, men som har et styr i stedet for en kanon. Styret, hvori
missilet er placeret før affyringen, lades enten med hånden (ved mindre
missiler) eller ved hjælp af en mekanisk ladeanordnmg, der fører missilerne fra et omladerum eller direkte fra magasinet ind i styrene. I de
to sidstnævnte tilfælde bringes styrene i en særlig ladestilling, således
at de korresponderer med ladestyr i omladerummet eller magasinet.

MåludpegningsmaterieI.
Måludpegningsmateriel er fællesbetegnelsen for det materiel, der anvendes til at udpege mål for ildledelsesanlæg og missil-styreanlæg.
Et måludpegningsanlæg kan bestå af et måludpegningspanel og et eller
to måludpegndngssigter.
Måludpegningspaneler er normalt anbragt i skibets operationsrum og
tjener til udpegning af mål, der observeres på radaren. Panelet har derfor
en radarskærm, der er knyttet til tjenestestedets varslingsradar. Bliver
et ekko på denne skærm valgt som mål, udpeges dette fur et eller
flere ildledelsesanlæg eller styreanlæg ved at føre et mærke hen over
ekkoet. Derved sendes pejling og afstand til målet automatisk til ildledelsesanlægget.
Måludpegnmgssigter placeres p:i steder med god synsfrihed for skibes
vedkommende ofte på broen. Når et måludpegningssigte rettes mod et
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mål, sendes pejling og højderetning automatisk til ildledelsesanlægget.
Den simpleste form for måludpegning består i, at pejling samt evt.
afstand og højderetning opgives over telefon eller højttaleranlæg.

ARTILLERIETS ORGANISATION OG ANVENDELSE.
De forskellige krigsskibstypers artilleriannering, der i størrelse og
art er afpasset efter de opg'l.ver, skibstyperne er beregnet til at løse, er
omtalt under kapitlet "Krigsskibstyper <l.
På søværnets kystforter består artillerianneringen, der i ulle tilfælde
er fortets hovedarmering, almindeligvis af et antal 150 mm kanoner i
enkelt- eller dobbeltaHut.ager, kontrolleret af ildledelsesanlæg, anvendelige til engagement af sømål og landmål Desuden findes som nærluftværn et antal 40 mm maskinkanoner.

Arlilleriarmeringens inddeling og opstilling.
Et skibs eller forts pjecer med tilhørende magasiner og ildledelsesanlæg inddeles organisatorisk i batterier og gmpper. Alle pjecer af
samme kaliber med tilhørende magasiner og ildledelsesanlæg m. m.
udgør et batteri, der almindeligvis benævnes efter pjecernes kaliber,
f. eks. 102 mm batteriet, 40 mm batteriet osv.
Større batterier med flere ildledelsesanlæg inddeles i grupper, der
hver består af en eller flere pjecer med tilhørende magasiner og et
ildledelsesanlæg. Et sådant batteri er i stand til at bekæmpe et enkelt
mål med alle pjecer, eller dele ilden mellem to eller flere mål.
l skibe anbringes skyts - i hvert tilfælde hovedarmeringens - normalt i diametralplanet for og agter, således at kanonerne får den størst
mulige skudsektor. l større enheder med en sekundær armering - normalt luftværnsskyts - må denne ofte placeres i borde. Centralsigter
:søges placeret så højt som muligt, for at den bedst mulige synsfrihed
kan opnås. På kystforter er pjecerne opstillet med ret stor indbyrdes
afstand og på en sådan måde, at der er gode muligheder for sløring,
Artilleriets krigsvagtorganisation.
Ved etablering af klartsktb, dvs. når artilleriet skal klargøres til kamp,
møder artilleripersonellet på dets klartsklbsposter, og krigsvagtorganisationen træder samtidig i kraft.
20'
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Ledelsen af artilleriet under krigsvagt påhviler den taktiske artillerileder, der i henhold til chefens forholdsordrer og direkte ordrer træffer
de dispositioner og udgiver de ordrer, som er nødvendige, for at gøre
artilleriet bedst egnet til indsats i de situationer, man forventer vil opstå.
Posten som artillerileder besættes som regel af skibets (fortets) ældste
artilleriofficer (1. A.O.).
En eller to måludpegningsofficerer assisterer på større tjenestesteder
den taktiske artillerileder med måludpegning fra henholdsvis måludpegningssigte og måludpegningspanel.
Batterierne og grupperne ledes af batteri- og gruppeildledere, hvis
hovedopgave er at lede batteriets eller gruppens ild mod de udpegede
mål på en sådan måde, at målet nedkæmpes hurtigst muligt.
Pjecerne ledes af pjecekommandører, der skal sørge for en sådan
betjening af pjecerne, at den størst mulige skudhastighed opnås. Ledes
ilden lokalt fra pjecen, er pjecekommandøren som lokalildleder direkte
underlagt den taktiske artillerileder.
Magasinerne ledes af magasinledere, og omladerummene - hvor sådanne findes - af omladeledere. Såvel magasinledere som omladeledere
står under kommando af pjecekommandøren ved den pjece, de forsyner
med ammunition.
Artillericentralerne ledes af centralledere, mens ledelsen af de tilhørende centralsigter i reglen påhviler batteri- eller gruppelederen, der
normalt har post i eller ved centralsigtet. Centrallederens hovedpligt er
at drage omsorg for, at ildledelsesmateriellet i artillericentralen betjenes og virker korrekt.
En mindre del af det til artilleriet hørende personel kan være formeret
i en arti1leriteknikerpatrulje under ledelse af ældste artilleritekniker.
Denne patrulje har til opgave at udbedre større havarier og funkticneringsfejl, der ikke kan afhjælpes af betjeningspersonellet

Eksempel på artilleriets anvendelse under kamp,
Som eksempel på artilleriets anvendelse under kamp gennemgås i det
følgende anvendelsen af artilleriet i en korvet af »Triton«-klassen under
et luftmåls- og sømålsengagement.
Artilleriarmeringen i korvetterne af »Triton «: -klassen omfatter følgende
materiel:
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Måludpegningsanlæg bestående af:
l stk. måludpegningspanel
1 stk. måludpegningssigte
76 mm batteri bestående af:
1 stk. ildledelsesanlæg (sø- og luftm ål)
2 stk. 76 mm enkeltpjecer med magasiner
40 mm batteri bestående af:
1 stk. sigtesøjle
l stk. 40 mm enkeltpjece
Lysbatteri bestående af:
~ stk. 51 mm lysraketpjecer.

Fig. 7.
Antennen til ooTslingsradlZTen, der bl, a. fOTsyner måludpegn/ngen med radasbillede.
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16 mm pjecerne ledes normalt fra ild1edelsesanlægget, men kan også
ledes lokalt. 40 mm pjecen ledes og rettes selvstændigt fra sigtesøjlen
eller sammen med 76 mm batteriet fra ildledelsesanlægget. Endvidere
kan 40 mm pjecen også ledes lokalt.
Et normalt engagement af luftmål vil i hovedtræk foregå på følgende
måde:
MålvaJg og måludpegn~ng.

Når et fjendtligt luftfartøj el' valgt som mål, udpeges det for ilel·
ledelsesanlægget og eventuelt også for sigtesøjlen. Er målet observeret
af varslingsradaren, foretages måludpegningen fra måludpegningspanelet
i operationsrummet. Målet udpeges af den taktiske artillerileder og en
måludpegnmgsoperatør foretager de nødvendige indstillinger, hvorved
pejling og afstand til målet sendes til ildledelsesanlægget ved hjælp af

Fig. 8. Mdludpegning fro mJludpegningspanel.
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Fig. 9. Måludpegning [ra måludpegningssigte.

et følgeviseranlæg. Måludpegningsordrer for sigtesøjlen gives over telefonsystemet eller højttaleranlægget.
Er målet observeret optisk fra broen, udpeges det af den optiske måludpegningsofficer, hvorefter en måludpegningsretter retter måludpegningssigtet mod målet. Herved overføres pejling og højderetning til ildledelsesanlægget via følgeviseranlægget. Måludpegningsordrer for sigtesøjlen gives via telefon eller højttaler.
Observeres fjendtlige luftfartøjer af batterilederen for 76 mm batteriet,
der normalt står ved måludpegningssigtet, eller af lokalildlederen ved
sigtesØjlen, foretager disse straks selv måludpegning.

Målfatning.
Når måludpegningen er foretaget, rettes centralsigtet hurtigst muligt
i den indicerede pejling og ved optisk måJudpegning tillige i den indicerede højde. Ved anvendelse af måludpegningspanel indstilles artilleriradaren tillige på den indicerede afstand, medens centralsigtet må søge
i højden, indtil målet observeres optisk i sigtekikkerterne eller som målekko i radarsigtet, der er indbygget i kikkerterne.

I
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Fig. 10.

Fig. 11.

Centralsigtet.

Radaraperntør i artillericentralcn.

Centralsigtet rettes af en sideretter og en højderetter. der sidder på
hver sin side af sigtet ved et håndhjul, hvis bevægelse kontrollerer centralsigtets side- og hØjderetningsmotorer.
Artilleriradaren betjenes af en radaroperatør, der ved hjælp af et
håndhjul bringer et målemærke overet med målekkoet på panelets
radarskærm.

Målfølgning og Ildåbning.
Når målet er fattet, følger centralsigtet og artilleriradaren målet, idet
centralsigtet rettes med optisk sigte ved hjælp af sigtekikkerteme eller
»blindt« ved hjælp af radarsigterne, og radaren -låses« på målet, således
at operatøren kun behøver at kontrollere afstandsfølgningen.
Ildledelsesanlægget beregner kontinuerligt den til sigteretning og afstand under de givne omstændigheder svarende kanonretning, der overføres elektrisk til de fjemrettede 76 mm pjecer og evt. tillige til 40 mm
pjecen.
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Fig. 12. Sigtesøi1en, hvorfra 40 mm rjlXen kan ledes selvstændigt.

Rettes 40 mm pjecen selvstændigt fra sigtesøjlen. indstiller retteren
ved denne søjle gyrosigtet på målet og følger dette, hvorved sigtet, der
er en art mindre ildledelsesanlæg. udregner de nødvendige korrektioner.
Når målet er inde på ildåbningsafstand, dvs. den afstand, hvor man
med god udsigt til træfning kan beskyde målet, åbnes ilden.
Findes ingen andre mål indenfor ildåbningsafstanden, fortsættes engagementet, indtil målet er nedkæmpet eller atter er kommet udenfor
batteriernes maksimale effektive rækning. Findes andre mål, skiftes til
et af disse, såsnart det engagerede mål har gennemført sit angreb.

Betjening af pjecerne.
Inden engagementet begyndes, er kanonerne ladt, og besætningerne
står klart i betjeningsopstilling.
Når målet er fattet, afsikres kanonerne, således at skydningen kan
begynde, når centralsigtets aftræk påvirkes. Efter at ilden er åbnet,
holder laderne (en på hver side af kanon el) ) kanonens magasin fyldt
med ammunition, samtidig med at langerne langer ammunitionen fra
elevatoren eller forh åndsskabe på dækket til laderne.
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Fig. 13. 76 mm (3") enkeltpjece.

Pjecernes rettere hal' under skydning i fjernretning kun til opgave at
kontrollere, at kanonerne peger i den rigtige retning og afbryde skydningen, såfremt dette ikke er tilfældet.
Skal der på grund af fejl ved ildledelsesanlægget (sigtesøjlen) overgås
til lolcalildledelse, kobles om til lokalreming, hvorefter retterne ved
pjecen retter disse ved hjælp af de lokale sigternidler, samtidig med at
pjecekommandøren overtager ildledelsen.
Engagement af sømål.
Engagement af sømål udføres stort set på samme måde som engagement af luftmål. En væsentlig forskel Cl' dog den, at man på grundlag
af observation af nedslagenes beliggenhed i forhold til målet om nødvendigt kan indføre nedslagsrettelser på den særlige sømålskorrektør,
der normalt anvendes ved sådanne engagementer. Derved er det muligt
selv ved sl"}'dning på store afstande at få nedslagene til at gruppere
sig omkring målet, således at der er størst sandsynlighed for træfning.
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Anvendelse af helysningsmidler.
Belysning anvendes, når Identification af radarkontakt ønskes, eller
når optisk sigte ønskes anvendt i stedet for radars igte.
Skal mål belyses, opgives retning og afstand til dette over højtaler
eller telefon til lyslederen, der opholder sig på broen eller ved måludpegningssigtet. Normalt er det den optiske måludpegnmgsofftcer, der om
natten fungerer som lysleder.
Lyslederen giver de nødvendige ordrer til den af de to lysraketpjecer.
der skal anvendes til belysning. Lysraketpjecen drejes ud i den beordrede sideretning, hvorpå styrets højderetning og tempering på den
raket, hvormed der lades, indstilles i forhold til afstanden til målet.
Belysningen indledes normalt ved, at flere raketter affyres hurtigt efter
hinanden i vifte (med spredning i siden) for hurtigst muligt at få belyst
målet. Ønskes fortsat belysning, affyres de følgende raketter enten i
den pejling, der i henhold til observationerne fra den eller de indledende
vifter vil sikre den bedste belysning, eller vifteskydning fortsættes , specielt hvis eget skib og mål manøvrerer en del i forhold til hinanden.

ARTILLERIUDDANNELSE.
Artilleriets nøglepersonel, dvs. artilleribefalingsmændene og den del
af det menige artilleripersonel, der deltager i den daglige vedligeholdelse af artillerimateriellet. gives en grundlæggende og specialiseret
artilleriuddannelse på skoler og kursus i land.
Artilleriuddannelse om bord, der omfatter alt personel ved artilleriet,
påbegyndes umiddelbart efter, at besætningen eller dele uf denne er
tilkommanderet skibet eller fortet.
Ansvaret for og ledelsen af artilleriuddannelsen har artilleriofficeren.
og denne har til sin assistance en artilleriskydelærer . På større tjenestesteder er der ofte flere artilleri officerer og flere skydelærere.
Uddannelsens varighed kan være fra l til 3 år afhængig af den for
tjenestestedet fastsatte tjenesteomgang.
I første del af uddannelsesperioden eplæres personellet ved pjecer
og ildledelsesmateriel i konstruktion, virkemåde og betjening af det
materiel, hvortil det er udstukket, Derved erhverver hver mand de for
sin post nødvendige færdigheder og får samtidig indblik i de pligter,
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der påhviler det øvrige betjeningsmandskab ved den pågældende pjece
eller del af il dledelsesmateriellet, således at han om nødvendigt er i
stand til at besætte andre poster end sin egen.
Derefter overgås til samarbejde mellem ildledelsesanlæg og pjecer.
Der holdes engagementsøvelser (»blinde Iøb«) mod mål på søen eller
i luften, idet alle ordrer m. v., som forekommer under skydning, indøves og udføres.
FØrst når organisationen virker tilfredsstillende , går man i gang med
de egentlige skydninger, der begynder under de lettest mulige forhold
og stiger i sværhedsgrad, efterhånden som uddannelsen skrider frem,
for at slutte med Iægtningsskydninger, hvorunder man søger i så vid
udstrækning som muligt at illudere krigsmæssige forhold ved at give
skydningerne et taktisk oplæg og ved evt. at fingere havarier på materiellet, tab blandt personellet, røgudvikling m. v. I fægtningsskydningerne deltager hele enhedens besætning, idet hver mand besætter sin klartskibspost.
I den senere del af den samlede uddannelsesperiode - beredskabsperioden - afholdes vedligeholdende uddann else, der også i en vis
udstrækning tilsigter at give personellet udvidet rutine , og at udvikle
de allerede erhvervede færdigheder.
AUTILLERIETS VEDLIGEHOLDELSE.
En væsentlig betingelse for at opnå fuld udnyttelse af artilleri materiellet er, at dette bliver effektivt vedligeholdt. Jo mere kompliceret
materiellet er, des større vægt må der lægges på denne del af artilleritjenesten, og meget artillerimateriel kræver gennemførelse af daglige
afprøvninger, eftersyn og vedligeholdelsesarbejder.
Til sin assistance med hensyn til artillerivedligeholdelsen har artilleriofficeren en eller flere artilleriteknikere (officerer af specialgruppen
eller befalingsmænd af fenrikgrnppen). Ældste artilleritekniker er i reglen artilleriregnskabsfører og har som sådan ansvaret med regnskabet
med artilleriinventaret.
Under artilleriteknikerens ledelse varetages ved de enkelte pjecer og
ildledelsesanlæg vedligeholdelsen af pjecekommandørerne og centrallederne, der herunder assisteres af det øvrige nøglepersonel ved det
pågældende materiel.
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S IKKERHE DS RE GLE R
VED SKIBS. OG KYSTARTILLERIMATERIEL.
Fol' at hindre ulykker og for at undgå unødige havarier på materiellet
bliver alt artilleripersonel - og ganske særlig nøglepersonellet - instrueret om såvel generelle sikkerhedsregler som sådanne særlige sikkerhedsregler, som måtte gælde for det artillerimateriel, hvortil de pågældende
sr udstukket.
På tjenestesteder med artillerivåben må desuden også alt Øvrigt personel være klar over, at når pjecer eller ildledeJsesanlæg betjenes, er
:let nødvendigt at holde sig vel fri af disse udenfor materiellets drejningsradius. I særdeleshed skal fremhæves faren ved at komme for nær
naskiarettede pjecer, idet disse ofte kan bevæges med stor hastigled i såvel siden som højden. Skal en sådan pjece passeres, mens den
oetjenes, og tillader pladsforholdene ikke at passere udenfor pjecens
lrejningsradius, er det nødvendigt hele tiden under passagen at have
ipmærksomheden rettet mod pjecens bevægelser.
Under skydning må personel under ingen omstændigheder passere
oran mundingen af det skyts, som deltager i skydningen. Ofte vil der
inder skydning være foretaget afspærring ved de skydende pjecer, men
let påhviler i alle tilfælde hver enkelt under sådanne skydninger at
ærdes med forsigtighed og omtanke.

NÆRFORSVARSVÅBEN.
Nærforsvarsvåben omfatter en række personlige våben og enkelte antre lette våben, hvis betjening kun kræver få mand. De anvendes i vagtg bevogtningstjenesten og i større omfang ved nærforsvar af søværets tjenestesteder specielt mod angreb fra land.
I søværnets skibe anvendes gevær, let maskingevær, pistol og maskin-.
mol, der tilsammen benævnes håndskydevåben, samt håndgranater.
Ved visse af søværnets tjenestesteder i land, hvor der findes et behov
)1' kraftigere nærforsvarsvåben. anvendes foruden ovennævnte håndskyevåben og håndgranater desuden gevæl'granate" ponsercærnsraket
led tilhørende raketstyr, samt morter.

I

aftrækkerklinke
.
slagarm

laderamme
sla.gbo(t
bundstykke

pibe

~
~

~

pa.tro,!hylster

~

"r;

tE:

o:<l'

....
~

slagf/eder

GEVÆR MJ'50

Artilleri

319

Håndskydevåben. .
Geværet er det mest udbredte nærforsvarsv åben. Det anvendes til
præcisionsskydning på afstande ud til 300-500 m. De nuværende geværer er normalt selvladegeværer. Med et sådant gevær kan samtlige de
patroner, hvormed geværet er ladt, affyres ved blot at påvirke aftræk.
ket for hvert skud, idet udkast af tomt hylster og ladning med ny patron
sker automatisk efter hvert skud.
Til geværet hører normalt en bajonet.
Det lette maskingevær anvendes på lignende afstande som geværet
og i visse tilfælde på noget større afstande. Det anvendes under forhold, hvor der er behov for stor skudhastighed. idet maskingeværer, der
er automatisk virkende, har en skudhastighed på 500 skud eller mere
i minuttet. Ladningen foregår fra magasiner, der hver indeholder 30
eller evt. flere patroner. Til lette maskingeværer anvendes normalt samme ammunition som til geværer.
Pistolen anvendes af personel, hvis tjeneste normalt ikke tillader
bæring af større håndskydevåben. Den er et effektivt våben på korte
afstande og ud til imellem 30-50 m. Pistolen er - ligesom geværet -

I

Fig. 15. Let maskingevær M f 48.

$20

Fig. 16.
Pistol Mj49.

Fig. 17.
Maslcinpistol Mj49.
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et selvladevåben. hvormed der kan skydes skud for skud blot ved påvirkning af aftrækkeren, indtil magasinet, der sidder i skæftet, er tomt.
Maskinpistolen er et automatisk virkende nærkampsvåben. der normalt anvendes på afstande ud til mellem 50-100 m, men som dog også
i visse tilfælde kan være effektivt helt ud til 200 m. Dets skudhastighed
er over 500 skud i minuttet, og magasinerne rummer hver omkring 35
patroner af samme type, som anvendes i de fleste pistoler.
Til samtlige håndskydevåben findes løs ammunition til brug under
indledende betjeningsøvelser samt ved feltmæssige øvelser.
Andre nærforsvarsvåben.
Håndgranaten anvendes til bekæmpelse af mål, der er indenfor kastevidde, og som på grund af dækning eller lignende ikke umiddelbart kan
nedkæmpes med håndskydevåben. Håndgranaten består af et ægformet
hult granatlegeme, der indeholder en sprængladning og en tændingsanordning. Når håndgranaten forlader hånden efter at være blevet
afsikret, aktiveres tændingsanordningen, som derpå efter ca. 4 sekunders forløb bringer granaten til sprængning.
En særlig form for håndgranat er røghåndgranaten, der i stedet for
sprængladning indeholder en røgsats, og som bruges til sløringsformål.

Fig. 18. Håndgranat.
21
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Fig. 19. Morter.

Til øvelsesbrug findes øvelseshåndgranater, der indeholder en lille
markeringsladning, samt blinde håndgranater, der kun bruges til opøvelse af kastefærdighed.
Geværgranater udskydes ved hjælp af løse patroner fra en granatstol,
der påsættes geværets munding. De anvendes til bekæmpelse af pansrede eller på anden måde beskyttede mål på korte afstande. Granatens
sprængladning er udformet på en sådan måde (hulladning), at det meste af sprængvirkningen rettes fremad og derfor er i stand til at gennembryde selv svært panser.
Til bekæmpelse af pansrede mål på lidt større afstande anvendes
ustyrede panserværnsraketter udskudt fra rørformede styr. Sprængladningen er som ved geværgranater udformet som hulladning.
Det længst rækkende og kraftigste nærforsvarsvåben i søværnet er
morteren, der normalt anvendes til udskydning af brisantgranater på afstande ud til flere tusinde meter. Til morteren findes også røggranater.
Morteren er et glatløbet kort forladevåben. hvorfra granaterne udskydes med stor elevation i stærkt ktummede baner på grund af våbnets
beskedne begyndelseshastighed. Beskydning med morter kan derfor
også være effektiv overfor mål i dækning.
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Da projektilerne ikke som ved riflede skydevåben ved udskydningen
bibringes en stabiliserende rotation, er de forsynet med styrefinner, der
under flyvetiden holder granatens længdeakse som tangent til skudbanen.

Sikkerhedsregler for håndskydevåben.
I fredstid gælder følgende:
1. Enhver, der får et skydevåben i hånden, skal straks undersøge, om
det er ladt eller uladt.
2. Det er forbudt at sigte på eller lade piben pege mod nogen person,
med mindre vedkommende er udpeget som mål.
3. Et ladt skydevåben må aldrig stilles hen, hænges hen eller lægges
ned. Skal et ladt våben undtagelsesvis rækkes til en anden, skal våbnet være sikret, når dette er muligt, og piben pege i en sådan retning, at skudbanen er fri. I et sådant tilfælde skal den , der rækker
skydevåbnet til en anden, melde: »ladt og sikret-, og modtageren
skal gentage denne melding.
4. Et ladt skydevåben skal altid være sikret til umiddelbart før brugen.
5. Ingen må bevæge sig med et ladt skydevåben, med mindre det er
sikret. Såfremt ordre ikke er givet hertil, skal skytten af sig selv sikre,
inden bevægelsen påbegyndes.
,
Under krigsforhold og skærpet beredskab følges ovennævnte sikkerhedsregler i den udstrækning, forholdene i det enkelte tilfælde tillader det.
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Kunstig tåge og røg
Ønsket om under visse forhold at kunne manøvrere skibet uset i nærheden af fjendtlige skibe, luftfartøjer eller batterier på Iand eller at
kunne sløre anlæg i land har ført til brugen af kunstig tåge og røg.
Efter indførelsen af radar er betydningen af kunstig tåge blevet
væsentlig mindre, og anvendelsen vil formentlig indskrænke sig til
sådanne tilfælde, hvor det kan være af betydning at vanskeliggøre
fjendtlig målvalg og måludpegning. Betydningen af kunstig tåge kan
dog tænkes at vokse i tilfælde, hvor dens anvendelse kombineres med
radarjamming .

Ud l ægnin g af kUJlstig tage fra motortorpedobåd .

AnUkrj
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Det skal dog bemærkes, at kunstig tåge ofte vil medføre gener også
for den part, der udlægger den.
Om bord i søværnets skibe udlægges tåge normalt fra tågeanlæg,
der er fast installeret i eller på agterskibet. Ved disse anlæg pumper
en pumpe en særlig syre - tågesyren - fra en beholder ud gennem
dyser. Når den forstøvede tågesyre kommer i forbindelse med luften,
dannes tågen.
Ved arbejder med tågesyre er kun beskæftiget særligt uddannet personel, der på grund af syrens ætsende virkninger er iført særlig beskyttelsesdragt, herunder beskyttelsesmaske. Øvrigt personel skal under sådanne arbejder holde sig på afstand af installationerne.
Fra skibe kan også anvendes tåge- eller røgbøjer, der er beholdere
indeholdende en tåge- eller røgsats samt en tændingsanordning. Sådanne
bøjer, der kan flyde, antændes og kastes udenbord s, hvorpå satsen under
brændingen udvikler tåge eller røg i 10-20 minutter. Når satsen er
udbrændt, vil bØjen normalt synke.
Visse dampdrevne skibe er i optrækket fra fyrpladsen forsynet med
et særligt dysearrangement. Når olie blæses igennem dyserne, vælter
en tyk, sort røg ud af skorstenen.
Til slØring af anlæg i land anvendes røgpotter, der virker på lignende
måde som skibenes røgbøjer, eller røggeneratol'er, hvormed der ved
hjælp af olie kan udvikles røg i længere tid.

I
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Torpedoer
Torpedoer er selvbevægende miner, hvis bane ligger under og parallel
med vandets overflade.
.
Deres formål er at sænke eller havarere fjendtlige skibe ved detonation af torpedoens sprængladning under disses vandlinie.
Oprindelsen til torpedoen skyldes den østrigske søofficer Giovanni
Luppis, der i året 1864 henvendte sig til den engelske maskinkonstruktør Robert Whitehead for at få teknisk assistance til at fremstille en
selvbevægende »rnine-. Denne var et lille fartøj, der skulle bevæge sig
på vandets overflade ved hjælp af en af et urværk dreven skrue, og
den skulle styres ved snore fra land eller skib. I stævnen var der krudt,
som skulle bringes til sprængning ved fartøjets anslag mod målet.
Whitehead indså imidlertid snart, at det ville være langt bedre, hvis
fartøjet uset kunne bevæge sig under vandet. Efter to års ihærdigt
arbejde lykkedes det ham at konstruere den første selvbevægende, cigarformede torpedo.
.
Dens kaliber - hvorved forstås torpedoens diameter - var 35,6 cm.
I årenes løb er denne første konstruktion gradvis blevet forbedret, særlig med hensyn til torpedoens hastighed, rækkevidde og sprængladning,
hvilket vil fremgå af nedenstående sammenligning mellem denne førWhiteheads
første
torpedo

45 cm
torpedo

53,3 cm
torpedo

3,4

5,6

7,2

136
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180

200

40-30

over 40
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.
Længde i meter
Vægt, kg
..
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.
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6
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ste torpedotype, en 45 cm torpedo og en 53,3 cm torpedo. De første
torpedoer kom til Danmark i 1876. Disse 38 cm torpedoer havde en
hastighed på 20 knob. I 1889 påbegyndte Danmark selv at fabrikere
torpedoer og fortsatte hermed indtil 2. verdenskrig.
I Danmark anvendes nu kun 53,3 cm torpedoer.
De krav, man hovedsagelig må stille til en moderne torpedo, er følgende:
Stor hastighed, stor rækkevidde, kraftig sprængvirkning (stor sprængladning, evt. atomladning), god dybde- og sidestyring og driftssikkerhed; endvidere skal den kunne indstilles til en bestemt dybde, der afhænger af målets dybgang.
Den krigsberedte torpedo skal, såfremt den ikke rammer målet, kunne
uskadeliggøres (synke). Af øvelsesmæssige hensyn må torpedoen desuden kunne indrettes til efter endt løb at springe op i vandets overflade
og flyde for påny at kunne indbjærges.
En torpedo inddeles efter sin længderetning i de på fig. A angivne
hoveddele.

Sprængladning.
Sprængladningen er anbragt i det vandtæt lukkede ladningsrum.
Krigspistol
Krigspistolen er anbragt i ladningsrummet og har til opgave at bringe
sprængladningen til detonation.
Man har forskellige typer af krigspistolen
a) Anslagspistol, der bringes til at virke ved torpedoens anslag mod
målet.
b) Afstandspistol. der bringes til at virke ved påvirlming fra det magnetfelt, som altid findes under et jernskib.
I vore dage anvendes som regel en kombination af disse to pistol-

typer.
Fremdrivning.
Torpedoens drivkraft er komprimeret luft, der fyldes på luftkedlen.
Luften leveres fra de i skibene værende trykluftpumper.
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Luften ledes fra luftkedlen gennem et rØr til et ventilsystem i maskinrummet. Idet torpedoen udskydes, vil en ventil her åbnes, hvorved luften får adgang til torpedoens forskellige organer. I systemets Øvrige ventiler reduceres luftens tryk til det arbejdstryk, som i drivmaskinen skal
give torpedoen en bestemt hastighed.
Herfra ledes luften til en opvarmer, hvor luften opvarmes til en høj
temperatur af en petroleumsflamme, hvorved den komprimerede luft
får øget energiindhold. Samtidig indsprøjtes vand i opvarmerens afgangsrør, hvor vandet af den ophedede luft omdannes til damp. Drivmidlet i maskinen er således en blanding af opvarmet komprimeret luft
og damp.
Petroleum indsprØjtes i opvarmeren i forstøvet form og antændes af
flammen fra et satsrør, som antændes i det øjeblik, der åbnes helt for
luftens passage.
Petroleum og vand tilføres opvarmeren fra beholdere i vandkammeret,
Fra opvarmeren ledes blandingen af varmluft og damp til drlvmaskinen, der er en 4-cylindret stempelmaskine med cylindrene anbragt i
stjerneform. De 4 stemplers forbindelsesstænger virker på en fælles
krumtap, hvis bevægelse overføres til torpedoens 2 drivskruer.
Disse bringes gennem 4 koniske tandhjul, anbragt i torpedoens hale,
til at dreje modsat rundt for at undgå hængning.
Efter at have arbejdet i drivmaskinen ledes luften ud gennem den
bule krumtapaksel, hvorfra luften i fOlm af bobler vil stige op til havoverfladen og danne et såkaldt skølvand«, der vil markere torpedoens
bane.
Ved hjælp af et distanceapparat, der kan være sammenbygget med
det før omtalte ventilsystem. kan torpedoen indstilles til at lØbe forskellige distancer.
For at undgå torpedokølvandet, der navnlig for u-både er en alvorlig
ulempe, idet u-bådens plads derved kan røbes, har man konstrueret
elektriske torpedoer, d. v. s. torpedoer, hvor luftkedel og varmeinstallation er erstattet af et rum, der indeholder et akkumulatorbatteri. Dette
føder en elektromotor, der altså her virker som drivmaskine. Disse
torpedoer har den mangel. at de med hensyn til rækning og fart ikke
er på højde med varmlufttorpedoer.
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Der fremstilles nu også torpedoer med helt nye fremdrivningsmaskinerier, de såkaldte kemiske torpedoer, der kan opnå meget store hastigheder og desuden har den fordel, at de er kølvandsfri.

Dybde styring.
Dybdemekanismen, der er anbragt i agtcITummet, består af en hydrostatisk ventil og et pendul, der er i forbindelse med hinanden. De virker
i princippet på følgende måde:
Når torpedoen får en hældning, vil pendulet slå ud, hvilket vil bevirke, at dybderorene lægges således, at torpedoen tvinges tilbage til
vandret stilling. Kommer torpedoen over eller under den indstillede
dybde, vil den hydrostatiske ventil bevirke, at dybderorene lægges således, at torpedoen føres tilbage til den indstillede dybde.
Bevægelsen fra dybdemekanismen overføres til en rormaskine i agterrummet. Rormaskinen viderefører bevægelsen med den fornødne kraft
til torpedoens dybderor ..
Sidestyring.
Sidestyreren, der er anbragt i agterrummet, består af et kardansk
opbængt gyroskop og en rormaskine.
Ved et gyroskop forstår man et tungt hjul, der kan sættes i hurtig
omdrejende bevægelse om sin akse. Det har den egenskab, at dets akse
- når gyroskopet er rigtigt balanceret og kardansk ophæng - vil beholde sin retning. I det Øjeblik, torpedoen udskydes, er gyroskopets akse
parallel med torpedoens længdeakse. Når de to akser under torpedoens
løb afviger fra hinanden, vil rormaskinen lægge rorene således, at torpedoens akse bliver parallel med gyroskopets.
Sidestyreren startes i skudøjeblikket ved, at komprimeret luft - der
har samme tryk som luften i luftkedlen - kortvarigt blæser ind på
skovle, der er udarbejdet i svinghjulskransen. Herved får svinghjulet
en omdrejningshastighed på ca. 20.000 o/m. Under torpedoens løb vedligeholdes omdrejningstallet ved, at luft, hvis tryk er nedsat ved passage
af særlige reduktionsventiler, blæser ind på de førnævnte skovle i svinghjulet.
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Nogle sidestyrere er indrettet til vinkelskud. d. v. s. at man ved særlig
indstilling kan få torpedoen til at dreje efter udskuddet, hvorefter den
vil fortsætte i en lige linie.
Den sidste udvikling indenfor torpedovåbnet er de såkaldte »styrede torpedoer». Styringen kan foretages enten som trådstyring, hvor
angriberen har forbindelse med torpedoen gennem et tyndt kabel og kan
styre den imod målet, eller ved at torpedoen er forsynet med indbyggede støjsende- og støjlytteapparater, således at den selv kan finde målet.
De modtagne impulser overføres ad elektrisk vej til sidestyreren, således
at torpedoen selv søger mod målet.

Udskydningsapparater.
Man skelner mellem undervands- og overvandsudskydningsapparater.
Undervandsudskydningsapparater findes i u-både i form af fast indbyggede stævn- og agterrør.
Overvandsudskydningsapparater er enten fast indbygget, som i motortorpedobåde, eller drejelige dæks apparater, som i jagere.
Et dæksapparat kan bestå af op til 5 rør, som kan betjenes og affyres
uafhængigt af hinanden, men må følge hinandens bevægelser.
Til udskydning af torpedoerne benyttes ved undervandsapparater
komprimeret luft; ved overvandsudskyduingsapparater benyttes enten
luft eller krudt.

Indskydning.
Inden torpedoerne udleveres til flådens skibe, må de indskydes.
Indskydningen har til formål at undersøge, om de forskellige organer
i torpedoen arbejder pålideligt, og dels at regulere deres indstilling,
således at:
l) Torpedoen løber med fastsat fart (inden for visse grænser) på de
bestemte Indskydningsafstande.
2) Afvigelsen fra den indstillede dybde ligger inden for de fastsatte
grænser.
S) Afvigelsen i siden fra den ønskede bane ligger inden for de fastsatte
grænser.
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Indskydningen finder sted på torpedostationen Kongsøre, der ligger
ved Isefjorden. Torpedostationen sorterer under torpedosektionen, der
har ansvaret for torpedomateriellets stand. Torpedosektionen er en del
af Søminevæsenet,
Ledelse af torpedoskydning.
Torpedoskydning i overfladeskibe ledes fra et sigteapparat på skibets
kommandobro. Som reserve kan skydningen ledes fra forreste eller agterste dæksapparat. der begge er forsynet med sigteapparater.
Gennem elektrisk ordresender og telefon står kommandobroen i forbindelse med dæksapparaterne, og disse er også, gennem samme telefon,
i indbyrdes forbindelse.
Gennem et klarsignalanlæg gives melding til broen, når torpedorørene
er klar til skud.
Når rørene er meldt klar til skud, kan de affyres fra broen ved hjælp
af et elektrisk affyringsanlæg. Som reserve haves mekanisk aftræk på
dæksapparaterne.
De fornødne oplysninger til indstilling af sigteapparaterne fås enten
ved direkte observation af målet eller fra skibets operationsrum, med
hvilket sigteapparatet på broen er i forbindelse.
Operationsrummet får disse oplysninger gennem observationer foreteget ved hjælp af skibets radars æt. Disse oplysninger er så fuldstændige,
at det er muligt at affyre torpedoerne uden overhovedet at se målet.
I u-både ledes skydningen fra kommandorummet, der er udstyret med
de fornødne regneapparater.
Torpedoskydning.
Torpedoskydningens opgave i sin simpleste form fremgår af fig. C.
For fra A at ramme et mål, der befinder sig i C, og som bevæger sig
i retning CB, skal torpedoen udskydes i retning AB. Når målets kurs
og fart er bestemt, kan man - da også torpedofarten er bestemt - konstruere trekanten, den såkaldte sigtetrekant, hvorfra man kan udfinde
den retning, i hvilken torpedoen skal udskydes. Da målets kurs og fart
ikke kan bestemmes med fuld nØjagtighed, og da der er mulighed for,
at målet drejer af, udskydes en salve af torpedoer, der dækker et større
område.
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Fig. C. Sigtetrekanten.

Det karakteristiske for torpedovåbnet er, at man med dette våben
kun har en chance, til forskel fra f. eks. artilleriet, hvor man ved fortsat beskydning har mulighed for at rette på sine skuddata.
Det må derfor tilstræbes, at torpedoangreb udføres under så gunstige
omstændigheder som muligt.
ØveLsesskydningers formål er at indøve torpedoangreb i forskellige
situationer, samt at indøve sikker og hurtig betjening af materiellet under
alle forhold.
Ved øvelsesskydninger forsynes torpedoerne med et særligt ladningsrum - øvelsesIadningsrum eller udblæsningsrum - i stedet for krigsladningsrum.
De nævnte ladningsrum er indrettet på en sådan måde, at torpedoen
vil kunne flyde, når den har udløbet sin distance, således at den kan
bjærges.
Som Sikkerhedsforanstaltning Indstilles torpedoerne til at løbe i en
sådan dybde, at de viI gå under målet.
Torpedoens bane markeres af dens kølvand. Om natten, hvor dette
ikke kan ses, kan man have en særlig lysinstallation i ladningsrummet.
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Lysskæret herfra er så kraftigt, at man på afstand kan følge torpedoens
bane.
Når torpedoen har udløbet sin distance, vil den normalt kunne flyde.
For lettere at kunne lokalisere den, er der i næsen anbragt et torpedoblus, d. v. s. et blikhylster, hvori findes fosforkalcium (carbid), der ved at
komme i berøring med vand udvikler fosforbrinte, som antændes af den
atmosfæriske luft og frembringer en flamme og hvidlig røg.
Efter øvelsesskydning bjærges torpedoerne. Under indbjærgningen må
der udvises stor forsigtighed. Vandkammeret, maskinrummet, og agterrummet er meget tyndvæggede desuden vil en skæv hale kunne medføre,
at torpedoen påny må indskydes.
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Miner
Historie.

Brugen af drivende miner i søkrigen skriver sig fra det 16. århundrede,
men i almindelighed tillægger man amerikaneren Robert Bushnell
æren af at have været den første, der har udviklet den ide at angribe
et skib med en undersøisk sprængladning. Hans miner blev brugt af
amerikanerne i frihedskrigen 1776-77, om end kun med ringe held.
Robert Fulton's forankrede mine med en sprængladning på 45 kg blev
fremstillet i 1810, og derefter blev miner anvendt med vekslende held
i alle større krige. I Danmark anvendtes miner første gang under
krigen 1864.
Indførelsen af bundminer i 1855, opfindelsen af syrehorn i 1868 og
indførelsen af automatisk dybderegulering for forankrede miner i 1886
er milepæle i minens tidlige udviklingshistorie.
.
I krigen 1914-18 anvendtes for første gang miner i virkelig stort
antal. De anvendte miner bragtes til eksplosion enten ved direkte på.
sejling eller ved berøring af et antennesystem.
Mellem 1920 og 1939 arbejdede flere lande på at udvikle tændsystemer, der kunne bringe en mine til detonation ved et skibs afstandsvirkning. Tilfredsstillende typer af magnetminer udvikledes f. eks. både i
England og Tyskland. Ligeledes arbejdedes der på udvikling af minetyper, der var egnet til udlægning fra luftfartøjer.
Fra tidspunktet for 2. verdenskrigs udbrud intensiveredes disse beo
træbelser. og en kraftig udvikling fandt sted af mange forskellige minetyper, særlig kraftigt udvikledes minetyper beregnet til udlægning fra
luftfartØjer. Følgen var en intensiv minekrig, der havde en afgørende
strategisk indflydelse på krigens udfald.

I
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Belært af erfaringerne fra 2. verdenskrig er bestræbelserne for udvikling af kendte og nye minetyper fortsat efter krigens slutning med
uformindsket styrke. Skønt man indtil da kun havde udnyttet afstandvirkningen af skibes magnetiske, akutiske og hydrodynamiske trykfelter,
er det sandsynligt, at alle tænkelige former for påvirlmingssystemer nu
kan tænkes anvendt i miner.
Minetyper.
Miner kan karakteriseres ved hjælp af nedenstående definitioner:
A. Antændelsesmetoder.

l) Kontaktminer er miner, der bringes til eksplosion ved påsejling.
2) Afstandsminer er miner, der bringes til eksplosion ved målets
fjernvirkning.
Til denne gruppe hører:
Magnetminer,
alcustikminer og
trykminer.
8) Sigteminer er miner, der fra en søminestatfon kan bringes til
eksplosion, når målet befinder sig over minen.

Minetyper.
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B. Dybdeplacering.

1) Bundminer.
2) Drivminer.
3) Forankrede miner.
C. Mulighed

f 01'

kontrol.

1) Kontrollerede miner er miner, der ved kabelforbindelser til land
eller på anden måde kan armeres og desarmeres eller bringes til
detonation fra en sømtnestation.
2) Selvvirkende miner er miner, der ikke kan kontrolleres efter udlægningen.
Antændelsesmetoder.
Før 1914 var næsten alle forankrede miner kontaktminer.
I krigen 1914-18 og 1939-45 anvendtes imidlertid også et stort antal
forankrede antenneminer. I disse er minen foroven og forneden forsynet
med bronze- eller kobberantenner, der er isoleret fra minen selv og
dens fortøjning. Når et jernskib rører en af disse antenner, opstår der et
element, jern-søvand-kobber. En lille del af den således frembragte
elektriske strøm passerer gennem et kredsløb i minens indre, hvor den
kan påvirke et relæ, der slutter et andet elektrisk kredsløb, der affyrer
tændpatronen, som via tændladningen bringer sprængladningen til eksplosion.
Før udbruddet af 2. verdenskrig var magnetminerne udviklet. Disse
kunne være bundminer eller forankrede miner. Et system består i, at
der i minen er anbragt en lang elektrisk spole med mange tusinde vindinger. Enhver forandring i det jordmagnetiske felt, frembragt f . eks.
af et passerende [emskib, vil inducere en strøm i spolen, der gennem et
fintmærkende relæ kan slutte tændkredsløbet.
Et andet system består i, at der i minen, i kardansk ophængning, er
anbragt en magnetnål, der holdes i vandret stilling af en vridningsfjeder. En forandring af det jordmagnetiske felts lodrette komposant,
som vil indtræffe ved et skibs passage, vil få nålen til at slå ud og
slutte affyringskredsløbet.

I

338

6. afsnit

Under 2. verdenskrig blev såvel akustiske miner som trykminer taget
i anvendelse. De akustiske tændsystemer er forsynet med en eller anden
form for pick-up, der kan opfange de lydsvingninger, der gennem vandet udsendes fra skibes skruer og maskiner. Tryktændsystemer kan være
forsynet med en membran, der kan slutte eller afbryde en kontakt, når
vandtrykket pludseligt ændres. En sådan trykændring kan være frembragt af et skib, der passerer hen over minen.
I afstandsminer kan magnetisk-, akustisk. og tryktændsystem være
kombineret sammen to og to eller alle tre.

_.----

----Et s~ib med omgivende magnetfelt. De skraverede felter viser to magnetpoler i et
, fernskib. De punkterede linier viser formen af disse polers magnetfelt.

Dybdeindstilling.
Et forankret minesystem består af en minebeholder og et anker forbundet ved et ankertov. Dybdeindstilling foretages automatisk af en
særlig mekanisme - dybderegulatoren - der, uafhængig af vanddybden
(blot ankertovet har den fornødne længde) indstiller minen i den ønskede
dybde. Dybderegulatoren kan være ophængt under minen eller anbragt
i dennes anker. Efter at minen er kastet, skilles mine og anker fra hinar. den; ankeret søger mod bunden, og dybderegulatoren passer afrulningen af ankertovet, således at minen efter endt regulering indtager
den dybde, hvortil regulatoren er indstillet inden udlægningen.
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StØj/elM under et skib.

Forholdsregler mod strygning.
Afstandsminer, der som oftest stryges ved fjernpåVirkning, forsynes
med komplicerede antændelseskredsløb. som gør strygningen vanskelig,
idet de som regel kræver magnetiske, akustiske eller andre påvirkninger
i en 'bestemt rækkefølge, af en bestemt størrelse og med et bestemt tidsmeIIemrum. Der er således mulighed for et stort antal variationer
Anneringsforsinkelse vil bevirke, at sådanne miner først bliver aktive
et vist forudbestemt tidsrum (få dage til flere uger) efter udlægningen.
Oversejlingskontaktværk kan bevirke, at en mine først bringes til eksplosion, efter at den er blevet påvirket et vist forud indstillet antal
gange. Med kendskab til fjendens strygeteknik er der en vis mulighed
for at undgå, at minen bliver strøget, og i stedet for få 111m på de
skibe, som minestrygerne skulle beskytte.
For at genere strygningen af forankrede miner, kan man på disse
miners ankertove anbringe knive, der kan overskære strygewirerne,
eller man kan anbringe særlige mekanismer, der tillader strygewiren at
passere uden at overskære ankertovet. Endvidere kan man på ankertovet anbringe gribere, som bevirker, at minen bliver hængende i stryge22"
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Forankret mines dybderegulering.

wiren. Når der således er samlet to eller flere miner, er der risiko for,
at de ved deres eksplosion vil ødelægge strygeredskaberne.

Udlægningsmetoder.
Miner kan udlægges fra luftfartØjer, overfladeskibe og u-b åde,
Udlægning fra luftfartØjer. Minerne medføres som regel i luftfartøjernes bombelast. For at formindske faldhastigheden, hvilket er nødvendigt, for at anslaget mod vandet ikke skal beskadige de følsomme
elektriske instrumenter i minen, kan denne være forsynet med en faldskærm, der frigØres, idet minen tager vandet.
Udlægning fra ooeriladesktbe. Minerne kan udlægges af alle slags
skibe, lige fra motortorpedobåde, der kan medføre ca. 6 miner, til
specielt byggede skibe eller ombyggede handelsskibe, der medfører
flere hundrede miner I større minelæggere findes der skinnebaner. der
fører ud over skibets agterende. Minerne er anbragt på disse skinnebaner, på hvilke de enten mekanisk eller med håndkraft føres agterefter
og udlægges en efter en..
Udlægning fra u-bilde. Tre forskellige metoder haves:
a) Udlægning fra torpedorørene. Minen udskydes akkurat som en
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torpedo. Såvel forankrede miner som bundminer kan udlægges på.
denne måd e.
b) Udlægning fra skinner på dækket. Denne metode minder meget
om den ovenfor omtalte mekaniske udl ægning fra overfladeskibe,
idet dog selvfølgelig alt skal kunne foretages fra u-bådens indre.
c) Udlægning fr a lodrette skakter anbragt langs u-bådens sid er. Hver
skakt kan indeholde en eller flere miner. fastholdt af stoppere. Når
stopperne trækkes bort, vil minen rutsje ud forneden under påvirkning af tyngdekraften.
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Bundmine til tldlæg~ing fra lu/tfartØf.

MINEST RYGNIN G.
Ved minestrygning forstås fjernelse af udlagte miner.
Minestrygningens historie er nær knyt tet til søminens, idet minestrygningsmateriellet er blevet udviklet efter den kendte regel. at ethvert
våben skaber sit modvåben .
Minestrygning omfatter minesøgning og minerydning.
Når tilstedeværelsen af miner er konstateret, bliver opgaven at rydde
og afmærke en rute eller et farvandsområde.

6. afsnit

Til ~ydDing af forankrede kontaktminer anvendes et wiregrej, der
slæbes gennem vandet i et horisontalt plan og i en forudbestemt dybde.
1}1 wiren er fastgjort mekaniske eller eksplosive knive, der kapper
minens ankertov, hvorved minen kommer til overfladen og kan uskadeliggøres.
Til rydning af afstandsminer, såvel forankrede miner som bund miner,
anyendes elektromagnetiske og akustiske redskaber, der påvirker minerne på; en sådan måde, at de bringes til eksplosion.
Kystminer og miner på lægt vand bortsprænges som regel en ad
gangen med en sprængladning, der anbringes af en dykker

Strygning af forankrede kontaktminer.
Fig. A og B viser et enkeltskibs-wirestrygegref, der kan føres enten
en- eller to-sidet.
Fig. A viser grejet set fra siden.
Fig. B viser grejet set fra oven.

Afstandsmine bringes til detonation.
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I minestrygeren er fastgjort to strygewirer, til hvis agterste tampe
er fastgjort skæredrager. der bringer wireme til at skære ud til siden.
når minestrygeren går frem. Skæredrageme holdes i den ønskede dybde
af flydere. Agten for minestrygeren holdes strygewirerne i den ønskede
dybde af en dybdedrage.
På strygewireme er der med mellemrum påsat mekaniske eller eksplosive knive.
Et andet enkeltskibs-strygegrej er paravane-strygegrejet. For dette
grej er skæredragen og flyderen erstattet af en paravane, der kan indstiles til forskellige dybder. H~'er paravane er udstyret med en kniv, der
træder i stedet for knivene på. strygewireme.
Fig. C viser hovedprincippet for et flerskibs-wirestrygegrej. Strygewireme føres mellem to eller flere minestrygere. der går 'side om side.
Strygewireme holdes i den ønskede dybde ved hjælp af dybdedrager.
Når strygewireme fØres gennem vandet, vil wireme fange minernes
ankertove, der overfiles. eller efterhånden vil flere miner samles i bugten
af strygewirerne, hvor de vil bringes til eksplosion ved at tørne mod
hinanden.
Strygning af afstandsminer.
L Til strygning af magnetminer kræves et magnetfelt, der giver samme
virkning som et skibs magnetfelt, der passerer hen over minen.

I
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Fig. D. Flydemagnet.

Et sådant magnetfelt kan frembringes på forskellig måde:
Kabe1.strygegrej. Dette grej består af et langt flydekabel , der slæbes
af minestrygeren. Sendes en elektrisk strøm fra skibets dynamoer gennem
kablet, vil det omgives af et magnetisk felt, der påvirker minen. Kablet
kan føres enten som et linie-grej eller som et sløjfe-grej. Sløjfens form
bestemmes ved hjælp af en skæredrager og flyder.
-,

ME.MBRAN HUS
Fig. E. StØibøjle.
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Når der ikke stryges, er kablet oprullet på en stor tromle på agterdækket af minestrygeren.
FlyMmagneten (se fig. D) er en stor elektromagnet, hvis størrelse er
afpasset efter de minestrygere, der skal slæbe den. Der forefindes 3
størrelser flydemagneter, 12, 18 og 24 m lange, vægt henholdsvis 7, 23
og 56 tons. Ligesom kabelgrejet får flydemagneten strøm fra skibets
dynamoer.
2. Til strygning af akustiske miner kræves et støjfelt, der giver samme
virkning som et skibs stØjfelt, der passerer henover minen . Et sådant
støjfelt kan frembringes på forskellig måde.
Knaldgre; består af sprænglegemer eller håndgranater, som med beo
stemte mellemrum kastes i vandet, hvor deres eksplosion frembringer
lydbølger.
StØjbØjer (se fig. E) består af et hus, hvis fire sider virker som membraner. Inde i huset sidder roterende hamre. Når bøjen slæbes gennem
vandet, sættes hamrene i bevægelse af en skrue og slår mod membranerne, der udsender støj.
Hammerbox har en membran, hvis hammer drives af en elektromotor,
der fødes fra minestrygeren.
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Som omtalt under miner anvendes ofte kombinationer af magnetiske
og akustiske miner, hvilket medfører, at der også må være kombinationer
af elektromagnetiske og akustiske redskaber, således f. eks. samtidig
føring af støjbøje og flydemagnet. Muligvis vil ikke alle typer af miner
kunne stryges med samme kombination af redskaber, hvorfor der først
må stryges med en sammensætning al redskaber og derefter med en
anden, før man kan være sikker på, at alle miner er ryddet. Når dertil
kommer, at minerne, som nævnt, er udstyret med oversejlingskontakter,
hvilket kræver, at hvert punkt i det område, der skal ryddes, skal oversejles mange gange med hver kombination af redskaber, forstås det,
at rydningen af sådanne miner vil tage lang tid.
Minestrygningsformationer•
Under minestrygning sejler minestrygere normalt i særlige formationer.
De strøgne ruter eller farvandsområder markeres ved bøjer.
Fig. F viser to typiske minestrygningsformationer for henholdsvis
enkeltskibs- og Ilerskibs-wirestrygegrej.
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Anti-underoandsbådsvåben
U-både blev for første gang anvendt i større antal i den første verdenskrig 1914-18, og i løbet af krigen udvikledes da også ganske gode våben
mod u-både.
Det våben, der fik størst betydning, og som iØvrigt den dag i dag
udgør A/U-våbnet i mange skibe, er dybdebomben. Bomben består
sædvantligvis af en cylindrisk eller dråbeformet sprængstofbeholder,
hvom der - foruden sprængladningen på ca. 100-200 kg - er anbragt
en tændmekanisme, den såkaldte pistol.
Pistolen har til formål i en forudbestemt dybde at bringe bomben til
eksplosion. Såfremt bomben eksploderer indenfor en vis kort afstand
af u-båden, vil denne beskadiges i større eller mindre grad.
Pistoler er indrettede efter forskellige principper. De almindeligst
anvendte er dybderegulering ved a. - e t urværk, der indstilles til efter en vis tid at udløse slagmekanismen i bomben. Da man kender bombens synkehastighed, vil man
således kunne bestemme i hvilken dybde, eksplosionen skal finde
sted.
b. - en hydrostatisk mekanisme, hvor en fjeders forspænding skal overvindes af vandtrykket, eller hvor et vist rumfang skal vandfyides,
for at mekanismen kan virke. I det første tilfælde reguleres dybden ved regulering af forspændingen, i det andet ved variation af
, størrelsen af de huller, hvorigennem vandet strømmer ind i mekanismen.
Almindeligvis vejer en komplet dybdebombe ca. 150-200 kg, men der
kendes fra sidste krig dybdebomber med indtil 900 kg ladning, såvel
som man i mindre fartøjer mod mål på lægt vand anvender væsentlig
mindre bomber, helt ned till a 2 kg ladning.
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Kasteinstallationerne i skibene er ganske simple apparater, som kan
installeres i næsten alle slags fartøjer. Det almindeligste er dog at opstille dybdebombeannering i mindre, hurtiggående enheder som jagere,
fregatter og patruljefartøjer. Også luftfartøjer, såvel konventionelle som
helikoptere, kan udstyres med dybdebomber og har vist sig yderst velegnede i A/U~krigsførelsen.
Skibenes kasteinstallationer består normalt af en eller to slidsker.
hvorfra dybdebomberne en ad gangen kan rulle ud over skibets agter~
ende, samt et eller flere par morterer, der kan skyde bomberne ca. 50 m
ud til siden. Herved opnås, at et ret stort vandareal i løbet af kort tid
kan belægges med dybdebomber.
Ved at give bomberne i salven forskellig indstilling, kan man opnå
en omfatning af målet også i dybden. Denne omfatnings effektivitet
kan yderligere øges ved, at de bomber, der indstilles til den større dybde,
forsynes med vægte, så de opnår en større synkehastighed.

Dybdebombe detonerer.

Allti-undervanrhbådsvåben
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Udviklingen indenfor anti-u-bådsvåben stræbte bl. a. efter en forøgelse
af rækningen, så man undgik at sejle direkte hen over målet, som man
er nødt til det i dybdebombeangreb. Det første våben af denne art
opfandt man i Storbritannien, og det Hk navnet Hedgehog (engelsk for
pindsvin) på grund af affutagens udseende.
Mfutagen består af nogle langskfbsgående [embjælker, hvorpå der
er anbragt Ialt 24 tappe. På. hver tap anbringes et projektil, og affyringen
af projektilerne sker på en sådan måde, at de næsten samtidigt rammer
havoverfladen en vis afstand (ca. 200 m) foran for skibet. Projektilerne er
forholdsvis små og må ramme u-båden direkte for at beskadige den. De
er derfor forsynede med et anslagsbrandrør. For at gøre u-bådens undvigetid så kort som mulig, har projektilerne fået en form, der giver dem
en væsentlig større synkehastighed end den, der er normal for dybde.
bomber. I de senere år har man taget både raketter og torpedoer med
i bekæmpelse af u-både, bl. a. en følge af, at u-bådene er blevet hurtigere, end man tidligere har kendt dem.
Til opdagelse af u-både har man gennem de sidste mange år benyttet
lyd under en eller anden form. I begyndelsen var man henvist til at benytte ganske simple apparater, med hvilke man på ret korte afstande
kunne opfange de lyde, som u-båden frembragte i vandet. Siden forbedredes apparaterne, så man også.på større afstand kunne høre u-bådsstøjen, og i dag findes der overordentlig fintmærkende undervandslytteapparater. Desuden lykkedes det at fremstille apparater, der kunne
sende et retningsbestemt lydbølgetog ud i vandet. Såfremt et sådant
bølgetog rammer en genstand, som f. eks. en u-båd, vil en del af lyden
returnere i form af et ekko, som atter kan opfanges af skibets apparater.
Da lydens hastighed i vand er nogenlunde konstant, kan man ved måling
af tidsforløbet mellem udsendelsen og modtagning af ekkoet beregne
afstanden til målet. De således indhøstede måldata behandles derefter
i forskellige apparater, og angrebskurs og affyringstidspunkt for våbnene kan udtages.
F or luftfartøjernes vedkommende har man til opdagelse af u-både
konstrueret forskellige systemer.
Et af systemerne baserer sig på den ændring i jordens magnetiske
felt, der fremkaldes ved en stor jerngenstands tilstedeværelse. Luftfartøjet er udstyret med en form for kabelsløjfe. og den unormale tilstand
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i jordfeltet kan "føles« af kabelsløjfen og det denned forbundne måle-

apparat.
Et andet system består af en særlig bøje, den såkaldte sone-bøje,
der udkastes fra luftfartøjet. Under bøjen er ophængt en mikrofon, der
vil være i stand til at opfange lyde fra en u-b åd, der befinder sig i nærheden. Signalet går via en forstærker til en lille radiosender, hvis antenne rager op over bøjen. I luftfartøjet findes en særlig radiomodtager,
hvorpå man kan opfange bØjem signaler. Ved at udkaste et antal bøjer
med forskellig sendefrekvens og Skiftevis lytte på disse kanaler, kan
u-bådens omtrentlige kurs og fart beregnes, og en eller anden form for
våben, dybdebomber eller torpedoer, bringes i anvendelse.
Foruden denne passive bøje findes nu tillige en aktiv bøje, så man
ikke er afhængig af, om u-båden selv udsender støj.
Den helt eller delvis uddykkede u-båd kan lokaliseres enten ved
radar eller om dagen ved hjælp af udkigge.
I nærheden af kysten kan neddykkede u-bådes tilstedeværelse konstateres ved hjælp af hydrofoner eller •sonarsæt-, som er anbragt på
stativer på havbunden, og som ved hjælp af kabler er forbundet med
stationer i land.
Til kontrol af gennemsejlingsfarvande, havneindløb o. lign. kan
anvendes elektriske sløjfer (loops) udlagt på havbunden. Når et skib,
som f. eks. en u-båd, passerer henover en sådan sløjfe, vil den magnetisme, der findes i dets [erndele, inducere en elektrisk strøm i sløjfen.
Dette kan iagttages på en station i land, hvor der findes fintmærkende
måleinstrumenter, der er forbundet med sløjferne.
Til u-bådsspærringer benyttes undertiden forankrede net, forfærdiget
af wire. De holdes i lodret stilling ved hjælp af bærebøjer på vandoverfladen og vægte langs u~derliget.
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Dykning
Historie.
Fra tidernes morgen har mennesket tumlet med planer om at kunne
færdes under havets overflade.
Allered e fra år 900 før Kr. findes på et assyrisk basrelief afbildet en
undervandssvømmer.
Også mange af de store klassiske kunstnere har efterladt sig fantasitegninger af dykkerapparater, men først i 1819 konstruerede englænderen August Siebe den tunge dykkerudrustning, som med nogle få
forb edringer anvendes den dag i dag.
I 1905 konstruerede englænderne FIeus og Davis et apparat, der
skulle anvendes til opstigning fra forulykkede u-både samt til lett ere
dykkerarbejder, i 1910 fulgt e Drager i Tyskland efter med et lignende
udstyr, og en forbedret udgave af dette ap paratur blev benyttet af
italienerne til operative opgaver allerede under den første verdenskrig.
Men først under den anden verdenskrig kom der gang i brugen af det
såkaldte Irømandsudstyr, og italienerne var på dette felt foregangsmænd.
De oprettede den »tiende lette Flotille«, og beretningerne om deres bedrifter har givet stof til flere særdeles interessante bøger. Her skal kun
i korthed nævnes, at italienerne under angreb på allieret skibstrafik i
Middelhavet i løbet af krigsårene sænkede 2-65.000 tons allieret skibstonnage. Dette tvang bl. a. englænderne til at tage drastiske modforholdsregler, som resulterede i en yderligere udvikling af det lette udstyr,
således at englænderne selv i slutningen af krigen i stor udstrækning
benyttede frømænd, såvel defensivt som offensivt.
De forskellige typer dykkerudstyr.
I søværnet anvendes 3 forskellige typer dykkermateriel:
1. tung eller konventionel dykkerudrustning,

I
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2. svømmedykkerudrnstning al dbent system (normalt kaldt presluftapparat),
3. svømmedykkerudrustning af lukket system (normalt kaldt iltapparat).

A

B

Den tunge dykkerudrustning.
Denne består i hovedtrækkene af 2 dele, nemlig den sammentrykkelige
dragt og den usammentrykkelige hjelm.
Teoretisk behøvede man blot hjelmen, idet dragten kun hjælper til
at holde dykkeren tør og dermed varm,
På skitse (A) ses en dykker, der kun benytter hjelm. Luften bliver
pumpet ned fra overfladen, og der skal benyttes så megen luft, at den
sammenpressede luft i hjelmen kan holde vandet ude af denne samt
give dykkeren den fornødne luftfomyelse (ventilation). Den ventilerende, overskydende luft kommer ud fra hjelmen via dennes underkant.
På skitse (B) ses en tung dykker med hjelm og dragt. Dragten er sluttet vandtæt til hjelmen, og fra overfladen skal der pumpes så megen
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luft ned, at den sammentrykkede luft i hjelmen og dragten kan modsvare det omgivende ydre vandtryk samt give dykkeren den fornødne
luftfornyelse. På hjelmen er der anbragt en fjederbelastet afgangsventil,
som tillader luften at slippe ud, når trykket i hjelmen bliver en smule
større end det omgivende vandtryk.
Dykkeren vil i begge tilfælde indånde af den i hjelmen værende luft,
og bortset fra at luften i hjelmen er af større tryk end ved overfladen,
foregår vejrtrækningen på fuldkommen tilsvarende måde som i almindelig atmosfærisk luft.
Hjelmen er i begge tilfælde forsynet med en kontraventil på det sted,
hvor luften via luftslangen kommer ind i hjelmen. Denne kontraventil
er livsvigtig for dykkeren. Svigter ventilen, og sker der samtidig det
uheld, at luftslangen brister i overfladen, vil trykket i hjelmen øjeblikkelig falde til l atm., hvilket medfører, at dykkeren bliver presset op i
hjelmen, således at han bliver hårdt kvæstet, evt. dræbt på stedet.
På figur l ses en tung dykker fuldt påklædt.
Svømmcdykkcrudrustninger.
For alle svømmedykkerudrustninger gælder , at dykkeren sammenlignet med den tunge dykker, er i mere intim kontakt med vandet. Ud.

Mundsfykke

Udå nd ingsslange
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styret er lettere, som regel uafhængig af lufttilførsel fra overfladen.
Derfor er der kun en begrænset mængde indåndingsluft til rådighed,
og for at økonomisere med denne er svømmedykkerudrustningerne forsynet med maske eller mundstykke, hvilket gør åndedrætsbevægelsen
noget forskellig fra det normale åndedræt.
Åbent system.
På skitse (C) ses princippet i det åbne system, hvor der udelukkende
benyttes komprimeret atmosfærisk luft som åndemiddel. Luften medbringes i en eller flere stålflasker, som fastspændes på ryggen af svømmedykkeren. Fra flasken føres luften via en reduktionsventil til lungeautomaten. Denne er i store træk delt i to dele, et luftkammer og en afgangsside, som adskilles ved en membran .
Når dykkeren foretager indånding, vil der skabes et undertryk i luftkammeret, hvilket bevirker, at membranen via et vægtstangssystem åbner
for lufttilførsIen, således at dykkeren får luft, sålænge indåndingen varer.
Når indåndingen ophører - samt under udåndingen - forsvinder undertrykket i luftkammeret, og der afleveres således ingen luft. Der økonomiseres. Udåndingsluften går via udåndingsslangen til automatens afgangsside og derfra ud i vandet. I afgangssiden vil søvandet komme i
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direkte berøring med membranen, og dette medfører, at vandets tryk
hele tiden påvirker membranen, således at denne får en forspændtng,
hvorfor dykkeren - uanset dybden - får den fornødne luft.
Betegnelsen _åbent« system hidrører netop fra, at den forbrugte luft
efter udåndingen går direkte ud i vandet, hvilket afslører sig som
bobler på overfladen.
På figur II ses en svømmedykker med åbent system.

Lukket system.
På skitse (D) ses princippet i en svømmedykkerudrustning med lukket
system, hvor der udelukkende benyttes ilt. Ilten medføres i en eller
flere stålflasker, som er fastgjort på dykkeren. Fra flasken går ilten via
en reduktionsventil og doseringsdyse til åndesækken. Herfra indånder
dykkeren ilten via indåndingsslange og mundstykke. Mundstykket er
forsynet med kontraventiler, der virker således, at udåndingsluften tvin-

Fig. I.

Fig. Il.

Fig. III.
23·
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ges gennem en beholder med et kultveilteabsorberende stof, før den rensede ilt atter kommer ned i åndesækken. Andesækken er normalt fremstillet af gummieret lærred og har et rumfang på ca. 10 liter. Det
omgivende vandtryk vil bevirke, at ilten i åndesækken får samme tryk
som dette, hvorfor dykkeren også med dette apparat vil få indåndingsluft af et tryk, der svarer til det omgivende vandtryk.
Netop fordi ilten ikke forlader apparatet på noget tidspunkt, kaldes
denne udrustning for et »lukket- system (der er ingen afslørende bobler
p å havoverfladen).
På figur III ses en svømmedykker med lukket system.

lJE FORSKELLIGE KATEGORIER AF DYKKERE
I Søværnet inddeles dykkerne i følgende kategorier:

Tunge dykkere.
Lægtvandsdykker.
Uddannet til at foretage fØlgende arbejder på indtil 12 meters vanddybde:
Eftersøgning, almindeligt forekommende dykkerarbejder med brug
af hånd- og luftværktøj, skærebrænder, strålerør til gravning, skibsbundsundersøgelse, anbringelse at platform på lækage, natdykning med anvendelse af kunstigt lys, praktisk signalering.
Dybvandsdykker.
Samme teoretiske og praktiske uddannelse som lægtvanddykkeren.
Foretager dykninger over 12 meters vanddybde.

Svømmedykkere.
Uddannet til at foretage dykninger med åndeapparat af dbent system
på indtil 20 meters dybde, herunder eftersøgningsarbejder, lettere undervandsarbejder, skibsbundsundersøgelser m. m.
Frømænd.
Foruden svømmedykkeruddannelsen er frømænd uddannet til at foretage taktiske svømninger på overfladen og under vandet ved brug af
åndeapparat af lukket system.
Desuden uddannet i minerydning, sprængningslære. havneforsvar,
sabotagehandlinger samt kamppatruljetjeneste.
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Meddelelsestjenesten, radiohjælpemidler
og projektører
Meddelelsestjenesten.
F or at søværnets forskellige afdelinger og skibe ind byrde s kan komme
i forbindelse med hinanden uanset, hvor de måtte befinde sig, findes
der i søværnet forskellige meddelelsesmidler, hvorved forbindelse kan
etableres mellem skibe til søs indbyrdes, mellem skibe og institutioner
i land og mellem afdelinger i land indbyrdes.
Meddelelsesmidlerne kan inddeles i tre grupper:
1. Optiske meddelelsesmidler.
2. Kabelmeddelelsesmidler.
3. Radiomeddelelsesmidler.

1. OPTISKE MEDDELELSESMIDLER.
Optiske meddelelsesmetoder anvendes til forbindelse inden for synsvidde og omfatter flagSignalering, hån dflagsignalering, blinksignalering
og fyrværkerimidler.
Disse metoder er i pålidelighed og bekvemmelighed jævnbyrdige med
radiomeddelelsesmidler. men foretrækkes ofte, da deres korte rækning
gør dem meget sikre overfor aflæsning af uvedkommende.

Signalflag.
Flagsignalering - som er et af de hurtigste midler til at signalere
korte taktiske ordrer og manøvrer med - anvendes kun om dagen og
udføres ved at hejse et eller flere Signalflag på et eller flere signalfald.
Flagene har en særlig betydning, der kan tydes af andre orlogsfartøjer
ved hjælp af en signalbog.
Søværnets signalflag er de samme som de internationale Signalflag,
men deres betydning er forskellig fra den internationale betydning,
hvorfor kun søværnets kommandomyndigheder kan tyde flagsignalering
mellem orlogsfartØjer.
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Håndflag.
Om dagen på korte afstande benyttes håndflag (også kaldet semaphore). Med et flag i hver hånd kan man danne en række armstillinger,
der kan skelnes over temmelig store afstande. Hver armstilling svarer
til et bestemt hagstav - og disse armstillinger er ligeledes de samme
som anvendes i international signalering. Man kan på denne måde afsende og modtage bogstavgrupper, hvis betydning kan aflæses i signalbogen, eller man kan afsende meddelelser i klart sprog ved at bogstavere
sig igennem disse.
Signalerne kan aflæses både fra signalgastens frontside og rygslde,
så der kan sendes meddelelser til flere skibe samtidigt.
Blinksignalering.
Både om dagen og om natten kan man over alle afstande inden for
synsvidde signalere ved at anvende hlinklanterner; ved korte og lange
blink kan der dannes bogstaver og tal. Herved benyttes altid Morses
tegnsystem af prikker og streger, det samme der anvendes ved radio- og
trådtelegrafering.
Signallamperne er såvel små håndprojektører som større faste projektører, der er særligt indrettet til blinksignalering. Man anvender dog
også ofte signallanterner anbragt i mastetoppen, som lyser hele horisonten rundt; herved er det muligt at sende signaler til alle skibe indenfor synsvidden samtidigt.
Til hurtig og sikker signalering kræves rutineret personel, således at
man her må anvende fast personel, da værnepligtstiden er for kort til
en tilfredsstillende uddannelse.
Fyrværkerimid1er.
Lysraketter. eller lyskugler i farverne røde, grønne og hvide eller
kombinationer heraf, benyttes på sØen almindeligvis i fare- eller nød.
situationer, men anvendes også som identifikationssystem og til øvelser,
hvor de f. eks. kan angive øvelsestorpedoskydning.

2. KABELMEDDELELSESMIDLER.
Disse meddelelsesmidler, der omfatter fjernskriver og telefon, anvendes særlig til forbindelse mellem søværnets myndigheder i land og mel-
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lem disse og skibe i havn. Fjernskriver og telefon anvendes mellem
myndigheder i land, medens kun telefon anvendes til skibe i havn. Visse
af søværnets større skibe kan dog under ophold i baser forbindes til
fjerru.krivere i land. En fjernskriver er en særlig skrivemaskine. der ved
kabler er forbundet til tilsvarende maskiner andre steder i landet. Når
der skrives på en fjernskriver, vil det der skrives, blive gengivet på den
fjerru.kriver, der er tilsluttet den anden ende af kablet, og modtageren
har således straks et maskinskrevet eksemplar af meddelelsen.
Telefonforbindelser findes til søværnets skibe på Holmen, andre flådestationer og flere steder i provinsen, og når et skib kommer i havn,
tilsluttes et telefonapparat ombord til denne forbindelse i land.
Fjernskrivere og telefoner betjenes ofte af værnepligtigt personel.
3. RADIOMEDDELELSESMIDLER.
Radio er nu så hØjt udviklet, at slibe med radio ombord og Iandstationer kan komme i forbindelse med hinanden, hvor på jordkloden de
end befinder sig.
I alle søværnets skibe findes der sendere og modtagere, og i land
findes tilsvarende stationer, således at et skib altid skulle kunne komme
i forbindelse med land og omvendt, forudsat at en passende bølge.
længde anvendes.

I
Radiorum i et af søværnets skibe.
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Til kortere afstande - op til 600 sømil - benyttes bølgelængder mellem 500 og 1000 m.
Til længere afstande såsom til Færøerne og Grønland anvendes kortbølge mellem ca, 15 og 70 m, idet man, efterhånden som distancen
vokser, må benytte kortere bølger, om dagen kortere end om natten.
Ultrakortbølger 1-10 m anvendes nu også mellem skibe indbyrdes.
Rækningen for disse bølgelængder er imidlertid ikke stort længere end
til horisonten, og de anvendes derfor normalt ikke til forbindelse mellem
landstation og skibe til søs.
Radiom eddelelsesmidler omfatter:
1. Radiotelegrafi.
2. Radiotelefoni.
3. Radiofjemskrivning.
4. Facsimile.
5. Radiohjælpemidler.

Radiotelegrafi.
Dette er et system, hvorved radiobølger udsendes i p rikker og streger
i overensstemmelse med morsealfabetet. Telegrafering kan udføres enten
manuelt, hvilket oftest anvendes i skibe, eller automatisk ved afspilning
af en særlig senderstrimmel. hvilket ofte anvendes ved udsendelse af
lange meddelelser fra lan dsrationer.
Radiotelegrafi er stadig - alle nyere metoder til trods - det mest p ålidelige og driftssikre radiomeddelelsesmiddel.
Radiotelefoni.
Ved denne metode overføres tale fra den ene station til den anden,
båret af radiobølger. Det er et hurtigt og praktisk middel til at udstede
korte ordrer og signaler med, og det besidder den fordel, at der ikke
kræves nogen særlig langvarig uddannelse af operatørerne som ved
telegrafi.
Radiotelefoni anvendes derfor hyppigt til tak-tisk signalbrug inden for
en flådestyrke og til korte meddelelser til og fra land.
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Radioljernskrivning.
Ved radiofjernskrivning overføres fjernskriverirnpulser ved hjælp af
radiobølger fra station til station efter det samme princip som omtalt
i kapitlet om kabelforbindelser.
Radiofjernskrivning har sin særlige betydning ved afsendelsen af
lange signaler, idet hastigheden normalt er op til 3 gange hastigheden
af radiotelegrafi.

Facsimile.
Facsimile kaldes også billedtelegrafi. Det anvendes til på radio at
overføre billeder eller kort og benyttes i en del af søværnets større enheder til modtagelse af vejrkort o. lign., hvorved meteorologitjenesten
ombord gøres mere effektiv.
søværnets radiotjeneste foregår uafhængig af den civile radiotjeneste.
men der holdes hele døgnet, eller i bestemte perioder, vagt på den internationale kalde - og nødbølge (600 m), således at søværnets skibe og
radiostationer i land kan komme i forbindelse med handelsskibe eller
offentlige kystradiostationer og yde assistance, hvis nødsignal bliver udsendt. Nødsignalet på telegrafi er SOS. Opfanges dette signal, der betyder, at menneskeliv er i fare, skal al telegrafering ophøre, og alle stationer, der hører signalet, skal lytte efter telegraferingen fra det nødstedte
skib og hjælpe med at bringe telegrammet videre og om muligt selv
bringe hjælp.
Mindre fartøjer, der ikke har telegrafist ombord, kan benytte telefoni
på bølger mellem 85 og 200 ID. Nødbølgen er het 137,5 m, og nødsignalet det franske ord for hjælp M'aider (MAY-DAY).
I bestemte perioder i hver time skal al korrespondance på og omkring
nødbølgerne standse, og alle skal lytte efter nødsignaler. På 137,5 m fra
det 00.-03. og 30.-33. minut i hver time og på 600 m fra det 15.-18.
og 45.-48. minut i hver time.
r orlogsfartøjer er radioen et uerstatteligt middel for den kommanderende til at modtage meldinger fra og give ordrer til alle sine enheder,
hvad enten det er luftfartøjer, overfladeskibe eller neddykkede u-både.
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Men i krigstid er radioen et tveægget sværd, idet alle signaler også
kan opfanges af fjenden, og samtidig kan denne ved pejling få vigtige
oplysninger om skibenes pladser og bevægelser.
Det er derfor nødvendigt at indskrænke brugen af radio mest muligt.
at affatte alle signaler i koder, at gøre telegraferingen hurtig og kortvarig og endelig fortrinsvis at anvende bølgelængder, der er vanskelige
at pejle eller har kort rækkevidde.
Radiotjenesten stiller særlig i orlogsfartøjer så store krav til personellet i retning af teknisk kendskab og praktisk færdighed, at den normalt
må bestrides af faste telegrafister med flere års uddannelse og rutine.
Radiohjælpemidler.
Allerede længe før den anden verdenskrig fandtes der radiohjælpemidler til navigationsformål i form af radiofyr, der udsendte karaktenstiske signaler, hverved man ved hjælp af kort og håndbøger kunne
finde ud af, hvor disse radiofyr var beliggende. Disse radiofyrs udsen-

Moderne PP} (Radar-indikator).
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delser kunne pejles og pejlingen benyttes til at finde skibets plads selv
i tåget og usigtbart vejr, hvor land ikke kunne ses.
Under krigen blev der yderligere af de allierede magter udviklet radiohjælpemidler, der letter pladsbestemmelsen og sikrer søfarten mod kollision. Af disse radiohjælpemidler er DECCA navigator, LORAN og
radar de vigtigste.
DECCA navigator er en engeJsk opfindelse, der ~nvender 3 eller 4
radiostationer, der ligger langt fra hinanden. Disse stationer udsender
radiobølger, der står i et bestemt forhold til hinanden. Radiobølgerne
fra disse stationer opfanges af en særlig modtager, der er tilsluttet nogle
viserinstrumenter (deccometre). Tallene, som disse viserinstrumenter
står på, angiver hvilke linier i et særligt kort (deccakort) skibet med mod.
tageren befinder sig på. Denne metode til pladsbestemmelse er meget
nØjagtig - op til ca, 5 m - således at et skib kan navigere meget sikkert
selv i snævre farvande. En gruppe på 4 deccastationer (en deccakæde)
er blevet etableret i Danmark til brug for skibsfarten i danske farvande.
Det andet system, LORAN, er amerikansk. Her benyttes ligeledes en
gruppe af sendestationer, der ligger med stor afstand fra hinanden.
Stationerne udsender korte impulser af radiobølger. Disse impulser
modtages på en loranmodtager, der ved en indstilling kan angive, hvilke
linier i et særligt kort skibet befinder sig på. Loran er ikke så nøjagtigt som Decca, men det har længere rækkevidde og benyttes mest
til pladsbestemmejse på oceanerne, f. eks. Atlanterhavet.
Radar er det mest berømte af krigens radiohjælpemidler. Det anven-

der meget korte bølgelængder fra ca. 50-3 cm. På radarens indikator,
der kald~ PPI, aftegnes alle genstande indenfor synsranden, uanset
om det er klart vejr, tåge eller mørkt. Man kan således fra et skib med
radar se, hvor der er land, oversøiske skær, lystønder, andre skibe og lignende, således at man kan undgå kollision og sejle sikkert i snævre
farvande selv i tåge og mørke.
Men radar er ikke alene et navigationsmiddel. Ved hjælp af radaren
kan man tillige observere fjendtlige skibe eller luftfartøjer på meget stor
afstand, selvom natten eller i tåge, og det bliver mere og mere almmdeligt at anvende radarens nøjagtige positionsangivelser, når fjendtlige mål
skal beskydes.
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Radarbillede

af Københavns havn (sydlige del).

Undervandslytteanlæg.
Disse anlæg, der blev benyttet allerede under den første verdenskrig,
blev i tid en op til den anden verdenskrig og under denne udviklet meget
stærkt.
Denne gruppe af anlæg omfatter bl. a. hydrofonanlæg, med hvilke
man kan opfange og retningsbestemme undervandsstøj.
Endvidere findes Sonar- og Perifonanlæg, der ind eholder såvel en sender- som en modtagerdel. Anlæggene arbejder på den måde, at man
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med anlæggets senderdel kan udsende lydimpulser under vandet; når
impulserne træffer et skib, tilbagekastes de og kan derefter opfanges
af anlæggets modtagerdel, ved hvis hjælp man kan retnings- og afstandsbestemme det trufne skib i forhold til eget skib. Disse oplysninger anvendes så til at udføre angrebet på.
De sidstnævnte anlæg kan også bruges til telegrafering under vandet
- f. eks. fra sunkne u-både - og andre anlæg muliggør undervandstelefoni.

Projektører.
Til belysning af fjerne genstande f. eks. til belysning af mål under
natskydning benyttes projektører.

I
Moderne projektør med fiernstyring.
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Projektøren består af en kraftig lyskilde, der er anbragt i brændpunktet af et parabolsk slebet hulspejl.
For at få den størst mulige afstandsvirkning, skal lysstrålen have så
ringe spredning som muligt. Da brændpunktet ved et godt spejl er et
enkelt punkt, skal lysgiveren, for at opnå parallelle stråler, også være
punktformig. Den mest intense og samtidig mest punktformede lyskilde,
man har, er kulbuelyset.
De moderne projektører er teknisk meget komplicerede, idet lampen
er gjort fuldautomatisk og indrettet til hurtigtænding.
Projektørens drejning i siden og i højden foregår elektrisk og kan
indrettes som synkronstyring, hvorved forstås, at projektøren stadig følger en retningskikkert med meget stor nØjagtighed. Endelig kan projektøren stabiliseres, således at projektørstrålen, uafhængig af skibets bevægelser, automatisk holdes rettet mod målet.
Efter fremkomsten af radar benyttes denne nu ofte i moderne projektører til at finde målet og dirigere projektøren på målet, inden den
tændes. Derefter følger projektøren målet dirigeret af radaren.
Projektørerne betegnes ved deres spejldiameter, 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.
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Skibsorganisation
(Fortorganisation).
Chefen er skibets øverste myndighed, han har ansvaret for skibets
sikkerhed, for opfyldelsen af togtets formål samt for hele tjenesten
ombord.
Næstkommanderende har under chefen kommandoen over alle skibets
befalingsmænd og menige. Han leder skibets detailtjeneste og overvåger,
at der hersker disciplin og god militær tone indenborde. Han har tilsyn

I
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med mandskabets indøvelse og leder alle rengØrings- og vedligeholdelsesarbejder .
1. maskinofficer har over for chefen ansvaret for tjenestens udførelse
i maskinen samt for havaritjenesten.
Øvrige befalingsmænd forretter specialtjeneste alt efter skibets størrelse og art samt togtets fonnål.
For et fort er forholdene helt tilsvarende.
Besætningens inddeling.
For at et orlogsskib og dets besætning kan arbejde let og smidigt
som et organisk hele, er det bydende nødvendigt, at hver eneste mand
i hele skibet nøje ved, hvor hans plads og opgave 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 nærbeslægtet bestilling på samme plads i skibet og under de samme befalingsmænd under så vidt muligt alle forhold.
Sin plads under de forskellige ruller finder orlogsgasten på den for.
delingsseddel, han får udleveret, så snart han kommer ombord, og som
er udarbejdet for hver enkelt mand i skibet. Fordelingssedlen skal han
passe omhyggeligt på og altid have hos sig, indtil han ganske nøjagtigt
ved, hvor han hører til under alle forhold.
Besætningen inddeles af administrative og vagtmæssige hensyn i:
Dæksbesætning. maskinbesætning, frigængere,
af uddannelsesmæssige og kampmæsslge hensyn i: Divisioner,
af vagtmæssige og kampmæssige hensyn i: Koarterer og skifter.
Dæksbesætningen omfatter den del af besætningen, der forretter
dækstjeneste, d. v. s. al tjeneste udenfor maskinen, i forbindelse med
sejlads og sikkerhed herunder kommunikationstjeneste.
Maskinbesætningen omfatter den del af besætningen, der forretter
maskintjeneste og al tjeneste i forbindelse med de til maskinen hørende anlæg.
Frigængerne er den øvrige del af besætningen.
Besætningen inddeles i følgende divisioner:
Operationsdivisiønen,
V åberulivisionen,
Maskin- og haoaridioistonen.
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Operationsdivisionen tildeles personel af dæksbesætningen til betjening af navigations- og operationsmatericl, herunder radarvarslings- og
sonarmateriel samt signahnateriel, herunder radiomateriel.
Våbendivisionen tildeles personel af dæksbesætningen samt enkelte
frigængere til betjening af skibets våben og dertil hørende kontrolmateriel, og hvortil følgelig også nogle frigængere henhører.
Maskin- og havaridivisionen tildeles maskinbesætningen samt nogle
af dæksbesætningen og de frigængere, der ikke anvendes i våben- og
operationsdivisionen.
Besætningen inddeles endvidere i 2 kvarterer og 3 eller 4 skifter. Kvartererne benævnes henholdsvis Kongens og Dronningens kvaner, idet
Kongens kvarter består af besætningens ulige skibsnumre og Dronningens kvarter af besætningens lige skibsnumre. Skifteinddelingen er baseret på en opdeling af hver division i 3 eller 4 såvidt muligt lige store
og ens sammensatte dele. Søværnskommandoen fastsætter i hvert enkelt
tilfælde, om der skal anvendes 3 eller 4 skifter.

Nummertildeling.
Forsvarsministeriet tildeler hver menig i forsvaret et stamnummer,
Ved skibets fordeling af besætningen tildeles der tiIIige hver mand
af besætningen et skibsnummer, som viser hvilket skifte, hvilken division og hvilket kvarter vedkommende er tildelt, samt hvilken personelgruppe bestillingens indehaver normalt tilhører.
Chefen har skibsnummer l og næstkommanderende skibsnummer 2.
Hver mand af den øvrige del af besætningen gives et 3-cifret skibsnummer i hvilket:
l. ciffer angiver skiftet,
2. ciffer angiver divisionen og
3. ciffer angiver personelgruppen og kvarteret.
Skifterne tildeles skibsnumre som følger:
l.
2.
3.
4.

skifte
skifte
skifte
skifte

numrede
numrene
numrene
numrene

100-199
200-299
300-399
400-499

(500-599)
(600-699)
(700-799)
(800-899).
24
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Det andet ciffer i skibsnummeret angiver divisionerne som følger:
. di'
Op erations vISionen. . . . .... . .

Operationspersonel
S
1
l
igna persone

Våbendivisionen . . . . . . . . . . . . . .

IId1edelses~ og kontrolpersonel . . 2
Armering

.
'"

'

O
l

3·4~5·6

idet det tilstræbes i den enkelte skibstype at give bvert våben sit ciffer.

Maskin- og havaridivisionen ...

Personel af maslånbesætningen . 7
8
Sanitets- og havartpersonel. der
hører til dæksbesætning og frigængere
9

Krig svagtgrader•
Der anvendes nedenstående 6 krigwagtgrader:
1. krigsoogtgrad: Hele Besætningen er på post efter klartskibsrl.lUen.
2. krigsvagtgrad: Besætningen forbliver på eller så nær som muligt ved

Mine stryger af VIG-klassen.
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klartskibsposterne, idet dog nødvendigt personel til måltidernes tilberedelse og fordeling m. v. kan forlade posterne. Dette personel skal
udtages således, at skibets kampberedskab ikke kompromitteres. Skafning finder sted på eller i nærheden af posterne.
3. krigsvagtgrad: Et kvarter er på post, medens resten af besætningen
er klar efter chefens nærmere bestemmelse. I mindre skibe kan det dog
være nødvendigt at have to trediedele af besætningen på post.
3. krigsvagtgrad anvendes når kamp ikke forventes at være umiddelbart forestående.
4. krigsvagtgracl: Et skifte er på post, medens resten af besætningen er
klar efter chefens nærmere bestemmelse.
4. krigsvagtgrad anvendes når mulighed for kamp anses for at være
ringe, eller når nødvendigt varsel om fjendtlig virksomhed i operationsområdet kan påregnes.
5. krigsvagtgracl: Fredsrutine i søen.
6. krigsvagtgrad: Fredsrutine i havn.
Indenfor hver af de fire første krigsvagtgrader skelnes der mellem
de to beredskabstilstande '.OTØm til« og '.ORØr«.
Ved etablering af de nævnte krigsvagtgrader indtræder automatisk
beredskabstilstanden "Tørn til«.
Såfremt forholdene efter chefens skøn gør det hensigtsmæssigt, kan
der gives tilladelse til, at personel på poster, som ikke fordrer yderste
agtpågivenhed, får mindre lempelser, idet dog det pågældende personel
skal blive på eller i umiddelbar nærhed af dets poster. Denne tilladelse
gives ved at der beordres »RØr«, og den ophæves ved, at der beordres
. . TØm tik

Rullernes benævn elser .
Krigsgeneralrullen indeholder følgende hovedruller:
Kampruller
Klartskibsmlle, Antiundervandsbådsrulle, Krigsmanøvre. og nær-

forsvarsrulle
H avariruller
Brandrulle. Lækrulle
24"
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Biergningsrulle
M anevreruller
Haonemanecreruile, Beiemaneorerulle, Ankrings- og letningsrulle

Paraderingsrulle
RengØringsruUe

MØnstrlngsruller
Skytsrulle, Dioisionsrulle, Skiftet'ulle.
Hertil kommer for minelæggere: Minelægningsrulle og Mineombordtagnings/ - ombordgitlningsrulle.
og for minestrygere: Minestrygningsrulle
samt for inspektionsskibe: Trosolerrulle.

Kampruller.
Klartskibsrullen.
Besætningens fordeling efter klartskibsrullen er foretaget efter de i det
følgende angivne retningslinier. Den detaljerede fordeling fremgår af
hvert skibs generalrulle.
Generalkommando: Chefen.
Til rådighed for chefen ved skibets ledelse samt generaltilsyn: Næstkommanderende.
Operationsdivisionen bemander:
Kommandobro,
Operationsrum og
Radarvarslingsrum

Jl Leder: Navigationsofficeren

Sonarrum og
Sonarmateriel

} Leder: Sonarofficeren

Signalbro
Radiorum
ECM-rum og
Kryptorum

} Leder: S;gnalo!ficeæn

Skibsorganisation

373

Våbendivisionen bemander:
Artillerimåludpegningsmateriel
lIdIederstationer
Artillericentraler
Artilleriradarrum
Skyts med tilhørende magasiner og
Tågeudviklingsmateriel

Leder:
1. artilleriofficer

Antiundervandsbådsvåben med
tilhørende magasiner

Leder:
} Sonarofficeren

Torpedomåludpegningsmateriel,
Torpedosigtestationer,
Torpedoudskydningsapparater og
Torpedomagasiner

I
I
I

Minelast
Mineklargøringsrum
Minelægningsmateriel og
Minestrygningsmateriel

Leder:
Torpedoofficeren

Leder:
Mineofficeren henholdsvis
minestrygningsofficeren

Maskin -og havaridivisionen bemander:
Hoved- og hjælpemaskinrum,
Fyrpladser
Havaricentral og
Havaripatruljestationer
Lazaretter og
sanitetspatruljer

Leder:
1. maskinofficer

}

Leder:
Skibslægen.

Under krigsvagt af 1.-4. grad gælder Iølgende bestemmelser for alt
menigt personel på post:
Beskyttelsesmasker skal haves i umiddelbar nærhed klar til påsætning.
På dækket bæres stålhjelm, om læ skal den være i nærheden klar
til bntg.
På dækket bæres redningsvest, om læ skal den være i nærheden klar
til brug.
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Udleveret beskyttelsesudstyr bæres.
Når klart skib skal iværksættes (krigsvagt af l. grad etableres), beordres:
-Klart skibe
i forbindelse med anvendelse af »klart skibes alarmanlægget.

På denne ordre møder besætningen på deres klartskibsposter iført
klartskibsudrustning og begynder uopholdelig udførelse af de arbejder,
der af hensyn til skibets kampberedskab skal foretages.
Disse arbejder omfatter i hovedsagen:
Klargøring af skibets kamprnidler,
Etablering af havaritjenesten i tilstand l.
Efter tilrigningen mønstres personellet på klartskibsposterne.
Dersom det materielle beredskab er etableret på et tidligere tidspunkt, mønstres alle snarest på deres klartskibsposter.
"Klart skibe ophører for så vidt angår det personelle beredskab ved
overgang til krigsvagt af lavere grad, jævnfør de i det følgende angivne
ordrer herfor.
Skal der efter »klart skib- overgås til 5. eller 6. krigs vagtgrad, beordres dog:
"Ophøre klart skib - daglig orden«.
Efter afrigningen mønstres efter skytrulien.
2. krigsvagtgrad iværksættes ved, at der beordres:
,,2. krigsvagtgrad«
og ophører ved ændring af krigsvagtgrad.
3. krigsvagtgrad iværksættes ved, at der beordres:
-Kongens (Dronningens) kvarter 3. krigsvagtgrad og ophører ved ændring af krigsvagtgrad.
4. krigsvagtgrad iværksættes ved, at der beordres:
» •••• skifte 4. krigsvagtgrad«
og ophører ved ændring af krigsvagtgrad.

Anti'llndervandsbåclsrulle.
Antiundervandsbådsrullen (AU-rullen) angiver under 1. til 4. krigs-
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vagtgrad besætningens fordeling til poster for lokalisering, forfølgelse
og uskadeliggørelse af neddykkede undervandsbåde.
Nå AU-rullen skal iværksættes, beordres :
Under 1. og 2. krigsvagtgrad: -På post for AU-angreb.:.
Under 3. krigsvagtgracl:
» • .• ' kvarter på post for AU-angreb«.
Under 4. krigsvagtgrad;
» • ••• skifte på post for AU-angreb« .
AU-rullen ophører på ordren: -Ophør AU-rune«,
På denne ordre møder besætningerne fra AU-våbnene på de for
etableringen af AU-rullen beordrede poster.
Ved mønstring efter AU-rullen beordres:
»Mønstring efter Alf-rullen«,
Krlgsmanøvre. og NærfOTsvarsrulle.
Krigsmanøvre- og nærforsvarsrullen angiver besætningens fordeling
til poster for AL·beredskab under havnemanøvrer, samt for forsvar mod

Fregatten Thetis.
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angreb eller sabotage fra land ved ankomst til havn, og kan først etableres, når der materielt er etableret »klart skibe,
Når krigsmanøvreruIle skal iværksættes, beordres:
»På post for krigsmanøvre« ,
Når havnemanøvren ved ankomst til havn er afsluttet beordres nærforsvarsrulle under hvilken operations- og våbendivisionen er fordelt
som under krigsmenøvrerulle, dog således at fortøjningsholdene danner
to kamppatruljer og desuden udsættes til poster, der varetager skibets
bevogtning mod søsiden.
Rullen anvendes i 4 nærforsvarsgrader svarende til de 4 første krigsvagtgrader
Når havnemanøvren ved afgang fra havn er afsluttet, iværksættes en
krigsvagtgrad.
Ved mønstring efter krigsmanøvre- og nærforsvarsrullen beordres:
»Mønstnng efter krigsmanøvrerulle (nærforsvarsrulle)«.
Havaritjenestens beredskab.
Havaritjenesten kan etableres i et beredskab, som er afpasset efter
den risiko, der til ethvert tidspunkt skønnes at være til stede for, at
der kan opstå skader på skibet (angrebstrussel eller risiko for havari).
Medens således et højt beredskab af våbnene bør medføre et højt beredskab af havaritjenesten. er det omvendte ikke nødvendigvis tilfældet.
Havaritjenesten kan etableres i en D-beredskabsform og en ABCberedskabsform. Medens D-beredskabsformen kan etableres selvstændigt, kan ABC-beredskabsformen kun etableres i forbindelse med D-beredskabsforroen.
D-beredskabsformen har til formål at etablere et til situationen passende beredskab af havaritjenestens personel og materiel til bekæmpelse
af skader, og den opdeles i følgende 4 tilstande:
Beredskabstilstand l, som er den højeste, etableres på ordren:
Havaritjenesten i tilstand 1.
Beredskabstilstand 2, 3 og 4 etableres på tilsvarende ordrer
Samtidig med beordring af en beredskabstilstand beordres en lukningstilstand X, Y eller Z.
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ABCberedskabsformen har til formål at etablere et passende beredskab af skibets personel og materiel for at formindske virkningerne af
ABCangreb, og den opdeles i følgende S tilstande:
Beredskabstilstand A, i hvilken skibet er i det højeste ABC-beredskab,
kan etableres i forbindelse med beredskabstilstand l eller 2. Den etableres på ordren:
Havaritjenesten i tilstand lA (2A).
Beredskabstilstand B kan etableres i forbindelse med enhver D-beredskabs tilstand. Når tilstand B er etableret, skal tilstand A kunne etableres i løbet af 5 minutter. Den etableres på ordren:
Havaritjenesten i tilstand IB (2B, SB, 4B).
Beredskabstilstand C kan etableres i forbindelse med enhver D-beredskabstilstand. Den etableres i skibe, hvor forberedelsen til at modstå
et ABC-angreb er af lang tids varighed, idet tilstand B skal kunne etableres fra tilstand C i løbet af 30 minutter. I mindre skibe vil denne
tilstand kunne udelades. Den etableres på or~ren:
Havaritjenesten i tilstand IC (2C, SC, 4C).
Beordring af beredskabstilstand A, B eller C betyder, at den tilsvarende lukningstilstand oprettes.

Haoasiruller.
Med det formål hurtigt at kunne iværksætte de foranstaltninger, der
er nødvendige til bekæmpelse af brand og læk i sådanne tilfælde, hvor
havaritjenesten ikke er etableret i en af forannævnte beredskabsformer.
udsættes besætningen efter
brandrulle og
lækrulle.
Uanset hvor stor en del af besætningen, der findes om bord, skal
kun de af vagtskiftet udstukne møde på deres poster. Alle øvrige mønstrer på et nærmere angivet sted, og supplering kan om nød vindigt
finde sted herfra.
Brandrulle.
Vagtchefen har ledelsen indtil havariofficeren kan overtage denne.
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Iværksættelsen sker ved at der beordres:
» •••• skifte på post for brand - branden er .. .. «.
Samtidig gives brandalarm ved hurtige slag på skibsklokken, og
højttaleranlæg anvendes om muligt. Tillige angives, hvor den øvrige
del af besætningen skal mønstre.
Efter brandbekæmpelse mønstres besætningen.
Ved mønstring efter brandrulle beordres: » •••• skifte mønstring efter
brandrulle - branden er .... «.

Læk1'UUæ.
Vagtchefen har ledelsen, indtil havariofficeren kan overtage denne.
Iværksættelsen sker ved at der beordres: " .... skifte på post for læk
- lækken er .... e ,
Tillige angives, hvor den øvrige del af besætningen skal mønstre.
Efter lækbekæmpelsen mønstres besætningen.
Ved møntring efter lækrulle beordres: ".... skifte mønstring efter
lækrulle - lækken er .... <t.
Bjergningsrnlle.
Bjergningsrnllen angiver besætningens fordeling til redningsmidler
såfremt skibet må forlades. Fordelingen er hovedsagelig udarbejdet på
grundlag af skifteinddelingen.
Når der skal faldes på flåderne og fartøjerne efter bjergningsrullen,
beordres:
»Fald på flåder og fartøjer efter bjergningsrullen «.
På denne ordre ifører alle sig redningsvest, fartØjerne udsættes, og
besætningen falder på fartøjerne. Redningsflåderne udsættes og besætningerne beordres til at falde på flåderne.
Er skibet synkefærd-igt, og er flåderne og fartøjerne ikke anvendelige,
beordres efter chefens ordre:
»Redningsveste på-.
På denne ordre ifører alle sig redningsvest og møder på dækket, hvorefter der forholdes, som beordret af chefen.
Ved mønstring efter bjergningsruHen 'beordres:
"Mønstring efter bjemingsrullen«.
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Motortorpedobåd i sø.

På denne ordre mønstrer de respektive besætninger ud for deres redningsflåder eller fartøjer iført redningsvest, og medbringende det beordrede materiel.

Manø,'reruller.
Manøvrerullerne angiver besætningens fordeling under havnemanøvre,
bøjemanøvre samt u nder ankring og letning.
H aonemaneorerulle.
Når havnemanøvrerulle skal iværksættes, beordres:
"På post til at gå i (af) h avn evt. styrbords (bagbords) side«.
Når havnemanøvrerullen skal iværksættes med kun et eller to skifter
eller et kvarter, beordres :
» •• skifte (kvarter) på post til at gå i (af) havn - evt. styrbords
(ba gbords) side«.

I
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BØjemanØvreruUe.
Når bøjemanøvrerulle skal iværksættes, beordres:
»På post for bøjemanøvres.
Når bøjemanøvrerulle skal iværksættes med kun et harter eller et
skifte, beordres:
..... . kvarter (skifte) på post for bøjemanøvre«.

Ankrings- og letningsrulle.
Når der skal ankres eller lettes, beordres:
,.På post for ankring (letnmg)«.
Når der skal ankres eller lettes med et enkelt skift, beordres:
>l ••• skifte på post for ankring (letning)«,
Når der skal ankres eller lettes med en del af vagtskiftet, beordres:
henholdsvis:
"Klar ved styrbords (bagbords) anker«,
»Klar til at hive hjerne,

Paraderingsrulle.
Paraderingsrullen angiver besætningens fordeling på poster i henhold
til honnørreglementets bestemmelser for paradering.
Når paraderingsrullen skal iværksættes, beordres:
»På post for paradering, styrbords (bagbords) side«,
På dette signal møder besætningen i henhold til paraderingsrullen.

Rengøringsrulle.
Rengøringsrullen angiver besætningens fordeling til rengøring af
skibet under fredstidsrutine.
.
Forinden rengøringsrullen skal iværksættes, beordres:
»Posteme under rengøring til mønstring«.
Når rengøring skal begynde, beordres:
liAn til rengøring«.
Forinden rengØringen skal ophøre, beordres:
»Aflevere rengøringsgreje.

Mønstringsruller.
Der anvendes følgende særlige mønstringsruller.
Skytrulle,
Divisionsrulle.
Skifterulle.
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Skytrulle.
Skytrullen anvendes, når hele besætningen hurtigt skal mønstres.
Når skytrullen skal iværksættes, beordres:
»Skytrulle«.
På dette signal møder besætningen på eller nær klarskibsposterne.
Vagten besættes med posterne under klart skib.
Dioisionsrulle.

Divisionsrullen anvendes, når de enkelte divisioner skal instrueres
eller udsættes til øvelser på deres klartskibsposter.
Divisionen opstilles i skfbsnummer-rækk efølge på et eller flere geledder afhængigt af forholdene.
Når divisionsrullen skal iværksættes, beordres:
lIMØnstrlng efter divisionsrullen«,
eller såfremt kun en division ønskes til mønstring, beordres:
l> •• division til mønstring«.

Mille/ægger ' Vin dhunden <•
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Skifterulle.
Skifterollen anvendes, når parade, skifteeftersyn eller skiftemønstring
skal finde sted. Skifterne opstilles på eet eller flere geledder i skibsnummer-rækkefølge.
Når skifteeftersyn eller skiftemønstring skal finde sted beordres efter
omstændighederne:
,.Alle mand op til skifteeftersyn (skiftemønstring) ...,
når hele besætningen skal møde, eller
»Skifteeftersyn (skiftemønstring) maskinbesætning og frigængere
med op ...,
når alle menige skal møde, eller
-Skifteeftersyn (skiftemønstring)...,
når dæksbesætningen alene skal møde.
Skiftemønstring an vendes tillige for de enkelte skifter ved vagtskifte o. l.

Min elægningsruUe.
Minelægningsrullen angiver besætningens fordeling til poster for
lægning af selvvirkende miner i alle minelæggende skibe samt for lægning af kabelminer i skibe, der kan lægge kontrollerede minespærringer.
Når minelægningsrullen skal iværksættes, beordres:
»På post for lægning af .... e ,
Ved mønstring efter minelægningsrullen beordres:
»MØnstring efter minelægningsrullen for ... . e ,
Efter begge pibesignaler angives minetypen.
Mineombordtagnings-/mineombordsgivningsruUe.
Mineom bordtagnings-/mineombordgivningsruIIen angiver besætningens fordeling til poster for ombordtagning!ombordgivning af miner.
Når mineombordtagnings-/mineombordgivningsrullen skal iværksættes, beordres:
»På post for ombordtagning (ombordgivning) af miner om styrbord (bagbord) e ,
Ved mønstring efter rullen beordres:
,.Mønstring efter mineombordtagnings-/mineombordgivningsrullen-.
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Minestrygningsrulle.
Minestrygningsrullen angiver besætningens fordeling til poster for
sætning og bjergning af minestrygningsgrej .
Når minestrygningsrullen skal iværksættes, beordres:
,.På post for sætning (bjergning) af . ... »,
idet betegnelsen på minestrygningsgrejet angives.
Ved mønstring efter minestrygningsrullen beordres :
»Mønstrmg efter mlnestrygningsrullene.
TrawlerrnIle.
Trawlerrullen angiver besætningens fordeling til poster, for forfølgelse, bording og eventuelt opbringelse af skibe og fartøjer, som overtræder de gældende bestemmelser med hensyn til fiskeri m. v.
Udsættelse til trawlerrullen omfatter hele skibets besætning.
Når trawlerrullen skal iværksættes, beordres:
sPå post for trawlerjagt«.
Ved mønstring efter trawlerrullen beordres:
-Mønstring efter trawlerrullene,
På et fort inddeles besætningen efter samme pnnClpper som her
omtalt, men det er på grund af fortets stationære beliggenhed muligt
at gøre inddelingen mere simpel, således er antallet af ruller mindre.

Vagttjeneste.
Almindelige bestemmelser.
Forhold af sikringsrnæssig og beredskabsmæssig art samt kravet om
en tilfredsstillende udførelse af den rutinemæssige skibs- og fortt jeneste
bevirker, at der i et orlogsskib eller fort under kommando må holdes
konstant vagt nat og dag, og en del af besætningen må derfor altid
være på vagt, samt - afhængig af forholdene - eventuelt tillige en
anden del klar på kortere eller længere varsel.
På grundlag af besætningens inddeling i skifter og kvart erer, anvendes
følgende to vagtsystemer:
Skiftevagt, der er baseret på skifteinddelingen, hvor hvert skifte dan ner et vagthold.
Kvartersvagt, der er baseret på kvarterinddelingen, og som skal anvendes, når et skifte er utilst rækkelig til at forrette vagtt jeneste eller
når særlige forhold taler derfor.
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Vagternes benævnelse.
Vagterne benævnes:
Hundevagt
Dagvagt
Fonniddagsvagt
Eftenniddagsvagt
Tevagt
Kvældsvagt
FØrstevagt
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fra
fra
fra
fra
fra
fra
fra

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

0000
0400
0800
1200
1600
1800
2000

til kl. 0400

til kl. 0800
til kl. 1200
til
til
til
til

kl.
kl.
kl.
kl.

1600
1800
2000
2400

Den vagthavende søofficer (vagtchefen) leder vagttjenesten.
Vagtchefen assisteres af en befalingsmand, der benævnes vagtassistenten. Vagtassistenten er normalt af overfenrik- eller fenrikgrad. Vagtassistenten fører tømliste for vagtposterne og sørger for, at afløsning
finder sted til rette tid og på befalet måde.

Vagtafløsning.
Afløsning fra fonniddagsvagt til eftermiddagsvagt finder først sted,
når den tiltrædende vagt har endt sin middagsskafning, og afløsning
fra tevagt til kvældsvagt, når den tiltrædende vagt har endt sit aftensmåltid. Afløsning fra kvældsvagt til førstevagt foregår snarest efter
køjernes udgivelse.
Om dagen mønstres den tiltrædende vagt ved afløsnmgstid (d. v. s.
5 min. før vagten tørner), posterne afløses, den fratrædende vagt menstres, og derefter gives frivagt for den afløste vagt, hvis der ikke haves
anden anvendelse for den .
Er den tiltrædende vagt til køjS, purres den 15 min. før aHøsningstid
(d. v. s. 20 min. før vagten tørner) , og mønstres 5 min. før, hvorefter
posterne afløses, den fratrædende vagt mønstres og kan derefter gå til
køjS, såfremt anden ordre ikke foreligger.
Redningsbådsbesætning.
Såvel i søen som til ankers skal der være udstukket en redningsbådsbesætning af vagtskiftet, evt. af den halvdel af skiftet som er til rådighed p å et efter forholdene afpasset varsel.
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Indenfor øvelsestiden og under lcrigsvagtgra der, hvor divisionsøvelser
og -arbejder umuliggør etablering af skiftevagt, kan redningsbådsbesætningen udstikkes af en gruppe, der arbejder eller holder øvelse på
dækket.

Vagttjenestens udførelse.
De poster, som vagtmandskabet besætter, er dels ubevæbnede, og
dels bevæbnede. Disse sidstnævnte benævnes skildvagter.
Enhver, der er på post, skal være årvågen og agtpågivende. Han skal
erindre, at ikke blot skibstjenestens forsvarlige gang, men for visse po-sters vedkommende endog skibets sikkerhed, kan være afhængig af hans
påpasselighed. Han må derfor intet foretage sig, som kan bortlede hans
opmærksomhed fra tjenestens forsvarlige udførelse.
Det er posterne forbudt at sætte eller lægge sig ned.
Ingen må forlade sin post uden at være afløst, undtagen ved klartsklb,
skytrulle eller bjærgningsrulle, da enhver, som ikke har særlig ordre til
under disse omstændigheder at forblive på sin post, ufortøvet skal begive sig til de ham efter disse ruller anviste pladser.
Bliver en post syg, underretter han vagtassistenten derom. Indtil afløSning har fundet sted, udfører han efter evne sin tjeneste på posten.
Ingen post må lade sin tjeneste udføre af en anden uden vagtassistentens tilladelse.
Orlogsgasten skal have forrettet sine naturlige fornødenheder, før han
går på 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 iØvrlgt er at bemærke, posten vedrørende.
Enhver post skal være nøje bekendt med eventuelle særlige instrukser,
der gælder for den pågældende post.
En skildvagt skal søge at forhindre uorden i nærheden af sin post og
skal advare enhver, der gør forsøg på at foretage sig noget, som han som
skildvagt er sat til at forebygge. Bliver hans ordre eller advarsel ikke
taget til følge, tilkalder han vagtassistenten eller enhver anden foresat,
som befinder sig i nærheden.
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Uorden af en så alvorlig art, at den kan have betydelige 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 påvise gerningsmanden, drages han selv til ansvar for
forseelsen.
.
Ingen skildvagt må under udførelsen af sin tjeneste lade sig fornærme
med skældsord eller på anden måde. Udøves der fornærmelser imod
ham, skal han tilkalde vagtassistenten.
Skulle nogen driste sig til at angribe eller overfalde en skildvagt, skal
han forsvare sig - om fornødent ved hjælp af sine våben.
Under udførelsen af sin tjeneste skal skildvagten omhyggeligt undgå
- ved uhøflig tale eller brutal adfærd - at give anledning til, at nogen
forser sig imod ham.
Skildvagter på dækket skal, såfremt anden ordre ikke foreligger, påse:
1) At fremmede fartøjer kun lægger til ved faldrebet,
2) at private fartøjer ikke lægger til uden vagtchefens tilladelse,
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S) at der ikke finder handel og samtaler sted mellem besætningen og
fartØjer langs skibssiden eller personer på kajen,
4) at der ikke føres gods til eller fra fartØj eller kaj ad anden vej end
over faldrebene.
I forbindelse med deres almindelige tjeneste virker skildvagterne på
dækket desuden som udkig (se senere). Fra skibslysene tændes, til de
slukkes, prajer de, såfremt intet er at bemærke, »alt vele ved hvert
»glasc •
Honnørposter, der ikke bærer skarpladte våben, afgiver honnør i overensstemmelse med de gældende bestemmelser. Bevogtningsposter afgiver honnør ved at rette op. Det er orlogsgastens pligt at vide, om hans
post er en honnør- eller bevogtningspost.
Når en skildvagt skal aflægge honnør, skal han så vidt muligt stå ved
det sted, der er angivet som midtpunkt for postens område (skilderhuset,
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faldrebet, landgangen). Kan han ikke i tide nå derhen, skal han aflægge
honnør fra det sted, hvor han i øjeblikket befinder sig. I alle tilfælde,
også ved besvarelse af meniges honnør, gøres front for den, der honoreres eller honorerer.
Under normale forhold er det skildvagten tilladt om dagen i tilfælde
af kraftigt regnvejr eller snevejr at gå ind i skilderhuset. Honnør må
ikke aflægges herfra.
En skildvagt (honnørpost) bærer normalt geværet i stillingen: Som
skildvagt gevær i hvil. Det er ham tilladt at gøre holdt ved skilderhuset
eller standpladsen og tage gevær ved fod.

Instruks for de enkelte poster.
Udover hvad der er anført for poster i almindelighed, gælder følgende
bestemmelser for de enkelte poster:
Skildvagten på agterdækket er skildvagt ved flaget, og varskoer, hvis
det bliver uklart.
Han holder faldrebet og landgangen samt adgangene dertil ryddelige
ved at afvise personer, der tager opstilling på de angivne steder. Kommer fartØj til borde, tager han post ved faldrebet. hvor honnør skal afgives. Gives vagthonnør. gør han samme honnør som skansevagten.
Om natten har han tilsyn med skibslys agter.
I stedet for skildvagten på agterdækket - eventuelt tillige med denne
- kan udsættes en skildvagt på kajen.
Skildvagten på bakken har tilsyn med gøsen og holder den klar. Han
påser, at ingen ulovlig passage, handel, samtale o. s. v. finder sted over
skibssiden forude.
Om natten har han tilsyn med skihslys for.
Skildvagter om læ påser, at uorden, tyveri 0.1. ikke finder sted inden
for deres område; de har tilsyn med de vandtætte døre inden for deres
område og lukker dem uopholdeligt, så snart ordre gives. De skal vide,
hvor den ved deres post nærmeste båndsprøjte, ildslukker 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. Opstår ild i et lukket
rum, skal skildvagten alene indskrænke sig til at slå alarm.
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Skildvagten ved arresten skal forhindre, at arrestanter fører samtaler
med eller sætter sig i forbindelse med uvedkommende. Han er ansvarlig

for, at arrestanten ikke undviger.
Er det nødvendigt, at arrestanten lukkes ud, lader han banjermesteren
underrette herom. Han retter sig i det hele taget efter de ordrer arrestanten vedrørende, som gives ham af banjermesteren.
Ved udbrud af ild eller anden indtrædende fare for skibet skal arrestanten lukkes ud af banjermesteren. I tilfælde af overhængende fare
skal skildvagten dog ikke afvente banjermesterens komme, men straks
åbne arresten med den dertil bestemte nøgle, som er ophængt på stedet.
Når der gives signal for »klart skib", skytrulle eller bjærgningsrulle, må
skildvagten ved arresten ikke forlade sin post, før han er blevet afløst,
eller arrestanten er blevet udløst.
Poster afløses hver eller hveranden time afhængigt af forholdene.
Inden afløsningen mønstres de af vagtassistenten, der påser, at de er reg~
lementeret påklædt og forsynet med det for tjenestestedet reglementerede udstyr: Gevær (karabin), maskinpistol, håndgranater, ammunition,
flØjte, lygte etc. Skal våbnene lades og sikres, sker det på kommando af
vagtassistenten, hvorefter posterne afmarcherer for at afløse.
De afløste poster aflader våbnene på kommando af vagtassistenten,
der modtager og optæller ammunition og Øvrigt udstyr, dersom anden
ordrer herom ikke foreligger.
Såfremt en post anholder en person, tilkaldes vagtassistenten, der modtager melding om grunden til anholdelsen, og foretager det videre fornødne med hensyn til bevogtningen af den anholdte og melding til
vagtchefen.
Der må kun bruges magt overfor en anholdt, såfremt den pågældende
viser adfærd, der er farlig for ham selv eller andre, samt hvis han forsøger at undvige.
Afløsning.
Når en skildvagt skal afløses, tager han i tide opstilling foran skilderhuset eller standplads (ved faldrebet med front agterefter) i retstilling
med gevær ved fod.
Den afløsende skildvagt marcherer med »gevær over", såfremt han
er bevogtningspost, med gevær i højre hånd, såfremt han er honnørpost,
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hen og gør holdt 2 skridt foran den, han skal afløse, tager gevær ved
fod, hvorefter der gives overlevering.
Den afløsende skildvagt påsætter bajonet Samtidig tager den skildvagt, der skal afløses, bajonet bort og træder derefter et skridt til højre
(venstre). Den afløsende skildvagt træder to skridt frem, gør omkring og
bliver stående i retstilling.
AflØsningen har nu fundet sted.
Den afløste skildvagt tager gevær over højre skulder (bevogtningspost), gevær i højre hånd (honnørpost), foretager en vending til højre
(venstre) og marcherer bort.
Den skildvagt, der har afløst, bliver stående i retstilling, indtil den
afløste skildvagt har fjernet sig mindst 6 skridt.
Er der 2 skildvagter (dobbeltpost), foretager de afløste skildvagter en
vending til højre (venstre), marcherer 3 skridt frem og foretager en vending til venstre (højre). De skildvagter, der har afløst, marcherer 2 skridt
frem, gør omkring og bliver stående som foran nævnt.
Bevogtning.
Når en post skal standse en person, tages geværet på nemmeste måde
over i venstre hånd, der fatter omkring tyngdepunktet, idet kolben hviler mod højre hofte, og piben peger mod den person, der skal standses.
Højre hånd strækkes bydende i vejret med håndfladen fremad, og med
høj og myndig røst prajes: »Holdt, hvem der?« - Standser eller svarer
personen ikke, prajes: »Holdt, eller jeg skyderl« Samtidig griber højre
hånd om kolbehalsen, og der afsikres. Standser personen ikke, affyres
varselsskud i luften med højt anslag (ca, 80 grader). Standser personen
stadig ikke, overgås til virknings skydning.
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Når en post skal forlange legitimation af en person, tager han på nemmeste måde geværet hen foran kroppen, venstre hånd, der holdes i højde
med nederste ribben, fatter om geværet ved tyngdepunktet. Piben pegende skråt opad til venstre. Legitimationspapiret beordres lagt på nærmere angivet sted, og personen beordres nogle skridt bort fra posten
med ryggen til.
Befinder den person, der skal legitimere sig. i automobil, kan posten
forlange, at han stiger ud. Posten må ikke under nogen omstændigheder
bøje sig ind j eller over vognen.
Post ved bjærgemærs.
I stedet for skildvagt agter haves, når skibet er under gang, en post
ved bjærgemærset agter; han påser, at dette til enhver tid er klart til
at kunne kastes. Er bjærgemærset forsynet med et redningslys. skal han
nØje kende klargøringen og anvendelsen af dette.
Falder en mand overbord, kastes bjærgemærset straks - uden ordre
- så nær ved ham som muligt, og vagtchefen varskoes øjeblikkelig for
»masui ooerbord« ved prajning samt påvirkning af -mand over bord..
alarmsignalet. Kan man ikke se overbordfaldne, kastes bjærgemærset
alligevel så snart som muligt.
Han fører tilsyn med skibets agterlanterne (kølvandslanterneme).
Udkigstjeneste.
Almindelige pligter:
Udkiggen er ansvarlig for, at alt, der synes at vise sig, eller viser sig,
inden for hans synskreds og hørevidde, straks bliver gjort bekendt for
vagtchefen.
IIvad han har at meddele, skal han fra sin post varsko med høj og
tydelig røst, og han skal gentage meldingen så ofte, det er nødvendigt,
indtil der af vagtchefen svares: lODet er vel-. Meldingen skal være kort
og klar, f. eks.:
"Sejler fire streger om bagbord- - »Damper ret for e ,
"Rød lanterne en streg foran for (agten for) tværs om styrberd (om
bagbord)«.
»Luftfartøj ret agter« .
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-Styrbords redningsbåd til bordes.
:tSignal fra »TRITON«.
:tTågesignal ret fore.
N. B. FØrst genstand - så retning - om muligt afstand.
Udkiggen skal altid huske, at skibets og besætningens sikkerhed af·
hænger af ham, og at det i krigstid er af afgørende betydning, hvem der
opdager den anden først.
Når udkiggen har varskoet en observeret genstand, er ansvaret for
observationen af denne overgået til vagtc1efen, og udkiggen skal knn
interessere sig for den, dersom han beordres dertil. Hvis han gør det
uden ordre, ser han ikke, hvad der ellers kunne være at observere i
hans område.
I større skibe og under krigsforhold kan udkiggene være fordelt dels
som enten
sø- eller luftudkigge,
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dels her indenfor til forskellige afsnit (sektorer) af havoverfladen,
kimingen eller luftrummet.
Enhver udkig må da nøje gøre sig klart, hvor grænserne for hans
område er, så der ikke opstår mellemrum, der ikke er under observation.
Udkigstjeneste om natten.
Det er langt sværere at være en god udkig om natten end om dagen.
FØrst og fremmest kræves hertil, at ens øjne har vænnet sig til mør"
ket, dernæst at man samler sig om opgaven, hvor trættende og ensformig
den end er, og endelig at man har så gode hjælpemidler som muligt.
Følgende råd bør man indprente sig for at kunne udføre natudkigstjeneste tilfredsstillende:

L Søg så vidt muligt at undgå lys inden vagten og overtag ikke denne,
inden øjnene har vænnet sig til mørket.
2. Undgå alt lys, der ikke er RØDT.
3. Se aldrig lige på den genstand (kimingen), der skal undersøges, men
SKRAT (ud af øjenkrogene).
4. Undersøg området stykke for stykke.
5. Hvis øjnene skal beskyttes, da hold bånden for uden at trykke på
øjet eller brug RØDE briller.
6. Se aldrig om natten på instrumenter, der ikke er oplyst af rødt lys.
7. Benyt (nat") kikkert så meget som muligt.
8. Hold kikkerten ren og indstillet til nattesyn.
9. Undgå at blive ved at stirre på observerede genstande.
10. Pas på den fysiske form. Træthed og spiritus nedsætter evnen til at
se om natten meget.
Udkiggens pligter til ankers:
Udkiggen skal vide, bvilke af skibets fartØjer der er fra borde og holde
øje med dem, så han kan opgive, hvor de befinder sig, eller i hvilken
retning de er tabt af syne. Når 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 dårligt eller er ved at drive af.
Han varskoer, når han har formodning om eller ser, at et fartøj 1..'Om.
mer til borde.
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Endvidere varskoer han, når noget orlogsskib eller luftfartøj kommer
i sigte. Er andre af flådens skibe eller luftfartøjer eller fremmede orlogsskibe i nærheden, skal han særlig have sin opmærksomhed henvendt på
disse.
Han varskoer straks, hvis nogen er i livsfare om bord i eller i nærheden af skibet, for at hjælp uopholdeligt kan blive ydet.
Formoder han, at et skib eller fartøj er grundstødt, eller at et luftfartøj er nødlandet, skal han straks varsko derom.
Såsnart han formener, at et andet skib vil komme til at drive ned på
eget skib, skal han straks varsko derom.
Observerer han raketter, lyskugler o. l., varskoer han øjeblikkeligt
derom.
Han skal have sin opmærksomhed henvendt på og varsko for signaler
fra såvel skibe som land.
Kippes flaget i passerende skibe eller i land, varskoer han derom.
Falder nogen over bord fra skibet, er det udkiggens fØrste pligt ikke
at tabe den pågældende af syne, så længe der er mulighed for at se ham
fra skibet. Han skal desuden med det hertil ophængte flag vejlede redningsbåden med hensyn til dens kurs. Når fartøjet har kurs lige mod den
overbordfaldne. skal han holde flaget lodret i vejret. Er redningsbåden
ikke på rigtig kurs, skal han holde flaget vandret ud til den side, fartøjet
skal dreje til, Skal redningsbåden styre ind imod skibet, skal han svinge
flaget i rundkreds og derefter fortsætte med at dirigere fartøjets kurs.
Når der til ankers er lod ude, skal han have sin opmærksomhed henvendt på, hvorledes lodlinen viser. Han skal øjeblikkelig varsko , når han
mener, at skibet driver, hvilket kan ses på, at loddet trækker forefter og
slæbes eller hopper over bunden.
Udkiggen har tilsyn med skibslysene. Fra de tændes til de slukkes,
prajer han, såfremt intet er at bemærke, ,.alt vel- ved hvert glas, idet
han samtidig varskoer »Ianternerne i ordens. Slukker en lanterne, varskoes straks herom.

Udkiggens pligter under gang.
Under gang skal udkiggen, foruden hvad der af ovenstående finder
anvendelse under disse forhold, tillige bestræbe sig for i så vid udstrækning og så tidligt som muligt at opdage og varsko for :
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Skibe, fartøjer, luftfartøjer og sømærker af enhver art og størrelse
samt lanterner, land, klipper, vraggods, brand, forandring i vandets farve,
tågesignaler m. m..
Om natten har han tilsyn med top- og sidelanternerne.
Rortøm.

Rorgængeren skal så omhyggeligt som muligt styre den beordrede
kurs.
Han skal gentage enhver ordre vedrørende styringen samtidig med
dens udførelse. Rorgængeren skal desuden melde for rorets stilling efter
udfØrelsen af enhver rorkommando samt melde "kurs«, når skibet støtter
på den beordrede kurs.
Rorgængerens afløsning må ikke finde sted under en manøvre eller et
drej. Den afløsende skal, efter at have meldt sig til vagtchefen, forinden
han overtager styringen, have modtaget omhyggelig overlevering fra sin
forgænger om, hvilken Ians der skal styres, og ved hvilken rorstilling
skibet ligger støt. FØrst når skibet ligger helt støt, kan rorgængeren lade
afløseren overtage rattet, hvorefter den afløste melder sig afløst til vagtchefen, idet han til denne melder, hvilken kurs han har givet i overlevering.
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Rorgængeren må under ingen omstændigheder forlade sin post uden
ordre eller uden at være afløst.
Han må ikke have lØse jerngenstande som l-nive eller lignende i lommen, så længe han er til rors.
Følgende rorkommandoer benyttes i søværnet:
1. »Styrbord (bagbord) lidt«.
Rattet drejes (roret lægges) til den angivne side, så skibet netop
drejer.
2. ~Styrbord (bagbord)«.
Rattet drejes (roret lægges) halvt over (d. v. s. normalt 15·) til den
angivne side, medmindre der i direkte fortsættelse af ordren angives,
hvor mange grader roret skal lægges, nemlig:
a. Styrbord (bagbord) 10·
b. Styrbord (bagbord) 15°
c. Styrbord (bagbord) 20·
d. Styrbord (bagbord) 30·.
3. 1IStyrbord (bagbord) helt oeer«.
Rattet drejes (roret lægges) til yderstillingen i den pågældende side.
4. »Let på roret«,
Denne kommando gives fra kommando 2 eller 3 og angiver, at rattet
skal føres tilbage til den stilling, der svarer til »Styrbord (bagbord)
lidte til den side, til hvilken roret ligger.
5. ,.Midtskibsc.
På denne kommando lægges roret midtskibs.
6. ,.Ret så« .

Denne kommando angiver, at skibet skal styre den kurs, det lå i det
øjeblik, kommandoen blev givet. Er skibet i så stærkt drej, at det
svinger forbi denne kurs, skal rorgængeren af sig selv lægge roret
således, at skibet snarest muligt bringes til at støtte på vedkommende kurs. Samtidig opgives som regel i grader den kurs eller eventuelt det mærke, der skal styres efter, f. eks.:
ad 1. >Styrbord (bagbord) lidt, støt på kurs 045" c .
ad 2. »Styrbord (bagbord), støt på kurs 280· «.
ad 3. sStyrbord (bagbord) helt over, støt på kurs 173"C .
ad 4. »Let på roret, støt på kurs 307"« eller
»Hold på den høje skorsten til venstre for det røde skure.
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Når kurser afgives i grader, skal de udtales som S-cifrede tal nævnt
ciffer for ciffer. (Eksempel: 45 som nul- fire - fem. 280· som to otte - nul).
0

Ordonnanstjeneste.
Ordonnanserne er til rådighed for vagtchefen til overbringelse af meldinger og til sendelser i skibet.
Efter udførelsen af en modtagen ordre vender ordonnanserne straks
tilbage til deres post.
En af ordonnanserne slår glas; der slås glas 8 gange inden for 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 slås kl. 4 8 - 12 o.s. v.

Telefonvagten
skal besvare telefonopringninger og tage mod besked eller hente den,
der ønskes til telefonen.
Når telefonen ringer, tager han røret og melder: »Telefonvagtene og
skibets navn. Er han ikke ganske sikker på at have forstået den anden
part, skal han sige :oikke forstået». Ønskes en bestemt person til telefonen, uden at den anden part har sagt sit navn, skal telefonvagten spørge:
sHvem må jeg melde?«.
Modtager telefonvagten en telefonmeddelelse, skal han skrive den
ned på en signal blanket I rubrikken FRA anfører han, hvor beskeden
kommer fra, i rubrikken TIL angiver han adressatens navn, og nederst
under rubrikken skriver han, hvornår meddelelsen er indgået med dato,
kl. og eget nummer eller navn. Han gentager te1efonmeddelelsen for
afsenderen.
Telefonvagter har tavshedspligt, om hvad der måtte blive dem bekendt under deres tjeneste.
Sikkerhedshestemmelser.
Abning af koøjer og luftporte må i søen kun finde sted med vagtchefens tilladelse.
Ingen må gå til vejrs uden vagtchefens eller vagtassistentens tilladelse,
da det kan være livsfarligt, hvis radiostationen sender. Til vejrs må ikke
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- i lommen eller på brystet - medtages sådanne løse sager, som ved at
falde ned kan gøre skade eller forårsage ulykker. Knive og værktøj, som
benyttes til vejrs, skal ved fangline være fastgjort til den, som benytter
eller medfører dem. Når sådanne sager undtagelsesvis henligger til vejrs,
skal de være forsvarligt fastgjort.
Enhver, der arbejder udenbords, skal have en ende om livet; endens
anden tamp skal være fastgjort indenbords. Enhver, der observerer, at
en mand falder overbord, skal øjeblikkelig praje: "Mand overborde og
gentage prajet, indtil han er sikker på, at det er hørt af vagtchefen. Er
han i nærheden af et bjærgemærs. kastes dette nær ved den overbordfaldne. Det er forbudt at springe udenbords uden vagtchefens tilladelse.
Under Øvelse varskoes altid: "Bjærgemærs ooerbord«.

Dagens inddeling ombord.
Morgen.

Udpurring overalt sker i sommerperioden (l apr til 30 sep) kl. 0600
og i vinterperioden kl. 0700.
På søn- og helligdage sker udpurring hele året dog kl. 0700.
En halv time før almindelig udpurring purres menige frigængere,
samt - til ankers og i havn - en af hornblæserne, som blæser reveille
ved udpurring overalt.
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5 min. før almindelig udpurring stiller frigængere til mønstring.
Til mandskabets køjestuvning og vask beregnes ca. ~ time og til morgenmåltidet ca. ~ time, idet der dog pibes: »Skej ud overalt, op fra
banjerne, posterne under rengØring løs afo: 5 min . før timens udløb for
at give tid til at sætte skaffegrejer m. m. på plads.
1 time efter almindelig udpurring begynder de daglige arbejder til
skibets renholdelse og våbnenes eftersyn m. m., disse arbejder varer
afhængig af skibstypen og besætningens størrelse ca. m time.
Når rengøringsarbejdeme er afsluttede, pibes til omklædning i den
for dagen bestemte påklædning. Skal omklædning ikke finde sted, rettes
på påklædningen. Herefter et kort hvil.
Skifteeftersyn afholdes kl. 0900 i sommerperioden og kl. 0945 i vinterperioden.
Lægekonsultationen finder sted tidligt på formiddagen.

Formiddag.
I tiden fra skifteeftersynets afslutning til kl. 1130 afholdes øvelser
og skibsarbejder.
Middagsfrihed.
Kl. 1130 begynder mandskabets middagsfrihed. De første 10 min.
anvendes til håndvask samt, såfremt der ikke skaffes efter cafeteria-
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systemet, til bakstørnenes klargøring til skafning. Derefter begynder
skafningen, der normalt skal være tilendebragt i løbet af l time.
Middagsfriheden varer 2 timer, under ophold på en flådestation
dog 1~ time.
10 min. før frihedens ophør pibes: »Skej ud overalt, op fra banjerne,
bakstørnene (evt. fejegasterne) klarer op.«"
EftermidiUlg.
Indtil kl. 1600 afholdes øvelser og skibsarbejder, idet der midt i øvelsestiden gives et hvil på 10 min.
Efter øvelsernes ophør mønstres efter en rune, der hurtigt mønstrer
hele besætningen (t eks. skytrulle eller bjergningsrulle). Umiddelbart
før afgang fra havn mønstres altid efter skytrullen.
Efter rullemønstringen klædes der evt. om for natten.

Aften.
Kl. 1700 indtages aftensmåltidet.
Køjerne udgives i almindelighed kl. 2000.
J:f time før køjernes udgivelse pibes: »Op fra banjerne. Bakstørnene
(evt. fejegasterne) klarer op", og der luftes ud om læ. Dette kan dog,
efter chefens bestemmelse, bortfalde, når natøvelse forestår.

Skihsorganisatioll
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Fra kl. 2100 til kl. 0500 skal der, når øvelser ikke afholdes, være ro
i skibet, og der hør ikke uden nødvendighed foretages større arbejder i

dette tidsrum.
KJ. 2200 foretages visitation for ild og lys.
Til ankers og i havn blæses tapto kl. 2100.
Særlige bestemmelser for enkelte dage.
Søn- og helligdage.

Rengøringen og skifteeftersyn afholdes efter særligt timeskema.
Om fonniddagen kan efter omstændighederne afholdes gudstjeneste
for den del af besætningen, der ønsker at deltage.
Til gudstjenesten lydes der ,med få minutters mellemrum 3 gange med
skibsklokken, når der lydes første gang, hejses gudstjenestestanderen på
stortoppen. Så længe standeren vajer, skal der herske ro i skibet, og
ingen honnør med pibe , horn eller musik gives. Under gudstjenesten
skal flaget være hejst. Når der lydes anden gang, samles besætningen,
med undtagelse af posterne og iøvrigt til tjenesten nødvendigt personel,
på det til gudstjenesten bestemte sted, hvorefter der lydes 3. gang, og
gudstjenesten begynder. Gudstjenesten slutter med, at chefen udtaler:
»Cud bevare Kongens , hvilke ord gentages af besætningen. Der lydes
af, og gudstjenestestanderen nedhales.
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Til ankers eller i havn på steder, hvor besætningen kan få lejlighed
til at deltage i gudstjeneste i land, bortfalder i reglen gudstjeneste
ombord.
Resten af dagen gives der besætningen den med tjenestens udførelse
forenelige frihed.

LØrdag.
Øvelser bortfalder som regel. Om formiddagen gives der skibet en
mere indgående rengøring og materiellet et mere indgående eftersyn.
K1 1100 afholdes normalt parade og inspektion. Chefen fastsætter
ved hver enkelt parade og inspektion påklædningen for befalingsmænd
og menige.
Efter paraden og inspektionen kan der gives landlov.
På forter kan geografisk beliggenhed, afhængighed af transportmidler
m. v. medføre, at det er nødvendigt at afvige fra det her angivne.

Landlov og ombordkaldelse.
Ligger skibet i havn, skal landlovsgasterne senest møde ombord til
den opgivne tid, ligger skibet derimod til ankers, således at besætningen
sættes i land med fartøjer, skal landlovsgasterne, når intet andet er varskoet, senest møde til den opgivne tid på det sted, hvor de blev sat i
land.
15 minutter før landlovsfartøjernes afgang fra land tændes en klar
lanterne på toppen af skibets fokkemast, lanternen slukkes, når fartøjet
skal afgå med landlovsgasterne.
Under visse forhold kan det blive nødvendigt at kalde besætningen
ombord før normal landlovs ophør, f. eks. i tilfælde af opkommende
storm, hvis skibet skal sejle o. s. v.. Ombordkaldelsen sker dels ved hejsning af signalflaget -Papa-, dels ved at der skydes varselskud og om
natten ved, at , Papa o: sættes med lanterner og ved, at der lyses med projektører. Desuden gives opmærksomhedssignal med dampfløjte eller
sirene.
Alle ordrer fra politi, militærpoliti eller militære patruljer skal adlydes
øjeblikkelig.
Besætningen fra søforterne møder sydligst på Lange1iniekajen, hvorfra kystdefensionens fartØjer bringer dem ud. Hvis personel fra sø-
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forterne møder for sent på toldboden, og landlovsfart øjet er afsejlet,
skal de hurtigst muligt begive sig til Lynetten og der melde sig til vagtassistenten, der da vil sørge for deres transport til forterne med først
afgående fartøj. Den tid, de er kommet for sent, vil blive beregnet til
det øjeblik, de melder sig på Lynetten.

Kantinen.
Kaninen forhandler sæbe, barberblade o. l. samt chokolade, tobak,
skrivematerialer. marinepostkort og frimærker til de billigst mulige priser. Køb af varer må derfor kun finde sted til rent personligt brug.
Salget i kantinen må kun foregå pr. kontant.
Forhandler kantinen ufortoldet tobak m. m., må sådanne varer kun
forbruges inden borde, og det er strengt forbudt at føre sådanne varer
i land som gaver eller til forhandling . Overtrædelse af dette forbud vil
medføre straf. I havn vil kantinen normalt være lukket, når ufortoldede
varer forhandles.
Hjemfører orlogsgasten toldpligtige varer fra udlandet, skal næstkommanderende underrettes herom, således at toldbehandling kan finde sted
ved ankomst til dansk havn.

Post, t elegrammer m. m.
Al post til flådens skibe sendes over Købmagergades postkontor i
København, der af chefen holdes underrettet om skibets bevægelser.
Under udkommando er orlogsgastens brevpostadresse f . eks. følgende:
Orlogsgast stamnr. - , skibs nr. Christian Hansen
Depotskibet Ægir

Jens

KØbmagergades postkontor
København K.
Pakker bør i almindelighed forsendes som postpakker og ikke som
banepakker.
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For postpakker er adressen:
Orlogsgast stamnr, - , skibs nr. Jens Christian Hansen
Depotskibet Ægir

Pakkepostkontoret
København V.
Under ophold i udlandet afsendes og modtages posten i postsæk; forsendelser til og fra skibet frankeres under disse forhold kun, som om
skibet lå i KØbenhavn. Til og fra udlandet kan i postsæk kun sendes
almindelige og anbefalede brevforsendelser, derimod ikke pakker
og postanvisninger, disse vil først nå orlogsgasten i første danske
(færøske eller grønlandske) havn.
Pengeforsendelser til og fra besætningen skal altid sendes i anbefalet brev eller pr. postanvisning - og må ikke sendes i almindelige breve.
Afgående breve nedlægges i
skibets postkasse. Ankommende
post fordeles af banjermesteren.
Der kvitteres altid for anbefalede
breve, pakker og værdiforsendelser.
Når inspekttons-, opmålings- og skoleskibe samt andre af søværnets
til særlige formål udrustede skibe er på togt uden for hjemlige danske
farvande, kan private radiotelegrammer og radiobreve til og fra skibets
besætning ekspederes over offentlige kyststationer i det omfang, som det
efter chefens skøn er foreneligt med skibets tjeneste.
Enkelte dages forsinkelse kan derfor forventes.
Telegrammerne kan indleveres på enhver post- og telegrafstation.
For søværnets øvrige skibe, hvor disse end er på togt, gælder som
hovedregel, at private telegrammer til og fra skibets besætning skal ekspederes som kabeltelegrammer i forbindelse med skibets postforbindelse
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med land. Telegrammer fra land adresseres ligesom breve til Købmagergades postkontor, der videret elegraferer dem til det postkontor, hvor
skibet henter post.
r særligt presserende tilfælde vil vigtige meddelelser angående sygdom, dødsfald o. lign. til skibets besætning kunne sendes ved søværnets
foranstaltning til den pågældende gennem skibets chef. Henvendelse
- så vidt muligt mundtligt - om afsendelse af en sådan meddelelse skal
i København og omegn ske til Søværnskommandoen og i det Øvrige land
til nærmeste marinedistrikt. Henvendelsen må kunne dokumenteres på
behørig måde, eventuelt må der kunne henvises til et sted, hvor de givne
oplysninger kan kontrolleres.
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Maritime navne og udtryk.
Navne og udtryk om bord i skibe adskiller sig i væsentlig grad fra
almindelig sprogbrug. idet sømandsudtrykkene fra de store sejlskibes
tid er præget af hollandsk og engelsk sprogbrug. Nedenfor anføres og
forklares nogle af de i flåden almindeligst anvendte udtryk. (Se planen
side 407).
Betragter man skibet udefra, ser man skroget og rejsningen, går man
ombord, passerer man landgangen eller et af faIdrebene, disse består 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 på
dækket og står med ansigtet mod skibets forende, benævnes det, man
har foran sig: For, forude og forefter, 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 luvsiden eller til luvart,
den modsatte side læsiden eller i læ.
Over dækket rejser sig skorsten og master. Masterne hviler i spor på
kølsvinet, de kan bære ræer og gaffel, ofte forlænges masten med et lettere rundholt, stangen. Mast og stang forstøttes af tove eller wirer, denne
forstøtning benævnes det stående gods i modsætning til det løbende
gods, som er betegnelsen for de tove, fald o. lign., der kan bevæges gennem blokke og skiver . Masternes forstøtrung foreher kaldes stag, til siden
vant og agterefter barduner. Forreste mast hedder fokkemasten eller
formasten, agterste kalder stormasten eller agtermasten. Fra stormasten
ener eneste mast vajer komm andotegnet: Vimpelen.
På nokken af stormastens gaffel sidder et beslag med en skive, hvorigennem et flag/aId er skåret.
I søen hejses flaget under gaffelen, til ankers og i havn hejses det på
flagspil agter. I skibe, hvor gaffel ikke findes, kan der være anbragt et
lille flagspil på skorstenen med skive til flagfaldet, eller flaget føres p å
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1.
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3.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

FlagspIl.
20 mm Mk.
Styremaskine.
Proviant
seJlk':le.
Dækstorpe oudsky nlngsapparat,

1.

Helle~at.

Maskinstores og værksted.
127 mm K.
Faldreb.
Aterste dækshus.
4. mm Mk.
Redn~flåde (earley).
20 mm k.
60 cm proJekt~r.
7.5 meter redn ngsbåd,

16. 7,0 meter sejlbåd.
17. 7,0 meter motorbåd.
rs, Fartølsbom.
19. Signa bro.
20. Antenne.
21. Antenne.
22. Antennern.
23. 'l'o~lantern~~
201. Ra araotenne.
25. Afstandsmåler.
26. 20 mm Mk.
27. Kommandobro.
28. Redningsflåder.
29. S1rehus.
30. 7. meter sidefartØj.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

127 mm K.
57 mm K. salutknnou,
Forreste dækshus.
20 mm Mk.
BØlgebryder.
Anlierspil.
Be.hoelse.
AnKer.
GØsstll~.

Forpea .
Kædekusse,
KæJder.
Asdic.
Banjer.
Beboelse.

46.
47.
48.
40.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
60.
59.

Klllerum.
Banjer.
Beboelse.
Brændoltetank.
Banjer.
Hospital.
Forreste kedelrum.
Agterste kedelrum.
Vaskerum og toflctter,
Masldnrum.
Brændolletank.
Broondolietank.
Brændottetank.
Agterpeak.
Fersk'vandstank.

~
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flagspillet agter såvel under gang som til ankers eller i havn. Når skibet
er til ankers eller fortøjet, hejses et mindre flag - gøsen - på gøsstagen
helt forude i stævnen. Skibe hilser hinanden ved at kippe flaget, dog
kipper orlogsmænd aldrig for hinanden, men hilser ved, at besætningen
gør front mod styrbord eller bagbord. Kipning af Haget må kun finde
sted som besvarelse af kipning fra land eller andet slib. Den udføres
ved at hale flaget langsomt ~ ned og straks hejse det langsomt igen.
På skibet kaldes den forreste og agterste del af dækket henholdsvis
for bakken og skansen, iØvrigttales om fordæk, overbygning og agterdæk.
Skrogets forreste del kaldes stævnen, den agterste del agterstævnen
eller hækken.
Skibssidens forreste del hedder boven, den mellemste bælgen og den
agterste låringen.
I overbygningen kan findes lukafer, kabys (køkken), forskellige hellegatter eller opbevaringsrum f. eks. for dykkergrej og rengøringsgrej
såsom pese, svabere og levangere (gulvskrubber). Af andre opbygninger
kan nævnes kommandobroen, også kaldet broen, hvor bestiklukafet
(operations rummet) findes, i dette farer (opbevares) søkort og navigationsgrej.
Når skibet er under gang, befinder den vagthavende søofficer sig på
broen, hvorfra han leder skibets sejlads. Udkiggen har post på broen,
eller i en udkigstØtlde på forreste mast. Rorgængeren er ofte placeret inde i et styrehus, hvor der findes rat og kompas. Kompasset an-

. ..
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Patentanker.
a. RØring.
b. Læg.
c. Krych.
e. Arm.

e. Flig.
Tå.
g. Fligstopper.

f·
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bringes i kompashuset eller nathuset. der som regel er af træ med en
overdel af messing, hvori kompasset hænger. Kompashuset lukkes foroven med en aftagelig messinghjelm med glasruder og skærme. Ved
hjælp af rattet og eventuelt styreledningen aktiveres styremaskinen. som
gennem rorledningen og/eller rorkvadranten drejer roret.
I forskibet er indbygget kædekasser, hvori ankerkæderne slanges, den
øverste tamp af kæden er sjæklet til ankeret, dette kan hales helt op i
klyclset. Den anden tamp er fastgjort i kædekassen. Ankeret hives hjem
med ankerspillet, der står på eller under bakken.
Man kan hive på trosser med anker- eller varpespil. Med et spil kan
hives eller bakkes 'Ud. En trosse gøres fast på en pullert. FØr der sættes
fast, må man komme op på spillet. Trosser vises ofte ud over skibssiden
i kæber.
I lønningerne findes ofte lænseporte, der tillader vandet at løbe af
dækket, når 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 får man frisk luft ned gennem l'Uftrør og skylighter, lys fås gennem kOØjer i skibssiden og lysningsglas eller skylighter i dækket. Nedgangsåbningen er omgivet af en l'Ugekarm, hvorpå er fastgjort en nedgangskappe med døre. Nedgangskapper
og skylighter kan lukkes vandtæt ved hjælp af skalkekapper, der fastholdes af skalkejem og skalkekiler. Om læ findes ofte messer og lukafer
for befalingsmændene samt banjer til besætningens underbringelse. På
banjerne findes skaffeb orde og kistebænke. I madskabene opbevares
proviant samt eventuelt skaffegrejer som smerbikse og skaffebakker.
Under dækket ses dæksbfælkerne, langs hvilke kØieribberne er anbragt, i dem ophænges køjerne ved hjælp af stjerter. Når der tørnes ud
ved udpurring, surres køjerne med susreliner, hvorefter de stuves i finkenetter eller i køjekasser.
Skibet er sikret ved vandtæt celleinddeling. Skibets rum adskilles ved
skotter, mange af disse er vandtætte, hvorfor de kun kan passeres gennem vandtætte døre, der lukkes med vridere.
Under dækket ligger lasterne, magasinerne, tanke og lign.
Maskineriet består af dampmaskiner (turbiner eller stempelmaskiner)
med kedler eller af motorer. Maskineriet passes af maskinpersonellet,
på fyrpladsen fyrer fyrbederne under kedlerne, de kan regulere damp-
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udviklingen og forcere ved hjælp af blæserne. Maskineriet består af
en eller flere hovedmaskiner samt hjælpemaskineriet. Maskinens brændstof opbevares i olietanke. Fra broen gives ved hjælp af maskintelegrafen ordre om maskinens omdrejningsretning og hastighed. Maskinen kan
gå frem eller bak med »fuld kraft« »i:G kraft .. eller »langsomt«.
Skal man lette eller gå 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 gås an.
Når skibet er fortøjet, benævnes de trosser, der viser mod midtskibs,
forspring og agterspring, eftersom de kommer fra for- eller agterenden.
De trosser, der viser fremefter fra forskibet, kaldes fornosser eller forvarp, medens de trosser, der viser agterefter fra agterskibet, Kaldes agtertrosser eller agtervarp. Skibet kan hale fra kajen med et varp, der fastgøres f. eks. i en bøje eller en fortøjningspæl (Duc d'Albe).
Ved afgang kastes los, eller man lader gå. Når skibet går fremad gennem vandet, gør det fart eller skyder avet' stævn; går det agterover, siger
man, at det sakker: Bevæges det sidelæns af vinden, siger man, at det
dsioer. Krængning opstår ved vindens eller søens tryk mod skroget, slagside derimod ved urigtig vægtfordeling. Ligger skibet for dybt forude,
siger man, at det ligger på næsen. Ligger det for dybt agter, ligger det
på hælen. Ligger skibet ikke på samme amning for og agter, har det

styrlastighed.
Lægges roret over, når skibet gør fart, drejer skibet. Bevæges forenden
herved op mod vinden, siges at skibet luffer. Drejer man fra vinden,
falder skibet af. I søen kan skibet slingre eller rulle, når 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. Hampetovværk fabrikeres således af hamp, manillatovværk af det vilde banantræs blade.
Meget let tovværk fremstilles af kokosnøddens trevler, det kaldes kokos-,
græs- eller kajtovværk, det kan tåle vand, men ikke sol. Hanip etovværk
kan være tjæret eIler utjæret. Tjæring gør det mindre stærkt, men bevarer det mod fugtighed. Græs- og manillatovværk tjæres ikke.
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Plantetrevlerne snoes til garn, der slås sammen til dugter eller eventuelt kordeler, 3 kordeler slås sammen til en trosse eller en line.
Ståltrådstovværk - wire - fremstilles af galvaniserede ståltråde. det
er meget stærkt for træk og kan fabrikeres meget bøjeligt.
Jerntrådstovværk er stift og anvendes hovedsagelig kun til stående
gods.
Tovværk benævnes efter fØrlighed, det vil sige diameteren i millimeter. Tovværk over 12 mm benævnes trosse, smækrere tovværk benævnes line. Desuden haves sejlgam, merling, hyssing og skibmandsgam.
Udrangeret tovværk benævnes brandgods.
En talje består af to blokke, over hvis skiver er skåret et tov, der kaldes talfeløberen. Tajleløberens ene tamp er fri, den anden - [asteparten
- er fastgjort til den ene blok. Man haler i den frie ende, der kaldes den
løbende eller den halende part.
HØjreslået tovværk skydes op med solen, det vil sige samme vej, som
viserne bevæger sig på et ur. Venstreslået tovværk skydes op mod solen.
To stykker tovværk kan varigt forbindes med hinanden ved en kortsplejsning eller en langsplejsning. Kortsplejsningen bliver tykkere end
langsplejsningen, ved den sidste bibeholdes tovets normale fØrlighed.
Et øje på tampen af et stykke tov kan dannes ved en øfesplejsning, i
øjet kan indsættes en kovs.
På tegningen er vist de forskellige splejsninger 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 så megen kraft på en ende, at man ikke kan holde den med
hænderne, pålægges en stopper, før der kommes op på den.

Fartøjer.
I hovedsagen består et fartØj af kølen, for- og agterstævnen, span,
terne og klædningen, der foroven afsluttes af essingen. I fartøjet sidder man på tofter. Stævnene er normalt højere end den midterste del,
man siger, at fartøjet har spring.
De fleste fartøjer er bygget af træ, således at bordene (plankerne)
ligger langskibs. Overlapper det overliggende bords underkant det underliggendes overkant, siges fartøjet at være klinkbygget; ligger bordene
kant i kant, er fartøjet kravelbygget.
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Motorbåde og travaljer kan være bygget af letmetal efter de almindelige principper for bygning af skibe af stål. Motorbåde, travaljer og
joller (bådpramme) bygges også af glasfiber, mens slupper og redningsbåde endnu bygges af træ.
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.
På agterstævnen er anbragt to rOTlØkker, på disse hænges roret ved
hjælp af rortappe på rorets forkant. Gennem et hul i roret er stukket en
springline, der fastgøres indenbords og hindrer, at roret går tabt, hvis
det løftes af i sø.
Roret bevæges - lægges - ved hjælp af en rorpind eller et yoke med
tilhørende yokeliner. I essingen findes åregange eller beslag til åregafler.

t
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AlmindeUgt dræg og patentdræg.

Til et fartøj hører forskelligt inventar, der skal nævnes nedenfor:

Arerne er af asketræ, de forreste og agterste årer er kortere end de midterste. Hænderne fatter under roningen om lommen. Et stykke ude på
åren er den beslået med læder for at modvirke slid, når åren glider i
åregangen eller åregaflen. Ude i enden er årebladet omlagt med et kobborbånd. Anvendes åregafler, er såvel åren som gaflen forbundet med
fartøjet ved stjerter, Når årerne her er indenbords, ligger de med årebladene agterefter, således at forreste åre ligger yderst.
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Hvor åregangene anvendes, skal bladene derimod vende forefter og
forreste åre ligge nærmest midtskibs.
Aregangene lukkes efter roning med skvætbord.
Fartøjer med en roer på hver tofte kaldes enkeltbænkede; ror to mand
på toften, kaldes fartøjet dobbeltbænket. Roerne støtter fødderne mod
spændholter.
I fartøjerne ligger to bådshager, der ligger midtskibs med jernhagerne
mod stævnene, længste hage forrest. Desuden findes der øsekar, candkar, kompas og dræg med drægtov. Drægtovets tamp må kun fastgøres
til fartøjet under opankring, ellers risikerer man ved en kæntring, at
drægget fastholder fartøjet på stedet, medens fartøjsbesætningen driver
bort fra fartøjet for strøm og vind.
Til mange fartøjer hører se;lrig, bestående af master og sejl. Sejlene
sættes ved hjælp af fald, hals og skøde. Sejlets kanter er forstærket
med påsyet tovværk, der benævnes lig; man skelner mellem mastelig,
rålig, underlig og agterlig. Sejlets hjørner benævnes barme, man har
nokbarm, faldbarm, halsbarm og skødsbarm.
Fartøjerne benævnes efter deres type samt efter deres anbringelse ombord (f. eks. styrbords redningsbåd).
Spidsgattede fartøjer (spids agterende).
Den mindste fartøjsgruppe er ;olleme, som dog også kan være spejlgattede. De har et stort spring.
Noget større end jollerne er hvalbådene, der er slanke, letbyggede
fartøjer med stort spring.
Redningsbådene ligner hvalbådene noget, men de er tungere og stærkere. Ved hjælp af indbyggede luftkasser er de gjort synkefri, de kan
derfor flyde med deres besætning, selvom de er vandfyldte.
Spejlgatrede fartøjer (flad, afskåret agterende).
De mindste af disse er sluppeme, der er pyntelige og rummelige, men
- på grund af manglende spring - mindre sødygtige.
Traoalieme er store, tungtbyggede fartøjer, der hovedsagelig anvendes til arbejdsbrug.
Såvel sluppen som travaljen har i reglen åregange.
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Luggerig.

Moto rbåde.
Motorbåde kan være spejlgattede eller spidsgattede, de kan være
klink- eller kravelbyggede, og fremdrivningen kan være benzin-, pe·
troleums- eller dieselmotor
Sejlbåde.
Til uddannelsesformål findes i skoleskibe en særlig type: En klinkbygget, spidsgattet, gaffelrigget sejlbåd. Fregatterne kan medføre 2 sådanne både.
Fartøjernes anhringelse m. m.
Ombord er fartøjerne enten anbragt hængende under davider eller
stående i klamper, der er anbragt på dæk eller fartøjsbro. Daviderne er
bøjede jembomme anbragt ved eller på skibssiden, fartøjerne hejses
under daviderne ved hjælp af fartØjstal;er, hvis løbende part kan vises
gennem kasteblokke eller ve;viserblokke. Daviderne drejes eller fastholdes ved forhaler, mellemhaler og agterhaler. Fra mellemhaleren hænger
»drenge« ned til vandoverfladen; disse er knudetove, hvortil besætningen kan støtte sig under fartøjets hejsning og affiring. Mellem daviderne
er ofte anbragt en fartø;sbom forsynet med en pude. Fartøjet kan hales
fast til fartøjsbommen ved brogene. der fra nokken af daviderne fører
rundt fartøjets bælg.
•
Når fartøjet er anbragt i kIamperne, hvis overkant er formet efter fartøjets bund, fastholdes det af surringer, der vises over fartøjet.
Mange former af patentdavider løfter fartøjet fri af klamperne og udsvin ger det i en bevægelse.
27
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Fartøjer anbragt midtskibs på en fartøjsbro kan udsættes ved en bom,
der løftes med en topgie. Fartøjet løftes og fires i hejsegien. Bommen
svinges ud fra skibss iden og styres af gerder. Det er på grund af faren
derved strengt forbudt at opholde sig under fartøjer, der hænger i bommen.
Slippeapparater.

Slippeapparater anvendes til at frigøre et fartøj fra fartøjstaljerne. I
flådens skibe anvendes følgende 2 konstruktioner:
Orlogsværftets sllppeapparat.
Med dette apparat slippes hver af fartøjets ender for sig. Slippeapparatet består af en på den nederste bloks underkant »A« anbragt, drejelig
gaffel lIB.:, der har lbningen nedefter, således at den kan gribe om fartøjets hejsebeslag. I gaffelens ene gren (a) er anbragt en vippebolt (b),
der kan bevæges op og ned, altså lukke for eller åbne gaffelen. I vandret
stilling kan vippebolten hvile i et bryst (c) på en drejelig bolt (d) i gaffelens anden gren. På yderenden af denne drejelige bolt er fast anbragt
en kontravægt (blyklods) (e). Når kontravægten er i sin øverste stilling,
kan den fastholdes ved, at en sikkerhedspind (f) stikkes gennem et øje
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på gaffelgrenen (g) og ned i kontravægten. Udtages sikkerhedspinden.
og bringes kontravægten ned i sin nederste stilling, vil vippebolten,
når dens understøtning i den drejelige bolt (c) ophører, fordi denne er
udskåret, bevæge sig ned i lodret stilling og gaffelen altså åbnes. Et
fartøj - der hænger i slippeapparatet - 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 hejsebøjle ved, at blokken med gaflen trykkes ned over hejsebøjlen. der tvinger vippebolten op, indtil hejsebøjlen
har passeret den, hvorefter vippebolten indtager den vandrette stilling.
Under hejsning vil hejsebøjlen altså hvile på vippeboltens overkant.
Der hugges ud, idet fartØjet når vandet ved at udtage sikkerhedspinden og dreje kontravægten ned; vippebolten vil da vippe ned, og
fartøjet er frigjort af taljen.

•

Christensens slippeapparat
har den fordel, at begge fortøjets ender slippes samtidig ved et håndgreb.
Apparatet består i hovedtrækkene af en hage forude og en hage agter
i fartøjet, de kan hver for sig dreje sig om en tværskibs bolt (a), som går
gennem hagernes nakker. I den forreste hages nederste del er fastsplejset en wire (b) - mellemhaleren - , der er så lang, at den netop med en
lang krog (c) kan hugges ind i en slidse i den nederste del af agterste
hage. Når mellemhaleren er hugget i agterste hage, trykkes dennes nederste del agterover, således at den bringes agtenfor en palarm (d), der
kan drejes op foran hagen ved hjælp af en slippestang (e). Herved er
agterste hage fastholdt. Gennem mellemhaleren trækker agterste hage
den forreste hages nederste del agterefter, og begge hager er derved
bragt til at stå lodret, således at øjer på hejseblokkenes underkant kan
hugges i hagerne. Blokkene hindres i at hugge sig ud af 2 vippehaler
(f), der kun tillader, at blokkenes øjer føres ind i hagerne - ikke ud.
Slippestangen fastgøres i sin vandrette stilling i et særligt gaffelbeslag
(g) ved en sikkerhedspind (h), der hindrer, at den utilsigtet bevæges.
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Christensens slsppeapparat.

Udtages sikkerhedspinden og løftes slippestangen, drejes samtidig palarmen, hvorefter agterste hage frigøres, og hagen vil ved taljens træk
kunne vippes, således at taljen slipper hagen. Herved opgås wiren, og
forreste hages bevægelse vil blive som agterstes. den vil altså slippe taljen forude, og fartøjet er frigjort i begge ender samtidigt.
Fartejets klargøring til hejsning foregår ved at hugge mellemhaleren
i agterste hage og trykke denne bag palarmen, medens slippestangen
står i lodret stilling; ved at dreje slippestangen til vandret låses begge
hager med palarmen. Er mellemhaleren for kort, drejes tøm ud af den;
er den for lang, drejes tøm i den.

Fartøjshejsning.
Skal et fartøj hejses, piber vagtassistenten f. eks. sklar til at hejse styrbords slup-, De, der hører til fartøjet eller har fået ordre dertil, haler nu
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fartøjet hen under daviderne og klargør fartØjet til hejsning, gør slippe.apparatet klar o. s. v.
På dækket overhales taljerne til vandet, vejviserblokkene anbringes,
og taljeløberne lægges deri.
På pibesignalet:
styrbords sluptaljeløbere- stiller besætningen.
vel fordelt, langs taljeløberne. Løberne fattes med begge hænder.
Når der varskoes: -Hug«, hugges taljerne i fartøjets slippeapparat
eller hejsekrog, idet forreste talje hugges først. På kommandoen ,.Hal
tot- hales tot i taljeløberen, og på kommandoen ,.Hejs« løftes fartøjet,
Hejsningen kan enten foregå ved, at der 1) løbes væk, 2) hales med lange
hal eller 3) hales med hånd over hånd (bandes).
Løbes der væk, spredes armene mest muligt, og begge hænder fatter
løberen med undergreb, ansigtet vendes den vej, man løber, og løberen
holdes i lav brysthøjde. Løbet foregår i takt med bådsmandspiben.
Skal der hejses med -lenge hal«, vender alle sig mod daviderne, og
stående på stedet hales samtidig med begge hænder. Mellem hvert hal
flyttes hænderne en ad gangen hurtigt fremefter, og næste hal begynder. Halene foregår samtidig i takt med piben.
Hejses fartøjet med hånd over hånd - handses op -, står folkene på
stedet med ansigtet mod daviderne og haler skiftevis med den ene og
den anden hånd i takt med piben.
Når fartøjet er oppe, varskoes ,.højde. stopperne på-, og hejsningen
ophører, idet man stadig holder fast i løberne. Er f. eks. agterenden ikke
løftet tilstrækkeligt, varskoes OPtag et tag af den agterstec, uden at slippe
den forreste taljeløber hales af den agterste. Når fartøjet er oppe, beordres påny »stopperne på«, og stopperne sanses. Derefter varskoes
,.kom op«, og løberne kastes med et rask ryk mod daviderne, hvor de
kastes til på klamperne. Derefter klares op i fartøjet og på dækket,
eventuelt svinges fartØjet ind og surres i klamperne, eller brogene lægges på.

-rn

Udsætning af fartøjer og fartøjstjeneste.
Skal et fartøj sættes i vandet, kastes brogene los ved hjælp af slippetaljen, 2 mand går på fartøjet klar til at hale det på plads, når det er affiret . Løberne lægges klart opskudte på dækket. En mand går til hver
klampe for at fire, og bag hver af dem stiller sig en mand, der skal ribbe
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til således, at løberen er klar og uden kinker, når den glider over klampen. Der fires -hånd over hånd« med rigelig tørn om klampen. Før affiringen undersøges, om bundproppen er sat i hullet. Når farøjet når
vandoverfladen, udløses slippeapparatet. Er der ikke slippeapparat i
fartøj eller taljer, kastes løberen helt los af klampen, således at søen ikke
kan bringe fartøjet til at hugge i taljerne.
Er der slæber i fartøjet, gøres den los under affiringen, så man kan
hale fartøjet fremover eller sakke. Slæberen skal altid sidde fast om
næstforreste tofte, nærmest skibssiden, og være fastgjort med et slippestik
Når løberen er våd eller fartøjet tungt, skal der altid tages en ekstra
tøm om klampen ved affiringen. Fartøjet affires altid således, at agterenden tager vandet en smule før forenden.
Fartøjerne fortøjes Som regel agter eller under slæberbommen. SIreberbommen forstøttes af for- og agterhalere samt toplent. Mellem toplent og skib er anbragt et stræktov, der letter besætningens passage ad
slæberbommen. Fartøjet fortøjes i hangere eller lejdere, der hænger ned
fra slæberbommen. »Muler« (gnider) fartøjerne op ad hinanden, kan
der sættes en mand (Babian) i dem til at holde fri.
Det skal erindres, at det er af den allerstørste betydning for skibets
gode omdømme, at dets fartøjer altid er orlogsmæssigt udhalede. Herved forstås, at de er rene, at intet hænger udenbords, at flaget er klart,
at besætningen er ensartet påklædt, og, hvis der ikke ros, sidder roligt
med ansigterne agterefter og armene overkors på brystet. Fødderne skal
altid støtte på spændholterne.
Fartøjsføreren har ansvaret for fartøjets sikkerhed og besætningens
optræden. Er føreren en menig, er han fartøjsbesætningens foresatte og
skal nøje adlydes som sådan.
Så længe et fartøj er fra borde, skal en af besætningen holde udkig
efter signaler. Fartøjets kendingssignal og signalet for »alle fartøjer« er
påmalet en tavle, der er ophængt agter i fartøjet. Hejsning af et af disse
signaler betyder, at fartøjet skal komme til borde.
Fartøjshonnør.
Når et fartøj passerer en orlogsmand eller et militært etablissement,
hvor flaget hejses eller nedhales med honnør, afgiver fartøjet honnør
som følger:
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•Willemoes- på prØvetur.

I rofartøjer rejses årerne (ros der i gafler, holdes på årerne), og alle
i fartøjet undtagen mandskabet ved årerne blotter hovedet siddende, til
hele ceremonien er udført.
I motorfartøjer stoppes skruen, og alle i fartøjet undtagen mandskabet i maskinen hilser, som ovenfor anført.
I fartøjer under sejl hilser alle i fartøjet som foran anført.
Ligger fartøjet på siden af et skib eller ved bolværk, hilser alle i far.
tøjet undtagen mandskabet ved hagerne, som ovenfor anført.
Når et fartøj passerer eller passeres af kongelige personer, afgiver far.
tøjet honnør som ved flaghejsning, dog blottes hovedet ikke, men den
militære hilsen afgives.
Ligger fartøjet på siden af skib eller ved bolværk, hilser alle i fartøjet
undtagen mandskabet ved hagerne, årerne eller maskinen.
Ved møde med eller passage af en orlogsmand, eller af et fartøj, der
fører distinktionstegn, afgiver et fartøj honnør ved, at den ældste i fartøjet værende befalingsmand, og hvis en sådan ikke findes, da fartøjets
fører, hilser siddende.
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Hvis fartøjet ros, holdes imedens på årerne; hvis fartøjet bevæges ved
maskinkraft, mindskes farten.
Mindsken af fart eller standsning af maskinen foretages altid - kun,
hvor det af sømandsmæssige grunde skønnes fuldt forsvarligt.
Når to fartøjer uden distinktionstegn møder hinanden, afgives hilsen
kun ved, at den ældste i fartøjet værende befalingsmand, eller hvis en
sådan ikke findes, da føreren, hilser siddende.
Under afgivelse af salut hilses der ikke fra fartøjet, men der holdes på
årerne (skruen stoppes).
En efterstående må ikke uden nødvendighed ro forbi et fartøj med en
foranstående, når begge ror samme vej.
Når en befalingsmand går om bord i eller forlader et fartøj, hilses han
af alle agter i fartøjet værende efterstående.. Den ældste går sidst ned
i fartøjet og først op af det.
Skal en befalingsmand have faldrebshonnør, går de ikke-honnørberettigede ned i fartøjet, før honnøren afgives. Forlader en honnørberettiget
fartøjet, afventer de ikke-honnørberettigede personer honnørens afslutning nede i Fartøjet,
.
Fartøjer med officerer ombord benytter fortrinsvis styrbords faldreb,
alle andre fartøjer benytter bagbords faldreb.

Manøvreregler.
De regler, hvorefter skibe manøvrerer for hinanden, er fastsat ved
international overenskomst og følges af alle søfarende nationer.
LantemetØring. Ifølge disse regler skal et sejlskib, der er let, om natten
fØre: Om styrbord en grøn lanterne, der lyser fra ret forud til 2 streger
agten for tværs, og om bagbord en rød lanterne, der lyser fra ret forud
til 2 streger agten for tværs. Desuden føres en klar agterlanterne, der
skal lyse fra ret agterud til 6 streger på hver side.
Et maskindrevet skib, der er let om natten, skal foruden de ovennævnte sidelanterner føre en klar lanterne på fokkemasten. Denne toplanterne skal lyse fra ret forud til 2 streger agten ror tværs på hver side.
Større skibe {over 150 fod i længde) fører desuden en tilsvarende klar
lanterne på stormasten, men i større højde over dækket. Desuden føres
en klar agterlanterne, som omtalt for sejlskibe.
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Ankerliggere fører om natten forude i skibet en klar ankerlanterne.
Større skibe fØrer desuden en klar agterlanterne. Begge disse lanterner
lyser hele horisonten rundt, den forreste er anbragt højere end den ag·
terste.
Vigeregler m. m. Et maskindrevet skib skal normalt gå. af vejen for
et sejlskib. Sejlskibet skal dog gå af vejen, hvis det er indhentende skib
og tillige for ethvert skib eller fartøj, der fisker med garn, liner eller
trawl.
Ethvert skib, som skal gå af vejen for et andet, skal, når omstændighederne tillader det, undgå at gå 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 styrbord, gå af vejen. Det andet skib må
hverken ændre J..LlrS eller fart.
Maskindrevne skibe, der er i sigte af hinanden, skal tilkendegive eventuelle drejninger ved korte stød i fløjten, således:

1 kort tone betyder: Jeg drejer til styrbord.
2 korte toner betyder: Jeg drejer til bagbord.
S korte toner betyder: Min maskine går bak.
Under tåge og tykning skal alle skibe give et kraftigt lydende signal.
Et sejlskib, der har vinden styrbord ind tværs eller foran for tværs, giver
med tågehornet 1 tone, med vinden bagbord ind tværs eller foran for
tværs, 2 toner. Når det har vinden agten for tværs, giver det 3 toner.
Signalerne gives med hØjst l minuts mellemrum.
.
Et maskindrevet skib, der er let, skal med fløjten give l lang tone,
når det gør fart. Ligger det stille, gives 2 lange toner. Signalerne gives
med mellemrum af højst 2 minutter.
En ankerligger skal hvert minut ringe hurtigt i 5 sekunder med en
stærkt lydende klokke. Hvis skibets længde er over 350 fod, skal der
ringes med klokken i den forreste del af skibet, og desuden skal der i
den agterste del af skibet med mellemrum af hØjst 1 minut gives lyd i
ca. 5 sekunder med en gong-gong eller et andet instrument, hvis tone
og klang ikke kan forveksles med klokkens.
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Sprltkompas i kartksnsk opluengning.

Kompas, log ug lod.

Kompas.
Kompasset bruges til at finde vej over havet. Det består af en kompaskop og en kompasrose med kompasnåle. Rosen hviler på en pind, der
er anbragt midt i den gryde-formede kompaskop, der foroven lukkes af
et låg. Kompaskoppen er ved spritkompasser fyldt med en frostfri vædske, der hemmer rosens bevægelser - giver en rolig rose. Kompaskoppen
ophænges kardansk i kompashuset, det vil sige således, at den ikke påvirkes af skibets bevægelser, men altid er vandret. Nathuset er en metalhjælm med lanterner, der kan anbringes over kompashuset.
Kompasrosen består af en inddelt celluloid- eller papirskive. Inddelingen kan være i streger eller grader. Der går 32 streger eller 360 på
hele omkredsen. Nord, syd, øst og vest kaldes hovedstreger. Nordøst,
sydøst, sydvest og nordvest mellemhovedstreger.
Magnetnålene stiller sig altid mod den magnetiske nordpol, når de
ikke påvirkes af anden magnetisme end jorclmagnetismen. Skibet vil så0
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Kompasrose.

ledes kunne drejes uden om magnetnålene, der uanset denne bevægelse
stadig peger mod nord. Anbringer man i kompaskoppen. der jo drejer
sammen med skibet, et mærke - styrestregen - i langskibs retning, kan
man altså direkte aflæse kursen på rosen, d. v. s. hvilken vinkel, skibets
længderetning danner med magnetnålenes retning (nord-syd-linien). På
moderne kompasser aflæses kursen altid i grader fra O til 360 grader.
90 er altså øst, 180 er syd, 270 er vest, og f. eks. 315 er lig med
nordv est.
b

0

0

0
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Magnetisme i skibets jern giver kompasset en vis fejlvisning - deviation. Denne fejl kan man bestemme og opstille i tabelform - deviationstabeller. Tilfældigt jerns påvirkning er imidlertid ukendt, man må derfor
aldrig anbringe jemgenstande, f. eks. råbere, nær ved eller på kompasset, og rorgængeren må ikke have kniv, nøgler eller lignende jerngenstande i lommen.
Gyroskopkompasser. I mange orlogsskibe anvendes elektriske kompasser - :.gyroskopkompasser«, de er uafhængige af jordmagnetismen og
indflydelsen af skibets [em,

LOgUf.

Logge.

Patentlogge angiver den distance, skibet har udsejlet gennem vandet.
Agterloggen består af loguret, slæbelinen og loggen eller rotatoren.
Loguret anbringes normalt agter på lønningen, og loggen slæbes efter
skibet i loglinen. Loggen er et cylindrisk legeme med skruevmger, der
under slæbning gennem vandet bringer loggen i rotation. Den omdrejende bevægelse overføres af loglinen tilloguret, der omsætter et vist antal
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Agterlog - rotator

omdrejninger til en bestemt distance, der kan aflæses på logurets ind.
delte skive.
Brologgen er af nærlig samme konstruktion som agterloggen. Loglinen
med rotator befinder sig parallel med skibssiden holdt i passende afstand
af en logbom ud for broen. Loguret anbringes på kommandobroen,
således at den vagthavende officer, vagtchefen, selv kan aflæse den.
Loguret aflæses efter samme princip som et ur, idet man på 2 visere kan
aflæse sømil og dele deraf.
Udsætning og indbjærgning af patentloggen skal foregå med forsig.
tighed, således at rotatoren ikke slår mod skibssiden, da loggen så vil
vise galt. Når en log bjærges, stikkes tampen af linen straks udenbords,
medens skibet endnu gør fart; herved drejes tørnene ud, så linen let
kan skydes klart op.
Elektrisk log. Fart såvel som udløben distance kan bestemmes ved
hjælp af automatiske logkonstruktioner. I flåden anvendes således
,.S. A. L.-loggen«. Den består 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 variationer i vandtrykket,
der er mål for farten , overføres ad elektrisk vej til viserapparatet for fart
og udløben distance, der er anbragt f. eks. i bestiklukafet.
Et skibs fart måles i knob, d. v. s. antal sømil i timen. (l sømil =
1852 m).
At farten er 10 knob vil sige, at skibe bevæger sig 10 sømil i timen.
Der er intet, der hedder 10 knob i timen.
Loddeapparater.
Loddestege. Til at måle vanddybden haves forskellige apparater, det
simpleste er loddestagen: En træstage inddelt i decimeter, hvor hver
anden meter er malet rød og hver anden hvid.
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Håndlod. I almindelighed anvendes dog på mindre dybder håndloddet, et blylod på 5 kg, der med en indsplejset strop snuettes til lodlinien,
der er afmærket i meter ved indsplejsede knobe. 5 meter afmærkes ved
et øje. lO-metermærkerne er som følger: 10 meter - rød flagdug, 20 rneter - enkelt lædermærke, SO meter - hvid flagdug, 40 meter - dobbelt
lædermærke. 50 meter - blå flagdug.

Loddet hives fra en loddebro med fodlister og loddesele til støtte for
lodhiveren, når han læner sig fri af skibssiden. Lodlinen skal stå strakt
lodret ned under lodhiveren, når dybden måles. Viser en kraftig opslækning på linen, at loddet hviler på bunden (ikke synker yderligere), har
man bund., og der Sljflges ud for dybden alene, medens der, hvis loddet
stadig synker, og man altså ikke har bund, synges ud for den mængde
line, der er i søen, og tilføjes "ingen bund", For at kunne høre forskel
på 9 og 10, udtales 9 som »najne« og 10 som "talje•.
Lodhiver anvendes altid ved ankring, Lige før skibet sakker, skal
loddet være i bund, og så snart loddet begynder at trække forefter , varskoer lodhiveren højt: "Sakkere.
Da lodhivningens samvittighedsfulde udfØrelse kan være af den allerstørste betydning for skibets sikkerhed, bør enhver lodhiver gøre sit bedste for at udfylde sin plads.
Også lodskud "uden bunde kan give betydningsfulde oplysninger.
Ekkolod. Mange skibe er nu udstyret med ekkolod. Princippet for dettes konstruktion er følgende:
Fra skibets bund udsendes lydbølger, som kan tilbagekast es af havbunden og atter modtages i skibet. Den tid, det tager lyden at tilbagelægge vejen skib-havbund-skib, er et udtryk for dybden, idet lydens
hastighed i vand er kendt.
Ved hjælp af forskellige apparater omsættes tidsmålingen til en
direkte dybdeaflæsning på en skala - eventuelt i forbindelse med kurve.
tegning (ekkograf).
Ekkoloddet viser dybden konstant og med så stor nøjagtighed, at det
kan benyttes til søopmåling fra de mindste til de største dybder.
De benyttede lydbølger er som oftest ultrasonore, d. v. s. de ligger
uden for det område, som opfattes af det menneskelige øre.
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Redningsmidler.
Redningsmateriellet i søværnets skibe består dels af fartøjer og redningsflåder, der kan rumme flere personer, og dels af apparater, der kan
holde en enkelt person oven vande. Til den sidste kategori hører redningsveste og bjærgeJnæ1"s.
Redningsveste
bæres som en vest og fastholdes om kroppen ved remme med spænder. Der skal findes redningsvest til hver mand ombord. De opbevares
i kasser på dækket eller kan være ophængt i nærheden af den enkeltes
fastgøres til gelænder

på/odde t
meta/strimmel

fastgøres til
biergemærs

Redningsblw.

klartskibspost. Orlogsgasten har personligt ansvar for, at hans vest er
på plads og i orden. Redningsveste skal anvendes ved alle arbejder, hvor
der er risiko for at falde overbord.
Under klart skib og under bjergningsrulle bæres normalt redningsveste, ligesom der under særlige øvelser som torpedoskydning, mine-
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Der gøres .klart skib •.

udlægning og minestrygning bæres redningsveste af det i øvelsen deltagencle personel.
Fartøjsbesætninger og passagerer i fartøjer bærer ligeledes normalt
redningsveste.

Bjærgemærs

(redningskrans) anvendes til bjærgning af overbordfaldne. Den Indvendige åbning i kransen kan rumme en mand, idet han hviler armene
på kransens overside. For på letteste måde at komme ind i bjærgemærset
bør man med begge hænder trykke på den del af kransen, der er en
nærmest. Når kransen står lodret i vandet, fortsættes trykket fremefter
således, at kransen svinger over hoved- og skulderparti.
Langs ydersiden"af bjærgemærset er najet en smækker line, endvidere
er der fastgjort en flØjte, hvormed den overbordfaldne kan påkalde o~
mærksomhed f. eks. i mørke og tåge. Bjærgemærsene ophænges i seler
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eller slippeapparater; nogle af dem er forsynet med stager med flag,
således at man lettere får øje på dem.
I de mørke timer forsynes bjærgemærsene med redningsblus, disse er
fyldt med et stof, der udvikler flammer og røg, når det kommer i forhindelse med søvand, På blusset, der har hul i top og bund, er der påloddet
en metalstrimmel. der lukker for disse. Strimlen er forsynet med et øje,
der najes til gelænderet. Midt på blusset findes et øje med stjert, der fast-

1
i

Biærgemærs med stage.

bindes til bjærgemærset. Når bjærgemærset falder, vil det med sin vægt
rive blusset fri af den påloddede strimmel, således at søvandet kan
trænge ind i blusset gennem bundåbningen. Ild og røg vil da kunne
slippe ud gennem topåbningen. Lyset hjælper til at finde den overbordfaldne i mørke.
Blussene skal behandles forsigtigt under af- og ti1rigning, da den påloddede strimmel ellers går los, og blusset er da ødelagt.
Der findes også elektriske blus, som opbevares og hænger på bjærgemærset med bunden i vejret. I vandet ligger blusset på ret køl og slutter derved kontakt, så en lampe lyser.
Husk! Bfærgemærset skal falde tæt ved den ooerbordjoldne, men det
må ikke ramme ham.
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SØUDTRYK
Afdrift, vinklen mellem sejlede og styrede kurs.
Aftakle et skib, (at), nedtage løbende og stående gods (tovværk) fra
rejsningen.
Agtergaster, del af mandskabet, hvis plads under øvelser og arbejder
er i agterskibet.
Agterhånde1l, 1) at være i -, at være tilbage med et arbejde, 2) at stå
i -, under et arbejde, at stå bagved andre.
Agterudsejlet, er et medlem af besætningen, der ikke er mødt ombord
fØr skibets afgang.
Alle mands tag, arbejde hvori hele besætningen deltager.
Amning, aflæsning af dybtgående for og agter efter skala malet på
stævnene.
Anduve (at), sætte kursen på sømærke eller mærke i land.
Anketplanke, anvendes ved udførelse af sværanker fra fartøj.
Ansætte, at sætte an, at stivhale f. eks. et stag.
Babian, mand anbragt i fartøj på siden af skib. Skal påse at fartøjet ikke
hugger mod skibssiden og beskadiges.
Bardun, tovværk (wire), der forstøtter mast eller stang agterefter og
til siden.
Bekneb, at sætte i -, at komme i -, f. eks. at kile tovværk fast.
Bestik, at føre -, at beregne gtssede (formodede) plads ved hjælp af
styrede kurser, afdrift, strøm og udsejlede distance.
Bidevind, at ligge så tæt til vinden som muligt, d. v. s. ca, 45° fra vindretningen (en råsejler 65-70°).
Bigat, træring (pokkenholt) med skølp i omkredsen. - Tilløbende gods
i sejl.
Bjærgemærs, redningskrans forbundet til stage med flag, flyder og vægt,
der kan markere en overbordfaldens position.
Bleg, søen er bleg, søen er rolig.
Bloks, til - , blokkene i en talje er halet helt sammen.
Bomdisk, tovende til løftning af bom til sejl.
Bord, planke i træskibsside.
Bov, skibsside, ved stævnen.
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Bras, tovende, der anvendes til drejning (brasning) af en rå i det vandrette plan (se toplent).
Broge, brede seler til forstøtmug af f. eks. udenbords hængende sidefartøjer eller lodhivere.
Bugt. er en enkelt omgang (ring) af en opskudt (opkvejlet - opringlet)
tovende.
Buielur. (boudelur) kort bom, anbragt på skibssiden over vandlinien
over skibsskruen til beskyttelse af denne .
Bådsmandsstol, brædt forsynet med firgrenet hanefod. Stikkes på topjolle (fald). Beregnet til folk, der skal arbejde til vejrs i længere tid
(f. eks. under lapsalving og maling af rigningen).
Dagvagt, i reglen en befaren værnepligtig, der går matrosregnskabsføreren til hånde.
Davider, kraftige bomme til udsætning af fartøj .
Dreje bi, at stoppe farten ved at løbe fartøjet op i vinden.
Dreje til~ eller dreje under, (ligge underdrejet), siges man at gøre, når
vejret er så hårdt, at man med mindst fare må tage søen på en af
bovene for at undgå for svære påvirkninger på skibet.
Drejer, rundstok, tilspidset i begge ender. Bruges under skibmandsarbejde til sansning (stramning) af klædning.
Driopose , keglefonnet sejldugspose, anbragt i søen foran for fartøj. Medvirker til at holde stævnen op mod søen.
Drenge, knudetove, anbragt på mellemhaler mellem fartøjsdavider anvendes som Sikkerhedsforanstaltning af fartøjsbesætningen under
fartøjets hejsning eller affiring.
Dræg, hlle fartøjsanker med 4 faste flige 90° fra hverandre.
Dræg. patent-, med fire flige, hvoraf to t>evægelige.
Duc d:Al1Je, fortøjningspæl i havnebassin (ikke på kajen ).
Dug, bredde af sejldug eller flagdug (normalt ca. ~ m). Et flags størrelse
angives i duge, f. eks. et 3lf dugs flag.
Duvning. (at duve), skibets drejning om en vandret tværskibsakse.
Dyvelskløer, en flad dobbelthage, der danner et lukket øje.
DØnning. sø efter storm, intet bråd.
Dørken, "gulvete om læ.
F ald, tovende til at hejse i, f. eks. flagfald, signalfald, fokkefald.
Falde af, dreje væk fra vinden, modsat at luve.
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Fange en ugle. det uheld, der kan ske en roer, når han ikke kan få sit
åreblad ud af vandet.
Fare, l) at fare til søs, 2) en tovende farer, d. v. s. skærer f. eks. gennem
en blok, 3) et stykke inventar farer, d. v. s. opbevares et bestemt sted.
Fast, ordre til at tørne (sætte) f. eks. en trosse fast om en pullert.
Favn = 3 alen = 1,884 m. Engelsk favn = 1,829 m.
File i vinden, at ligge for tæt til vinden under bidevindsejlads. Sejlene
sjevrer, d. v. s. at det luv lig lever (blafrer).
Fisk, hul i dækkene, hvorigennem masten går.
Flot, siges et skib at være, når det efter at have været grundstØdt atter
flyder.
Eordeoind, siges et skib at sejle, når det har vinden ret agterind.
Forhånden, i - , siges man at være, når man under et arbejde er foran
andre.
Fribord, er dækshøjden over vandet, målt på skibssiden ved middelspantet fra hoveddækkets overkant til vandlinien.
FØrlighed, tovværks - angives enten i mm (diameter) eller i engelske
tommer (omkreds). 2 mm svarer til j;{ tomme , således at en 24 mm
trosse også betegnes en 3 tommers trosse.
Gat, spidsgattet - rundgattet. Form på et skibs agterende.
Gire, ikke at holde støt kurs , f. eks. ved dårlig styring, slingerage eller
tilsigtede drejninger.
Ciotooe, tovender til at give sejlene op med, d. v. s. at bjærge sejlene
med.
Glas, at slå, tidsangivelse ombord ved slag på skibsklokken. Stammer
time.
fra tiden, da man anvendte timeglas. Hvert slag
Gods, tovværk (wire) i rigning, stående eller løbende.
Hals, den tovende, hvormed et sejls nederste forreste hjørne (halsbarmen) manøvreres. - At ligge for bagbords (stb's) halse: At ligge
bidevind med vinden bagbord (styrbord) ind.
Ilale ud, at ro kraftigt til.
Halv vind, har man med vinden tværs - (vinkelret på kursen).
Heks, (sjækkel) er en u-formet jernbØjle med bolt.
Hellegat. mindre rum om læ, beregnet til stuvning af inventar eller forbrugsgods.
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Hive over, fartøj (skib), der tager en overhaling.
Holde af, for vinden, d. v. s. falde, således at vinden får større indfaldsvinkel i sejlene.
Holde fuldt, under bidevindsejlads at have fulde sejl, således at disse
ikke lever (blafrer).
Holde ned på, at styre heni~od.
Holde seen, vil sige ikke at gøre land, d. v. s. forblive til søs.
H æl.:iolle, jolle, der er hejst i to agterud vendende davider.
Jolle, l) mindre rofartøj, 2) tovende i mastetop (topjolle) til mindre
vægte.
Kabellængde, en tiendedel sømil, d. v. s. 185 m.
Kabelslået eller S-slået toooærk er tovværk, hvor sidste snoning ligger
som den skrå streg i et S. Det kaldes også venstreslået.
Kalfatre, at drive værk (uspundet tjæret hamp) med kalfatrejern ned i
nåddeme mellem dæksplankerne for at skabe vandtæthed.
Kapsejse, kæntre.
Karakter, mærkning af inventar, der angiver størrelse og sort.
Kasteblok. en vejviserblok. der kan åbnes i den ene side, og som anvendes til at give en løber en hensigtsmæssig visning.
Klo, gaffelformet ende af rundholt (gaflen).
Klojold; tovende (evt. talje), hvormed gaflen hejses, anbragt i kloen.
Klyds, åbning i skibssiden, hvorigennem ankerkæde eller trosse farer.
Klæde, at omvikle tovværk (wire) med en tyndere line (sejlgarn, kabelgarn eller skibmandsgarn) for at beskytte en splejsning. En klædekølle (eller piggeranne) bruges som værktøj.
Knibe til vinden, ligge så tæt til vinden som muligt med fulde sejl og
uden at miste fart og højde.
Knob, l) stik (knuder), 2) fart, d. v. s. sømil (sm) i timen (smit).
Kofilnagle, pind af jern, metal eller træ med langagtigt rundt hoved og
bryst. Herpå tørnes tovværk. Sidder løst i beslag på naglebænk.
Kovende, at vende med et sejlskib bort fra vinden, modsat at gå gennem
vinden.
Krap sø, høj, kort sø.
Kværken, forreste, øverste hjørne af gaffelsejl.
Laber vind, let vind.
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Lcpsaloe, tjære den stående rigning med finsk tjære.
Laste, indtage ladning.
Lejder, 1) trappe (stige), 2) stag, hvorpå sejlets løjerter vandrer under
et stagsejls hejsning.
Lever, et sejl lever, når det ikke står fuldt (blafrer, sjevrer) .
Lig, et sejls kanter, forstærkes med tovværk, der kaldes lig, f. eks. rålig,
agterlig m. fl.
Ligge, l) - an, kurs på kompasset, 2) - på næsen (hælen), ligger for
dybt for (agter), 3) - på ret køl, ikke have slagside, 4) - på svaj, at
ligge til ankers eller i bøje, således at skibet frit kan dreje for vind
og strøm, 5) - strernret, at have strømmen ret forind uanset vindretning, 6) - vindret, have vinden ret forind uanset strøm.
Line, tovværk under 12 mm i diameter.
Lodde, måle vanddybden ved hjælp af håndlod, dybdemåler eller ekkolod.
Logge, at måle skibets fart gennem vandet ved hjælp at håndlog, patentlog eller elektrisk log.
Losse, at udtage last (ladning) af skibet.
Luve, et skib siges at luve eller luffe, når dets kurs kommer tættere til
vindretningen.
Luvgerrig, er et skib, der uden rorpåvirkning af sig selv går tættere til
vinden.
Luvart, vindsiden, modsat
Læ, læsiden.
Lænse, 1) at pumpe læns, tømme en last eller tank for dens indhold.
2) at løbe for vejret, at lænse for takkel og tov (uden sejl) vil sige
at tage vind og sø agterind.
LØjbom, jernbøjle agter i fartøj, hvorpå storskødets blok vandrer.
LØjert, øje, der najes til stagsejls standerlig og vandrer på en lejder (stag).
LØjt på roret, ligger et skib, der uden rorpåvirkning af sig selv falder af.
Moring, bvtrvelbøjle, anvendes ved ankring med 2 ankre for at forhindre
tøm i kæderne.
Muse, at sikre en hage mod at hugge sig ud ved at bændsle med tynd
line mellem hagens næb og nakke.
Natte dæk, at væde trædæk. Gøres i stærk varme for at dækket ikke skal
ødelægges og for at mindske temperaturen om læ.
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Nok, yderste ende af et rundholt.
Nokbarm, yderste øverste hjørne (barm) af et sejl.
Opgå, at fire, at slække, at kaste Ios (løsne en ende) .
Overhale, 1) en tovende vil sige at hale i modsat retning af den, man lige
har halet i, 2) indhente et andet skib.
Overhaling, en pludselig og hurtig krængning af skibet.
Over stag, at stagvende.
Parter, l ) parallelt løbende dele af tovværk i en talje, 2) Fasteparten.
den tamp af taljeløberen, der sidder fast i den ene blok, 8) løbende
eller halende part, den del af taljeløberen. hvori der hales.
Pert, Iodpert, nokpert, trædetov ophængt i bugt forstøttet af heste under
en rå.
Pil.."fald, fald fastgjort i hanefod på gaffelen, løfter nokken af denne.
Pullert, to cylindriske jernstøtter anbragt på dækket i borde i begge sider, for og agter, hvorpå trosser sættes fast.
Rankt, er et skib, der ved en lille kraftpåvirkning krænger over.
Ride for ankrene, gør et skib, når det af sø, vind eller/og strøm hol.
des i bevægelse på en sådan måde, at det tørner op i ankerkæderne
(ride hårdt, mageligt, en storm af).
Rumme, vinden drejer agterlig.
Rumskøds, al sejlads med vinden agterligere end bidevind.
Rundholt, mast, rå, bom af træ.
Sanse, stramme f. eks. et bændsel eller en sejsing med merlespiger eller
drejer.
Sejlkøfe, rum (hellegat), hvori sejlgods farer.
Skalke, at overdække luger og skylighter med kapper og fastholde disse
med skalkejern og skalkekiler for vandtæthed eller blænding.
Skanddæk, kraftig træplanke lagt i borde.
Skibmanilsgarn, fremstilles af kabelgam, tjæret eller hvidt
Skraller, vinden -, vinden drejer forefter (modsat rummer).
Skrænse, fire småt, f. eks. på stivhalet (tot) trosse.
Skølp, udskæring, f. eks. i en bloks ydertræer.
Skønse, at komme skråt ind.
Slagpøs, sejldugspose med line, anvendes til at tage søvand op med.
Slange, (ai-«), at skyde en trosse op i slangebugter.
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Sling (slæng), flere enheder af lasten samlet i sbundte under lastning
eller losning.
Slingregref, trærammer anbragt på skaffeborde. Skal under slingerage
forhindre skaffegrej i at gå på dørken.
SUp, ophalerbedding.
Slipperstik, knob med beknebet tamp, der hurtigt kan opgås.
Slæbet, et eller flere bugserede skibe med deres slæbetrosser.
Slæk, løst, modsat stiv, tot.
Slæk op! Giv los!
Slør, et fartøj siges at sejle "for en slør«, når det har vinden ind på låringen eller agterind.
Skyde op, retsIået tovværk skydes op med solen, kabelslået tovværk
skydes op mod solen.
Smerte, bevikle tovværk med sejldugsstrimler for at konservere dette i
forbindelse med trensning og klædning.
Smul, søen er-, smult vande, d. v. s. ubetydelig eller ingen sø.
Springe læk, vandfyIdes efter at f. eks. en nagle under vandlinien er
slået ud.
Stagvende, eller gå over stag, at gå gennem vinden (o.først luve, siden
falde ..).
Stikl Firl
Stik ud! Fir losl
Stfert, kort tovende, fastgjort til kovs, blok eller en anden tovende.
Stormlejder, »rebstige«, anvendes under hårdt vejr, hænges udenbords.
forfærdiges af klædt wire og trætrin.
Styrehastighed, dybgående for og agter afvigende fra den normale
vandlinie.
Stævnrør, 1) rør, hvori skrueaksIen drejer. 2) torpedorør i stævnen.
Stå, hejse! (hale, fire), ophør med at hejse, (hale, fire).
Surre, binde, bændsle.
Svaj, ligge på -, d. v. s. at skibet ligger til ankers eller fortøjet i bøje
uden agterfortØjning.
Svajerum, den plads, skibet behøver for at svaje om sit (sine) ankre (radius = kæde + skibslængde).
Sy, at sy med en smækker ende, at iskære flere slag, f. eks. mellem to
kovse.

Sømandsskab
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Sømil, 1852 m.
Takling, 1) skibs rundholter, stående og løbende gods. 2) bevikling af
sejlgarn (kabelgarn ete.) om tampen af en trosse for at forhindre
denne i at slå sig op.
Tamp, yderste frie ende af et tov eller en kæde.
Toplent, tovende fra mast til nokken af en rå eller bom. Hermed kan
råen (bommen) drejes i det lodrette plan.
Trense, med tynd line at udfylde fouterne (mellemrummene) mellem
kordelerne (dugterne) for at give trossen en glat overflade og samtidig forhindre vand i at blive stående mellem trosse og klædning.
Tøm, tøm (kinke) i en trosse (wire), d. v. s. forkerte bugter, i urede.
Underdrejet, at ligge - :tat dreje tile. SIdbet bringes i dårligt vejr til at
ligge i en sådan stilling i forhold til søen, at det ligger bekvemt og
sikkert samt tager så lidt sø over sig som muligt.
Vant, svære [ernwirer, der forstøtter masten agterefter og til siderne.
Varp. trosse, anvendt under fortØjning, varpning eller forhaling, visende
agter- eller forefter.
Vindøjet, den retning, hvorfra vinden kommer.
VeU Tilstrækkeligt! Nok! (»vel roet«, »vel i maskinen«).

. 1
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Flaget og dets anvendelse

Vort flag Dannebrog er det ældste flag, som fra sin oprindelse er forblevet uændret som symbolet for en nation.
Det er derfor selvfølgeligt, at flaget af traclitionsmæssige grunde beo
handles med ærbødighed, men samtidig må det være naturligt for enhver at kende og iagttage visse sædvaner, der knytter sig til flagets brug
som nationalt samlingsmærke.
Der tænkes her ikke alene på de traditionelle orlogsskikke, som læres
i tjenesten. Det bør være en pligt for enhver, der ejer eller benytter flag
eller vimpel, at behandle disse symboler efter de regler, som gennem
tiderne har vundet hævd.
Flagets historie og dets betegnelse.
Dannebrog har sin historiske oprindelse fra slaget ved Reval 15. juni
1219 under Kong Valdemar Sejrs korstog til Estland.
Op gennem middelalderen er Dannebrog anvendt både som splitflag
og stutflag i landets skibe, men i 1630 bestemte kong Cm. den IV, at
kun orlogsskibene måtte føre splitflaget (orlogsflaget).
Udover anvendelsen som orlogsflag benyttes splitflaget i dag af hæren, flyvevåbnet og øvrige statsinstitutioner, flaget benævnes således
også statsflaget. Handelsflåden og den enkelte borger bruger stutflag,
i denne egenskab kaldes flaget handelsilag, henholdsvis nationalflag.
Søværnets flag.
Orlogsflaget: Af dybrød farve med hvidt kors og split; korsets bredde
er 1/7 af flagets højde, firkanterne nærmest det stående lig er kvadrater,
hvis sider er 3/7 af flagets højde; længden af de yderste firkanter er 5/ 4
af de inderste; længden af fligene er
gang længden af de yderste firkanter.

1*

Flaget og dets anve ndelse

44:3

Orlogsflagets størrelse betegnes ved antal af duge; der findes således orlogsQag fra l dug tilIlli dug, hver dug svarer til ca. ~ m.
Orlogsflaget føres i søværnets skibe på flagspil agter eller under gaffelen, og når skibene er til ankers eller fortøjet, føres tillige orlogsflaget
som gøs i stævnen.
Ved særlige lejligheder sættes endvidere orlogsflaget på toppen af
skibets master (flagning med topflag og ved flagning over toppene).
På søværnets institutioner i land føres orlogsflaget på flagstang.
Orlogsfartøjer fører flaget på flagspil agter, sejlfartøjer under sejlads
fører dog flaget på flagfald på sejlet eller under gaffeL
Orlogsflaget føres inden for flagtid, d. v. s. fra kl. 0800 til solnedgang.
Når solen står op efter kl. 0800, føres flaget dog først fra solopgang.
Ved flagets hejsning og nedhaling benyttes kommandoerne Klar overalt, efterfulgt af Hejs (hal ned), hvorefter flaget hejses (nedhales) under
honnør (pib esignal, honnørsignal eller skansevagt). Den enkelte honorerer ved at gøre front mod flaget og blotte hovedet.
Udenfor flagtid kan orlogsskibe under særlige forhold sætte flaget
f. eks. \'00 passage af andre skibe, der fører flag, eller ved officiel optræden eller handling over for andre skibe.
Ved flagning på halv stang skal flagets midte være i hØide med flagspillets midte. Under mastetop eller gaffel skal flagets overkant være en
god flaghøjde under knoppen eller nokken af gaflen.
Skal der flages på halv stang fra flagets hejsning, sker dette, efter at
flaget er sat, ligesom flaget, såfremt dette skal forblive på halv stang indtil flagtids ophør, først hales for inden nedhaling.
Kipning med flaget er en hævdvunden høfllghedstilkendegivelse fra
andre skibe overfor orlogsskibe. Orlogsmænd kan i almindelighed forvente kipning, men ikke forlange den.
Ved kipning hales orlogsflaget langsomt ~ ned og derefter straks langsomt op. Kipning må kun finde sted som besvarelse af en kipning, og
der kippes kun en gang. Når flere orlogsskibe sejler i formation eller
ligger sammen til ankers eller i havn, besvares en kipning af hvert enkelt skib.
Ved flagning på halv stang må kipning først besvares, når orlogsflaget
er halet for. Efter kipningen sættes flaget atter på halv stang.
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Kommandotegn.
Når et orlogsskib skal udrustes til togt, og besætningen er gået ombord, hejses kommando, d. v. s. at chefens kommandotegn hejses på en
af masterne.
Enhver skibschef, undtagen admiraler, fører orlogsvimplen som kommandategn, den vajer fra stormasten eller eneste mast. Såfremt der ingen
mast findes, føres den på et dertil egnet sted.
Kommandører, der er chefer for en flådestyrke (deling eller gruppe ),
fører dog eskadrechefstanderen som kommando tegn.
Admiraler fører som styrkechefer, eller når de opholder sig ombord
i et orlogsskib, deres kommandotegn, admiralsflagene på fortoppen
(kontreadmiral og viceadmiral) og på stortoppen (admiral).
Når Hans Majestæt Kongen går ombord i et af søværnets skibe, hejses
kongeflaget på stortoppen. Haves kongef1ag ikke ombord, sættes i stedet orlogsflag med vimpel over.
Kongestanderen anvendes , når den for kongeflaget fastsatte honnør
ikke skal finde sted.
For rigsforstanderen og marineministeren (forsvarsministeren) findes
særlige kommandotegn.
For de højere kommandotegn (flag og eskadrechefstanderen) gælder,
at der afgives salut med et nærmere fastsat antal skud ved kommandotegnenes hejsning og nedhaling.
Når andre skibe, der kan afgive salut, - er salutpligtige, - 1. gang
møder skibe med højere kommandotegn, afgiVes også salut; for skibe,
der fører kongeflag, stilles besætningen tillige op til paradering.
Når et højere kommandotegn hejses, nedhales det lavere.
Kommandotegn kan føres på halv stang i ganske særlige tilfælde (f.
eks. ved dødsfald i kongehuset og på langfredag).

Distinktionstegn
er flag for Hendes Majestæt Dronningen, tronfølgeren samt medlemmer
af kongehuset og anvendes, når ovennævnte går ombord i et af søværnets skibe.
For disse flag afgiVes salut som ved kommandotegnene, dog anvendes dronnillgestander, når denne honnør ikke ønskes.

Kommando..
Ko mma ndotegn

•

Kongestander

11 skud

Orlogsvimpel

Il

..

tinktionstegn
Hande lsfl ag

Distinktionstegn

Dronningeflag
27 skud

Dronningestander

Kongehusflag
21 skud

Ancien nitetsstande r

Fiske riinspe ktionsstande r

F laget og dets anvendelse
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Når flere skibe ligger til ankel'S eller i havn, anvendes anciennitetsstanderen (sat på styrbords rånok) af den af grad ældste skibschef.
Øvrige splitflag.
Visse statsmyndigheder og offentlige institutioner fører splitflag med
et særligt kendetegn anbragt i øverste venstre felt. Samme ret er tillagt
en række private institutioner, foreninger m. v.
Handelsflaget.
Af klar rød farve med hvidt kors. Korsets bredde er 1/7 af flagets
højde ved det stående lig. Felterne ved stangen er kvadrater med sider
på 3/7 af højden. Længden af de yderste felter er 11 / 2 gange de indre
felters.
Ved brug af handelsflaget bør i store træk følges de almindelige regler, der er gældende for orlogsflaget.
Til flagstænger kan anvendes en vimpel, der bør vaje dag og nat, når
en ejendom er beboet og flaget ikke er sat.

1
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Nationalsangen
Kong Christian stod ved hØjen mast
i røg og damp;
hans værge hamrede så fast,
at goten« hiælm og hierne brast;
da sank hvert tiendtlig spejl og mast
i røg og damp.
Fly, skreg de, hver som flygte kan,
hvo står mod Danmarks Christian
i kamp?

Niels luel gav agt på stormens brag:
Nu er det tid!
Han heisede det røde flag
og slog på tienden slag i slag;
da skreg de hØjt blandt stormens brag.
Nu er det tid!
Fly, skreg de, hver som ved et skjul,
hvo kan bestå mod Danmarks luel
i strid?

O, Nordhavl Glimt af Wessel brød
din mørke sky;
da tyede kæmper til dit skød,
thi med ham lynte skræk og død.
Fra Vallen hørtes vrål, som brød
den tykke sky:
Fra Danmark lyner Tordenskiold;
hoer give sig i himlens vold
og flyl

Du danskes vej til ros og magt,

sortladne hav!
Modtag din ven, som uforsagt
tør møde faren med foragt,
så stolt som du mod stormens magt,
sortladne hav!
Og rask igennem larm og spil
og kamp og sejer før mig til
min grav!
[ohs, Ewald.

Kongeskibet »Dannebrog«,

Nogle statsanerkendte splitflag.
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Specielle Morse tegn
AA
AR
AS
BT

Su b

3

Se ven

Eight

Fo artr:
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E ME RG
Emergency

1

S ix

Punktum - ,Period . Bi nd est r eg - lIypnen 10 0sh) - .. .. Parent es - Brockets _ . - - . Brøkstreg - Stroke-Slant - . , _.
Komma - Camma
Anf ørsel st egn - Ooote ond lInf/uote
Apostrof - Apostropne
Kolo n - Calon
Decimal - Point
Mell emline - Tack

PT

fÆ

(Ægir)
(Ødis)

Ukendt station • l/nknown station
Sluttegn - End of transmission
Vent - Woit
Teksttegn - Langbreak
Gentag - Repeat
Spørgende - Interrogato(}l
Iværksættelse følger - Execute ta fol)aw
Kaldesignal fø Iger - Callsign follows

g iv es so m AE

,.

..

..

DE
AA

Navneliste over forsvarets øverste chefer den

Forsvarsminister

Forsvarschef........... .

]9

.

.. .

.

Chefen for Søværnet, viceadmiral.

..

Chefen for Søværnsetaben, kontreadmiral

Chefen for Søværnets operative Kommando kontreadmiral

.

Chefen for Hæren, generalløjtnant

Chefen for Flyvevåbnet, generalløjtnant......................... .

..

Bogen , der skal medbringes ved eventuelt senere møde ved søværnet,
skal opbevares og behandles omhyggeligt.

..

