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Forord
Som introduktion til og baggrund
for den kommende tjeneste i Søværnet indeholder denne bog en
række tjenestebestemmelser og
informationer, som erfaringen har
vist er nødvendige som grundlag
for en interessant, effektiv og udbytterig tjenestetid.

Bogen vil blive anvendt i den indledende uddannelse, og vil efterfølgende kunne anvendes som opslagsværk med sin mangeartede
informationer om såvel militære
som mere specifikke maritime
emner.
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Kontreadmiral
Chef for Søværnets operative Kommando
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1. Kapitel

Flådens historie
Danmarks beliggenhed ved havet
og den fysiske udformning af landet som et ørige har præget vor
historie. Tidligt organiserede dan skerne således et forsvar til søs.
Fra slutningen af det vi kalder vikingetiden, i 100D-tallet, kender
vi den såkaldte leding , der indebar, at alle frie mænd enten selv
skulle møde eller stille en anden
til rigets forsvar, når kongen bød
det, eller der var fare for fjendeangreb. Disse folk skulle bemande skibe, som alle betalte for bygningen og vedligeholdelsen af.
Man kan betragte ledingshæren
som en amfibiestyrke, idet den
både skulle kæmpe til lands og til
vands.

Orlogsflåden
grundlægges
Udviklingen gennem 1400·tallet
medførte bl.a. indførelsen af skydevåben i form af kanoner på skibene. Dette forøgede størrelsen af
de skibe, der skulle anvendes til
krigsbrug, og det var derfor ikke

længere muligt for grupper af frie
mænd ude omkring i landet at lade bygge og vedligeholde særlige
skibe, der i påkomne tilfælde kunne anvendes til krigsbrug. Kongen
overtog derfor efterhånden denne
opgave og lod bygge skibe for de
penge, som landets frie mænd ellers skulle have stillet til rådighed
for bygningen af mindre skibe.
Dette var forudsætningen for
dannelsen af en orlogsflåde i Danmark omkring år 1500; en permanent styrke af større skibe specielt
indrettet til krigsbrug med faste
stambesætninger. I europæisk sammenhæng var Danmark tidligt ude
med denne form for organisation,
og vor flåde er derfor en af de
ældste virkelige orlogsfl åder i
Europa,
Den danske kong Hans stod således for orlogsflådens første organisering, ligesom han også etablerede et skibsbyggeri i København
og et ved Nakskov.
Kong Hans' flåde kom snart til
at vise sin styrke ved at medvirke
til at knække Hansestædernes
l

Christian den Fjerde I slaget på Kolberg Heide den 1 juli 1644

magt, og i 1500-tallets krige sikrede den danske flåde under
mænd som Jens Holgersen Ulfstand, Peder Skram og Herluf
Trolle Danmark herredømmet i

Østersøen.
Under Christian 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 forbedrede.
På Bremerholm blev ankersmedien 1619 ombygget til kirke,
i dag » Holmens Kirke«, og i det
nye kvarter, som Christian den
2

Fjerde indlemmede i København
ved at udvide volden, anlagdes i
1631 Nyboder, der siden har været bolig for Holmens faste stok.
Også bygningen af Tøjhuset og
Proviantgården omkring den nuværende bibliotekshave på Slotsholmen, der oprindelig var et havnebassin til udrustning af orlogsskibe, vidner om Christian 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 Christian
den Fjerde selv kommandoen til
søs. Kalmarkrigen 1611-13 med

»Chrlstlanus Quintus« l slaget J Køge bugt den 1 juli 1677

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 blevet besat, hjalp til at hindre den tyske

feltherre Wallenstein i at trænge
over til øerne.
Sverige trådte derefter ind i 30årskrigen. og Christian den Fjerde
så med dårlig skjult misundelse
sin konkurrent, Sverige, indtage
den plads som protestanternes førende nation, som han havde til3

tænkt Danmark. Uklog toldpolitik
medførte til sidst et brud med
Sverige, der i 1643 lod general
Torstensson rykke ind i Jylland.
Atter reddede flåden under
Christian den Fjerdes føring lan-

dets eksistens. En hollandsk hjælpeflåde blev slået i Lister Dyb på
Jyllands vestkyst, hvorefter kongen mødte den svenske hovedflåde i 1644 i det hårde slag på Kolberg Heide ved Femern.

Tordensklold overrumpler Fæstningen Marstrands kommandant
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Fornyet hollandsk hjælp til
Sverige og uheldige danske dispositioner medførte imidlertid, at
Sverige gik ud af krigen som sejrherre, og efter freden i Bremsebro
1645, ved hvilken bl.a. Gotland
blev afstået til Sverige, var det
slut med Danmarks dominerende
rolle i Østersøen .
De ulykkelige svenskekrige i
1657-60, 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
Juels 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 .
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 l juli 1677, i hvilket han
besejrede en stærkere svensk flåde. Trods flådens sejre forblev
Skåne ikke på danske hænder, idet
Sverige var allieret med Europas

dengang
stærkeste
stormagt,
Frankrig.
Under Den Store Nordiske Krig
- 1709-20 - var Danmark i forbund med Rusland, Polen og
Brandenburg. Krigen skulle bryde
det svenske østersøherredømme
ved tilbageerobring af de skånske
provinser. Krigens kendteste navn
var Peter Wessel, der senere blev
adlet for sine fortjenester under
navnet TordenskioId . 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
initiat iv, vovemod og store føreregenskaber. Hans operationer i
Dynekilen 1716 og Marstrand
1719 fik afgørende betydning for
krigen s gang.
Af andre navne fra denne krig
bør huskes Ivar Huitfeldt, der i
1710 - i et i øvrigt uafgjort slag
mellem en dansk og en svensk flåde - sprang i luften med sit skib,
orlog sskibet DANNEBROG, det
første af de skibe, der var bygget
på det i 1690 anlagte 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 Bernstorff's
udenrigsministertid, støtter sig
dels på et neutralitetsforbund bl.a.
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med Rusland, dels på tilstedeværelsen af en kraftig dansk flåde,
hvoraf store dele i længere perioder blev holdt udrustede til værn
for den danske søbandel.
Fra 1700~tallet er der især
grund til at pege på navne som
F. Danneskiold-Samsøe og Henrik
Gerner. Førstnævnte var administrator af den danske flåde 173546 og 1769-70, den anden en
kendt skibskonstruktør, som virkede i 1780'erne.
England ønskede i slutningen
af 1700-tallet at kontrollere al
neutral skibsfart, og for at gennemføre sine krav herom og
sprænge det nævnte neutralitetsforbund sendtes i 1801 en betydelig flådestyrke til Østersøen. Danmark var ikke forberedt på krig.
Båden lå på dette tidspunkt uud-

rustet i flådens leje. og en forsvarslinie bLa. af blokskibe, dvs.
skibe uden sejlrigning, måtte i
hast udlægges i Sundet fra søfortet Trekroner og sydefter. Englands mest berømte admiral, Lord
Nelson, angreb skærtorsdag den 2
april 180l den danske linie, der
kommanderedes af kommandør
Olfert Fischer.
Den 18-årige løjtnant Peter
Willemoes lå med FLÅDEBATTER! NR. l lige overfor Nelsons
flagskib, linieskibet ELEPHANT,
og førte en heltemodig kamp. Efter et tappert forsvar blev den danske linie nedkæmpet.
Ved de påfølgende forhandlinger måtte Danmark gå ind på
Englands krav, men slaget på
Københavns Rhed regnes med
rette for et af Nelsons hårdeste og

En engelsk brig angribes af danske kanonbåde
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FlådebatterI Nr. 1 under slaget på Rheden den 2 april 1801
I

vakte i sin tid opmærksomhed
verden over.

Flådens
bortførelse 1807
Napoleonskrigene medførte, at
Englands opmærksomhed stadig
var rettet mod den danske flåde.
Hvis Danmark sluttede sig til Ndpoleon, eller hvis denne med magt
satte sig i besiddelse af flåden,
ville dette være en trussel mod
England.
l
For at sikre sig sendte England
derfor i 1807 igen en ekspedition
I
mod Danmark, men denne gang
baseret på angreb fra landsiden.
Den danske hær stod i Holsten fot

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 til overgivelse.
r kapitulationsbetingelserne indgik bestemmelser om flådens udlevering, og praktisk talt alt, hvad
der hørte til flåden og dens udrustning, blev fjernet eller ødelagt af
sejrherrerne.
Englænderne havde sikret sig
7

Englænderne ødelægger Linieskibet DITMARSKEN på beddingen i 1807

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 lille krig
mod engelske skibe i danske farvande.
Det var særlig kanonbåde, af
hvilke der under krigen byggedes
næsten 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, og i 1814 skiltes den
dansk-norske marine efter mere
end 300 års samhørighed.
8

De slesvigske krige i
1848...50 og 1864
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.
I 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

..Schwarzenberg« brænder

til hæren ved flankeoperationer på
SØndetjyllands østkyst.
Danmarks modstandere var foruden Preussen - den daværende stærke flådemagt Østrig. To
østrigske skruefregatter, forstærket med tre preussiske dampkanonb åde, kom som forløbere for
en større østrigsk flåde til farvandet omkring Hel goland, og der
blev kamp her den 9 maj 1864.
Efter 2 timers kamp lykkedes
det den danske styrke - skruefregatterne NIELS JUEL og JYLLAND
samt
skruekorvetten
HEIMDAL, ført af orlogskaptajn
Eduoard Suenson - at skyde det
østrigske flagskib SCHWARZENBERG 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.

1. 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 hermed 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.
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"Peder Skram« under maste kranen den 29 august 1943

Men også på anden måde bidrog flådens personel til at holde
krigens virkninger så fjernt som
muligt fra befolkningen. Minehold uskadeliggjorde i alt ca.
9.000 miner.
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Ved første verdenskrigs afslutning blev det fra alle sider anerkendt, at flåden havde gjort sin
pligt, 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 torpedo både, 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 Aage H. Vedel,
ønskede dog under ingen omstændigheder, at flere danske skibe skulle falde i tyskernes hænder. Han besluttede derfor, da krisen den 28 august blev akut, at lade samtlige skibe under kommando sænke eller ødelægge, hvis de
ikke i overensstemmelse med tid-

ligere 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 NIELS JUEL
blev angrebet af tyske luftfartøjer
med bomber og maskingeværer
ud for Hundested. Det blev derefter sat på grund ved Nykøbing
Sjælland og ødelagt af sin egen
besætning. Flere mindre fartøjer
nåede svenske havne.
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 befalingsmænd og menige.
Det personel, der forblev i Sverige, formerede en dansk flotille.
Denne skulle samarbejde med den
af hæren oprettede brigade i Sverige; især hvis brigaden eventuelt
skulle overføres til Danmark.
Men den største indsats på søen
for Danmarks sag blev dog udført
af handelsflådens folk, hvoraf
Il

mange fra den 9 april 1940 til kri~
gens endelige afslutning i 1945
sejlede under allieret flag.

Efter 2. verdenskrig
Efter befrielsen den 5 maj 1945
begyndte en genopbygningstid for
søværnet. Besættelsesmagten havde taget alt militært materiel og
udrustning. Befalingsmandskorpsets uddannelse var blevet forsømt , og korpset var skrumpet ind
og måtte genopbygges.
Derfor blev der i 1946 nedsat
en Forsvarskommision, som på
grundlag af den nye udenrigspolitiske situation, der var karakteriseret af medlemskabet af FN og
den ændrede magtstilling i Østersøområdet, skulle udarbejde en
samlet plan for forsvaret.
Under indtryk af begivenhederne ude i Europa tilsluttede Danmark sig NATO den 4 april 1949.
l de første år efter krigen fik
søværnet skibsmateriel ved køb i
England og USA, ved overtagelse
af tidligere tysk materiel og ved
færdigbygning af enheder, som
var påbegyndt før den 29 august
1943, hvorved man blev i stand
til at uddanne personel af alle

grader,
De af regeringen vedtagne forsvarslove i 1950, 1951 og 1960
skabte en ny baggrund for flådens
genopbygning. Forsvarsloven af
1960 fastsatte bl.a. 61 egentlige
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krigsskibe samt skibe til særlige
formål, herunder inspektions- og
depotskibe.
Danmark og USA indgik genopbygningsaftaler om at dele udgifterne, de såkaldte »Off shore«henholdsvis »Cost Sharing«-programmer, fordi Danmark ikke alene kunne klare udgifterne. På disse programmer byggedes fregatter, korvetter, minelæggere, ubåde, bevogtningsfartøjer og torpedobåde.
Hertil kom en national finansieret bygning af inspektionsskibe
med ialt otte ALOUETIE~heli
koptere og inspektionskuttere.
Gennem disse programmer blev
opnået en tiltrængt standardisering af skibenes hoved- og hjæl-

pemaskinerier,
En revolutionerende nyhed var,
at søværnet, som et af de første i
verden , indførte gasturbinemaskiner i visse af flådens skibe. Gasturbinen som kraftmaskine havde
tidligere i form af et jet-aggregat
haft en dominerende stilling som
fremdrivningsmiddel for flyvemaskiner.
Afhængig af skibstypen og den
måde, man ville anvende et skib
på, viste det sig fordelagtigt at basere maskinanlægget enten på
gasturbiner alene eller på en kombination af gasturbiner og dieselmotorer (CODAG).
I 1962 afgav søværnet ordre på
bygning af to gasturbinebåde i

England og i 1963 på yderligere
fire både (SØ~klassen) af samme
type, som blev bygget på Orlogsværftet på licens. Hver båd fik installeret tre Proteus gasturbiner,
som hver udvikler max. 4250 HK.
I Helsingør blev de nye fregatter (PEDER SKRAM-klassen)
færdigbyggede i 1965 og -66. De
var 2-skruede, og på hver skrueaksel installeredes en gasturbine og
en dieselmotor, som trak på samme gear. Disse gasturbiner er fra
Prau og Whitney i USA og udvik ler 22.0(}O HK på hver turbine.
Forsvarsloven af 1969 medførte
ikke væsentlige ændringer, idet
den blot fastlagde antallet af
krigsskibe.
Ved forsvarsforliget i 1973 opn åedes enighed om den af Chefen
for Søværnet udarbejdede Flådeplan 1982, der angav hovedlinierne for flådens sammensætning og
de nødvendige nyanskaffelser inden for skibsmateriellet frem til
1982. Den daværende situation
sammenholdt med de danske
farvandes beskaffenhed gjorde det
da naturligt, at flåden sammensattes af lette fartøjer med vægt på
udnyttelsen af artilleri, torpedoer,
miner og missiler i taktisk samspil. Vejrforhold samt taktiske og
teknologiske faktorer gør det nødvendigt, at flåden yderligere måtte
råde over enkelte større og alsidigt udrustede skibe med stor udholdenhed og SØdygtighed og ud-

styret med elektronisk varslingsog kampledelsesudstyr. Endvidere må der til fiskeriinspektion
og stationstieneste m.v. rådes over
særlige skibe og fartøjer.
I 1975 påbegyndtes bygningen
af et femte inspektionsskib samt
en serie på ti torpedobåde af WIL~
LEMOES-klassen, der har de
svenske torpedobåde af SPICAklassen som forbillede, men som
ellers er dansk konstruerede. Inspektionsskibet BESKYTTEREN
var færdigt i 1976 og blev indsat i
inspektionstjeneste ved Færøerne
og Grønland, hvor fiskerigrænsen
i januar 1977 blev udvidet til 200
sømil. Derved blev overvågningsag inspektionsopgaverne betydeligt forøgede.
I 1977 begyndte søværnet at tage luftmålsmissilet SEA SPAR~
ROW i brug, og fra slutningen af
dette år kunne et sådant missil affyres fra fregatten HERLUF
TROLLE.
Samtidig blev indførelsen af
sømålssystemet HARPOON påbegyndt.
Samme år påbegyndtes bygningen af 3 korvetter, der skulle anvendes som kommando- og lederfartøjer for egentlige kampgrupper. I 1978 blev de sidste af torpedobådene færdige. Den danske
WILLEMOES-kla.<;se, der er udstyret med torpedoer og missiler,
er i sin klasse blandt de mest
avancerede krigsskibe i dag, og
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den har øget den danske flådes
kampkraft betydeligt. Ligeledes i
1978 indgik 10 moderne kabelminelæggere af LINDORMEN-klassen i flådens tal. Den første af
korvetterne NIELS JUEL, der også giver klassen navn, blev afleveret fra værft i 1979.
I 1981 påbegyndtes leveringen
af en ny type helikoptere til Søværnets Flyvetjeneste, og i løbet
af 1982 var de otte ALOUETIER
udskiftet en for en med LYNXhelikopteren, som er en moderne
helikopter, der stort set kan anvendes under alle vejr- og lysforhold.
I perioden 1980-82 indgik de
tre korvetter af NIELS JUELklassen i flådens tal.
Ny teknologi og nye muligheder er repræsenteret i flådens nyeste enheder af FLYVEFISKENklassen, de såkaldte STANDARD
FLEX skibe (STANDARD FI...EX
300) . Den sidste af ialt 14 enheder
indgik i flådens tal i 1996.

Enhedernes konstruktion, med
mulighed for hurtigt at skifte våbensystemer og udstyr, giver søværnet en økonomisk standardskibstype til afløsning af flere
ældre skibstyper. I de seneste år
har fire inspektionsskibe af THETIS-klassen afløst de fire veltjente skibe af HVIDBJ0RN-klassen.
Med flådeplan 1982 fik Danmark en moderne, tidssvarende
og slagkraftig flåde, der kunne
indgå i samarbejde med andre
Atlantmagters flåder.
De ændrede storpolitiske forhold i verden har dels ændret visse af flådens opgaver, dels medført planer om en vis tilpasning
af Søværnet. En følge af dette
har bl.a . været en reduktion af
søværnets hoved base gennem
300 år, Holmen i København,
hvorfra der er sket en udflytning
til flådestationerne Korsør og
Frederikshavn.

Paruljefartøjet HAJEN
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2. Kapitel, afs. A

Grundlaget
Danmarks Riges Grundlov af
5 juni 1953, § 81:
»Enhver våbenfør mand er forpligtet til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar efter de
nærmere bestemmelser, som lo-ven foreskriver«.

1. Rammen
Den danske befolkning ønsker at
forsvare det danske område mod
fremmede overgreb af enhver artlige fra udnyttelse af vore ressourcer uden tilladelse til væbnet angreb, Dertil ønsker et overvejende
flertal et dansk forsvar i samklang
med internationale styrker.
I forhold til omkringliggende
lande kan man sikre sit ønske på
to principielt forskellige måder.
Enten ved en neutral alliancefri
holdning eller ved at gøre fælles
sag gennem en alliance. Væsentlig for begge holdninger er, at
man tydeligt viser sin hensigt,
dvs. klart demonstrerer en vilje til
at fastholde den.
I en meget lang årrække valgte

Danmark en alliancefri holdning,
idet man dog samtidig søgte at
støtte sig til de store mellemfolkelige organisationer, der blev oprettet efter 1. verdenskrig. Danmark
støtter sig fortsat til en sådan verdensorganisation - De Forenede
Nationer (FN) - men som en følge af de erfaringer, landet havde
gjort under 2. verdenskrig, brød
man i 1949 med neutralitetstanken og gik ind i en alliance, Atlantpagten, den Nord Atlantiske
Traktats Organisation (NATO).
NATO er en regional vest-europæisk-nordamerikansk alliance,
som i overensstemmelse med FNpagten har stillet sig to hovedopgaver:
- At opretholde tilstrækkelige
militære styrker for at afskrække andre fra angreb eller pression mod de enkelte medlemslande, samt at forsvare disses
territorier, hvis angreb alligevel
skulle finde sted og
- at bidrage til afspænding og
gensidige nedrustningsaftaler.
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I 1990 blev vort fortsatte medlemskab af NATO taget op til debat,
fordi medlemskabet gennem 40 år
herefter kan opsiges med l års
varsel.
Af debatten fremgik, at der også i fremtiden vil findes ustabile
områder i Europa. Man vil derfor
ikke kunne se bort fra risikoen for
militære konflikter i en overskuelig fremtid.
Trods en række alvorlige kriser
har det imidlertid været muligt at
undgå en ny altødelæggende krig
i Europa. Dette skyldes formentlig, at der i den militære situation
i Europa er etab leret et så lige
styrkeforhold, at krig ikke er aktuel som middel til at opnå politiske mål. Indti l der sker en varig
og troværdig afspænding, må det
være naturligt at fastholde egne
styrker.
For de vestlige stater er det
vanskeligt at se, at denne styrke
kan opretholdes, med mindre man
bevarer en alliance, og da der ikke
er noget alternativ hertil , har valget for de europæiske stater, der
vil føre alliancepolitik, været forholdsvis enkelt. Alle medlemslandene har da også valgt at fortsætte
medlemskabet af alliancen.
Danmarks medlemskab af NATO er en væsentlig del af grundlaget for loven om forsvarets organisation.
Tilslutningen til NATO var i
DEe 199 1 den højeste nogensin-
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de. Ifølge Gallup støttede 75 % af
befolkningen fuldt ud medlemskabet af NATO.

2. Forholdsordren
(Se side 18-19).

3. Forsvarets formål
og opgaver
Det militære forsvar skal bidrage
til at fremme fred og sikkerhed.
Forsvaret udgør et væsentligt
sikkerhedspolitisk middel og har
til formål:
- At forebygge konflikter og
krig,
- at hævde Danmarks suverænitet
og sikre landets forsatte eksistens og integritet og
- at fremme en fredelig udvikling
i verden med respekt for menneskerettighederne.
Dansk forsvar skal på mandat
af FN eller Organisation for
Security and Co-operation in
Europe (OSCE) med militære
midler, direkte eller stillet til
rådighed gennem NATO, kunne
bidrage til løsning af konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre
lignende opgaver.
Forsvaret skal som en integreret
del af NATO kunne:

- Løse konfliktforebyggende opgaver,
krisestyringsopgaver
samt yde effektiv modstand
mod angreb på dansk område
og gennemføre egentligt forsvar af Danmark og tilstødende
nærområder i samarbejde med
allierede styrker, herunder rettidigt kunne modtage, støtte og
gennemføre operationer med
allierede styrker indsat i forstærkningsejemed, samt

- deltage i konfliktforebyggelse,
krisestyring samt forsvar inden
for NATOs område herunder
demonstration af solidaritet ved
indsættelse af reaktionsstyrker. i
overensstemmelse med Alliancens strategi.
Forsvaret skal råde over styrker af
alle tre værn, hvis størrelse, kampkraft, udholdenhed, mobilitet og
fleksibilitet gør det muligt at løse
førnævnte opgaver.

Kongeskibet DANNEBROG
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Forholdsordren

Af Q&ubs ttåbt kDn~t lH~llmnark.
bt lJtnbw q~ ~Dttl'l\. btrfug ttl.§1w~. ~D(ftm.

$5 termem !il ttmars km.JI41ttnbør1\ D~ ft1 JbmoDn\.
gør vitterligt: Vi anordner føgende:
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. selvom krigserklæring eller krigstilstand ikke er
de pågældende chefer bekendt.
Dersom forsvarets styrker ikke
inden angrebet er bragt op på fuld
krigsstyrke, er ethvert angreb på
Danmark ude fra eller på dets forfatningsmæssige myndigheder at
18

betragte som ordre til mobilisering.

Hjemmeværnet møder uopholdeligt som bestemt ved »Hjemmeværnet på plads«,
Der må forventes ved krigsudbrud og under krigstilstand at ville
fremkomme falske ordrer og meddelelser til befolkningen og til mobiliserende eller kæmpende styr-

ker.
Ordre om ikke at mobilisere eller ikke at gøre modstand eller afbryde
påbegyndt 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,
eller som af fjenden er sat ud af
funktion pa anden made, 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 mulige tab, søge forbindelse
med andre kæmpende danske eller
allierede enheder.
Kampen skal, selv om 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 truer med repressalier for
at bevæge vore styrker til overgivelse. Bliver det uomgængelig nødvendigt at opgive et landområde til
fjenden, skal styrkerne gøre, hvad
der er muligt for at nå frem til
forsvarskampen pa andre frontafsnit.
Chefer for enheder m.fl. træffer,
når angreb er erkendt, alle foran-

stalminger til at forøge deres enheders fredsstyrke i overensstemmelse med de gældende bestemmelser, og søge snarest kampen
vendt fra forsvar til angreb.
5. kolonnevirksomhed skal bekæmpes. Politiet vil på dette område bistå de militære myndigheder.
Våben og andet krigsmateriel
ma 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 Damnark erfares, ufortøvet og
uden at afvente ordre om mobilisering give møde som befalet ved
designeringsskrivelse eller på den i
soldaterbogen (orlogsbogen) indklæbede røde eller gule mødebetaling.
Såfremt landet bliver delvis besat
af angriberen, skal alle, der ikke
kan nå frem til deres egen afdeling,
tilslutte sig andre kæmpende danske eller allierede enheder.
Af det personel af væmene, 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 hjemmevæmet, skal
derimod afvente næimere ordre.

Kongelig anordning aj6. marts1952
omforholdsordre for det militære forsvar vedangreb på landet og under krig.
Ændret ved kongeligt anordning af26. april1961.
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2. Kapitel, afs. B

Krigens love

Krigens love skal følges af krigsførende stater.
Krigens love er en del af de almindelige folkeretlige regler. De
folkeretlige regler indeholder
20

aftaler (traktater, konventioner
m. v.), der bestemmer såvel rettigheder som pligter staterne imellem.
Folkeretlige regler, og herunder

krigens love, er aftaler, som staterne i stort omfang frivilligt underkaster sig. Der er derfor ingen
myndighed, der kan tvinge en stat
til at overholde de folkeretlige
regler. En krigsførende stat vil
dog almindeligvis være interesseret i at overholde de folkeretlige
regler for at undgå, at den anden
part overtræder reglerne.
Folkeretlige regler om krig er
udformede i det 19. og 20. århundrede, dels i takt med de væbnede
konflikters voksende omfang og
dels i takt med udviklingen af stadig mere effektive våben.
På initiativ af Røde Kors-bevægelsen blev den første Genevekonvention vedtaget i 1864 med
Danmark som medunderskriver.
Senere er der blevet vedtaget flere
konventioner, og sidst har vi accepteret/ratificeret tillægsprotokollerne til Genevekonventionerne i 1977.
Grundtanken bag alle disse regler er at begrænse tab af menneskeliv samt at mindske menneskelige lidelser mest muligt.

Formålet med krigens love
er altså at fastlægge rimelige grænser mellem den
militære nødvendighed og
de humanitære krav

1. Konventioner m.v.
Haager-konventioneme
1907
Haager-konventionernc indeholder en række bestemmelser om
begrænsning af krigsmidlerne under land- og søkrig, herunder:

Nr. IV. Konventionen om regler
og vedtægter for krig til lands .
Nr. IX. Konventionen om bombardement fra skibe i krigstid
m.m.

De 4 Genevekonventioner
af 1949

1. Hærkonventionen
Konventionen til forbedring af
såredes og syges vilkår i de
væbnede styrker i felten.

2. Maritimkonventionen
Konventionen til forbedring af
såredes, syges og skibbrudnes vilkår i de væbnede styrker på søen.

3. Krigsfangekonventionen
Konventionen om behandling af
krigsfanger.

4. CIvIlkonventionen
Konventionen om beskyttelse af
civile personer i krigstid.
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Tillægsprotokollerne
af 1977 til Genevekonventionerne

- ved hel eller delvis besættelse
af et område, selvom besættelsen ikke møder modstand.
Beskyttede personer skal til enhver tid kunne henvende sig til:

Protokol I. Beskyttelse af ofre i
internationale væbnede konflikter.
Protokol II. Beskyttelse af ofre i
ikke-internationale væbnede konflikter.

Våbenkonventionen
Konventionen om forbud mod eller begrænsninger i anvendelsen
af visse konventionelle våben,
som må anses for at være unødigt
skadevoldende, eller som rammer
i flæng.

Konventionen om
biologiske våben
Konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling og oplagring
af bakteriologiske og toksinvåben
samt om disse våbens tilintetgørelse.

Konventionernes anvendelse

- En beskyttelsesmagt (en neutral
stat udpeget til at beskytte deres interesser) og
- den Internationale Røde Kors
Komite eller en anden godkendt humanitær organisation.

Strafansvar
De konventioner, Danmark har tiltrådt, har samme gyldighed som
andre love. Efter militær straffelovs §25 kan den, der »bruger
krigsredskab eller fremgangsmåde, hvis anvendelse er i strid
med en af Danmark tiltrådt
mellemfolkelig overenskomst, eller med almindelige folkeretlige
regler«, straffes med bøde, hæfte
eller fængsel indtil 12 år.

2. Krigens midler og
metoder
I almindelighed er det forbudt at
anvende våben og andre midler eller metoder, der er beregnet på at
volde unødige skader eller lidelser.

Konventionerne skal anvendes:

Midler
- Når en krig bryder ud mellem
lande, der har tiltrådt konventionerne samt
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Det er forbudt at anvende:
- Gift eller forgiftende våben,

- kvælende eller lignende stoffer,
- dum-dum kugler (filede projektiler),
- våben, hvis hovedformål er at
volde skade ved sprængstykker,
der ikke kan findes ved hjælp af
røntgenstråler,
- kampmidler, der ikke kan anvendes mod militære mål samt
- våben, der kan medføre alvorlige skader på det naturlige miljø.
Stormagterne er enige om, at på
grund af atomvåbnenes særlige
karakter er disse våben ikke omfattet af de nævnte forbud.

Landminer og lureminer
Brug af landminer og lureminer er
pålagt en række begrænsninger:

Landminer
Må kun anvendes mod militære
mål, og det er forbudt at udlægge
dem med det formål at påføre civilbefolkningen skade. Alle mulige forsigtigbedsforanstaltninger
skal iagttages for at beskytte civilbefolkningen mod udlagte miner.

Udiagte landminer ved
kampophør
Krigsdeltagere har pligt til:
- At registrere miners og minefelters placering,
- at udveksle oplysninger om
placering med modparten eller
med FN-styrker og

- at fjerne egne udlagte miner og
minefelter, hvis FN-styrker forlanger det.

Lureminer
Det er forbudt at anbringe lurcminer på:
- Syge, sårede og døde personer,
- mad og drikkevarer,
- internationalt anerkendte beskyttelsesmærker (f.eks. Røde
Kors mærket) samt
- legetøj til børn.

Brandvåben
Brug af brandvåben er ikke forbudt, men de krigsførende skal
overholde nogle begrænsninger
med det formål at gøre skaderne
på civilbefolkningen mindst mulige.

Metoder
I almindelighed må kun militære
mål angribes.
Det er forbudt at angribe:
- Civilbefolkningen,
- civile mål,
- ting, som er livsnødvendige for
civilbefolkningen,
- civile enkeltpersoner,
- kulturmindesmærker og
- andre beskyttede bygninger
(f.eks. kirker og hospitaler).

Fladebombardementer af byer
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eller områder er forbudt, hvis formålet er at ramme adskilte militære mål, spredt i civil bebyggelse.
Det er forbudt uretmæssigt at
anvende:
- Røde Kors mærket m.v. og
- tegn, kendemærker eller uniformer, som tilhører de Forenede
Nationer, neutrale stater eller
fjenden.

dræbe eller såre fjender,
som overgiver sig

forhindre
civil hjælp til sårede

svig (f.eks. ved at foregive, at
man er ukampdygtig),
- beordre, at der ikke må være
overlevende,
- true en modstander med, at
man ikke vil tage fanger,
- angribe de såkaldte »åbne byer«
eller demilitariserede zoner,
bygninger og køretøjer m.v. under
dække af Røde Kors mærket

Det er forbudt at:
- Beskyde personer, der redder
sig i faldskærm fra et fly i nød,
- dræbe, såre eller tage en modstander til fange ved brug af
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foretage henrettelser uden rettergang

tage gidsler

at udsætte sine medmennesker for
nedværdigende behandling

- at begå voldtægt,
- at tvinge nogen til prostitutionog
- at foretage kollektiv afstraffelse.

3. Krigsfanger
udøve tortur

- ødelægge fast ejendom eller løsøre, medmindre krigsoperationer gør det absolut nødvendigt.
Over for alle, der falder i ens
magt, både militære og civile, er
det forbudt:
- At begå vold,
- at foretage korporlig afstraffelse eller lemlæstelse,

at udøve forskelsbehandling på grund
af race, religion el. lign.

Tilfangetagelse
Orlogsgaster og andet personel,
der er tilknyttet forsvaret , bliver
krigsfanger, når de falder i fjendens hånd.
Selvom næsten alle lande har
underskrevet Geneve-konventionerne af 1949, vil de virkelige
krigsfangeforhold kunne afvige
meget betydeligt fra bestemmelserne i konventionerne. Krigsfanger er altid underlagt den fjendtlige stat og er i almindelighed underkastet dennes militære disciplin og lovgivning.
En orlogsgast må aldrig frivilligt eller uden absolut nødvendighed overgive sig til fjenden. Er
overgivelse nødvendig, er det en
ufravigelig pligt, inden overgivelse finder sted, at sørge for, at intet
af værdi falder i fjendens hånd
(våben, ammunition, papirer m.v.).
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Afhøring
Enhver, der bliver krigsfange, må
regne med at komme i forhør, ikke en, men flere gange. Orlogsgasten skal ved et sådant forhør
fastholde, at han ifølge Genevekonventionen om krigsfangers behandling kun er forpligtet til at
oplyse:

Fulde navn
Grad
Fødselsdato
Personnummer
Alle andre spørgsmål tilstræber
kun at hjælpe fjenden og skal derfor af yderste evne lades ubesvarede. Selv afhøreren 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.

Krigsfangelejr
I en krigsfangelejr er opretholde1-
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se af 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 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.

Flugt
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.lign.

Historien viser, at flugt ofte er
mulig, når dygtighed, planlægning og held forenes, og undvegne fanger er trods sprogvanskeligheder, sult, kulde og store afstande gennem fjendtligt område ofte
nået tilbage til egne styrker.

Krigsfangers rettigheder
Krigsfanger skal:
- Have deres liv skånet,
- altid behandles humant,
- behandles ens, idet særbehandling kun kan ske på grund af
helbred, køn, alder, militær grad
eller faglige kvalifikationer,
- hurtigst muligt flyttes ud af
kampzonen og anbringes i lejre, der ligger uden for fare,
- evakueres (flyttes) til humanitære forhold og under de sanune
forhold, som de fjendtlige styrker har, når disse skifter stilling,
- tildeles nødvendig føde,
- tildeles nødvendig beklædning
samt
- tildeles nødvendig lægehjælp .

....

KrlgafangekonvenUonen skal opslås l aJ.le fangelejre, så fanger til enhver tid kan
se, hvilke rettigheder og pligter de har.

Krigsfanger har endvidere ret til:
- At der gives meddelelse om tilfangetagelsen til såvel krigsfangens nærmeste som til Den Internationale Røde Kors Komite,
- at beholde deres identitetskort,
- at få nye identitetspapirer udleverede af tilbageholdelsesmagten, hvis identitetskortet er gået
tabt,

- at beholde personlige ejendele,
tøj, mad samt udrustningsgenstande til personlig beskyttelse
(f.eks, hjelm og gasmaske),
- at vælge talsmænd, der kan repræsentere krigsfangerne over
for såvel tilbageholdelsesmagten som de humanitære organisationer,
- at modtage og sende breve til
slægtninge regelmæssigt. Brevene må kun censureres af afsender- og modtagerstat. og
kun en gang af hver,
- at modtage hjælp og forsendelser af forskellig art,
- at kunne henvende sig med klager og anmodninger til repræ-
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sentanter fra såvel beskyttelsesmagten (neutral stat) som fra
Den Internationale Røde Kors
Komite,
- at blive betjent af præster af
egen religion,

- at forlange kvittering for aflevering af penge og værdigenstande og at få disse værdier udleverede ved frigivelsen,
- at få passende kvarterer, der opfylder alle hygiejniske og sundhedsmæssige krav,

Rettigheder ved
retsforfølgelse
Af sikkerhedsgrunde kan krigsfangers frihed begrænses, men
krigsfanger må kun fængsles for
forbrydelser.
Krigsfanger, der stilles for en
domstol, har ret til:

- At få hjælp fra Den Internationale Røde Kors Komite, hvis
forbrydelsen er begået inden
tilfangetagelsen,
- at udtale sig, at føre et forsvar
med hjælp fra en kvalificeret
forsvarer og at føre vidner og
- ved flugtforsøg kun at blive
idømt disciplinærstraf (selv i
gentagelsestilfælde).
Afsiges der dødsdom i sagen, må

- at få kvarterer af samme standard, som tilbageholdelsesmagtens egne tropper er indkvarterede i samt
- at blive hjemsendt uden forsinkelse, når krigen er slut.
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dommen ikke fuldbyrdes, før der
er gået seks måneder fra den dag,
Røde Kors Komiteen blev underrettet om dommen.
Forbudte straffe er:
- Kollektiv straf for noget, en enkelt har gjort sig skyldig i,
- indespærring i rum uden dagslys samt
- tortur (også ved afhøringer).
Anvendelse af våben mod krigsfangerer:
- I almindelighed, eller mod fanger der forsøger at flygte, kun
tilladt som en sidste udvej og
kun efter forud afgivet varseL

- på forlangende at forevise identitetskort,
- at hilse på alle tilbageholdelsesrnagtens officerer,
- at vise samme ydre tegn på respekt over for tilbageholdelsesmagtens officerer, som krigsfangerne er forpligtede til over
for egne officerer og
- at udføre arbejde, som skal aflønnes. Arbejdet skal udføres
under de samme betingelser,
som tilbageholdelsesmagtens
statsborgere arbejder under.
For befalingsmænd gælder, at de
kun kan beordres til at føre opsyn.

Krigsfanger, som er alvorligt syge
eller sårede, kan hjemsendes.

Krigsfangers pligter
Krigsfanger er forpligtede til:
- På forespørgsel at opgive grad,
personnummer og navn, men
må ikke tvinges til at afgive andre oplysninger,

Det er forbtJdt at lade krigsfanger arbejde I områder, hvor der kæmpes eiler udføres arbejde af farlig eller nedværdigende karakter
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Krigsfangestatus for
medlemmer af organiserede
modstandsbevægelser
Krigsdeltagere har ret til status som
krigsfanger ved tilfangetagelse.
Krigsdeltagere skal kunne skelnes fra civilbefolkningen, men
drejer det sig om medlemmer af
modstandsbevægelser, kan det
være vanskeligt at skelne mellem
civile og modstandsfolk. Medlemmer af modstandsbevægelser bevarer retten til krigsfangestatus,
hvis de bærer deres våben synligt
for fjenden under forberedelse,
iværksættelse og gennemførelse
af en operation.

- civile hospitaler,
- civile ambulancer og ambulancepersonel samt
- civile eller civile institutioner
under Røde Kors mærkets beskytte lse.

4. Civile

-

Ved en civil forst ås en person, der
ikke hører til de væbnede styrker,
og som ikke deltager i fjendtlighederne.
De stridende parter skal altid
skelne mellem civile og de egentlige krigsdeltagere samt skelne
mellem civile og militære mål.
For at spare civile liv skal der
så vidt muligt gives forvarsel om
angreb, som vil kunne berøre civilbefolkningen. Civile skal altid
respekteres og behandles humant.
Kvinder og børn har især krav
på beskyttelse mod vold og mod
ethvert angreb på deres ære.
Særlig respekt skal udvises for:
- Civile sårede og syge,
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Det er forbudt:
At angribe civilbefolkningen,
at angribe civile enkeltpersoner,
at angribe civile mål,
at forhindre civile i at opsamle
og pleje sårede, syge og skib brudne samt
- at straffe civile for at opsamle
og pleje sårede, syge og skibbrudne.

Det er forbudt at foretage formålsløse
ødelæggelser at privat ejendom

Forhold i besatte områder
Den civile befolkning i besatte
områder skal så vidt muligt kunne
fortsætte sin sædvanlige tilværelse.
Myndigheder samt offentlige
og private inst itutioner skal normalt fortsætte dere s funktioner.
Civile har ret til frit at henvende
sig til beskyttelsesmagten (neutra l
stat) samt til såvel det internationale som det nationale RØde Kors.
Repræsentanter fra beskyttelsesmagten og fra Røde Kors har
ret til frit at besøge de civile i besatte områder.
Besættelsesmagten er ansvarlig
for:

bejde (kan dog tillades inden for
visse rammer),
- at deportere (forvi se),
- at tvangsforflytte civilbefolkningen, medmindre civiles sikkerhed eller tvingende militære
grunde gør det nødvendigt og
- at hindre civile i at forlade fjendens territorium.

Internering
Gør sikkerhedsgrunde det nødvendigt at flytte civilbefolkningen, skal de civile kunne anbringes i interneringslejre.
Interneringslejre skal mindst opfylde kravene til krigsfangelejre.

- At den offentlige orden bliver
opretholdt,
- børnenes velfærd,
- at læge- og helbredstjenesten
bliver opretholdt samt
- at befolkningen bliver forsynet
med fødemidler.

Besættelsesmegtens
rettigheder
Besættelsesmagten har ret til at
forsvare sig mod handlinger, der
er rettet imod den, men eventuelle
modforanstaltninger kontrolleres
af beskyttelsesmagten (neutral
stat).

Det er normalt forbudt:

Besættelsesmagten kan:

- At tvangsudskrive civile til ar-

- Udstede love,
- dømme tiltalte personer ved egne domstole samt
- internere bestemte personer,
hvis det er absolut nødvendigt.

5. Særligt beskyttede
De folkeretlige regler pålægger de
krigsførende at yde særlig beskyt31

Kendetegn for særligt
beskyttede er:

Det almindelige Røde Kors mærke,
som benyttes af de fleste lande

telse til en række forskellige personer og genstande.
Ved særligt beskyttede personer
forstås:
- Sårede, syge og skibbrudne (uanset om de er civile eller militære),
- sanitetspersonel, herunder også
læger, sygeplejersker og ambulancepersonel samt
- feltpræster.
Særligt beskyttede er også:

Røde Halvmåne
med spidsen mod beJre.
Benyttes af IRAK, JORDAN,
SYRIEN og ÆGYPTEN

- Hospitaler,
- køretøjer, der transporterer syge
eller sårede,
- sanitetsudstyr af enhver art samt
- hospitalsskibe og ambulancefly.
Det er endvidere forbudt at angribe:

Røde Halvmåne
med spidsen mod venstre.
Benyttes af TYRKIET og nogle af det
tidligere SOVJETUNIONENS stater

Røde Davil:tsskjold. Benyttes af ISRAEL
(Ikke anerkendt l Genevekonventlanerne af 1949)
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- Uforsvarede byer, landsbyer eller bygninger samt sikkerhedszoner og neutrali serede eller demilitariserede zoner,
- civile bygninger eller genstande,
især af kulturel betydning, under
forudsætning af, at de ikke benyttes til hverken militært formål
eller har militær betydning og
- dæmninger, diger eller atomare

Diger, dæmninger og atomare anlæg

Kulturelle bygninger og genstande.
(Her I landet benyttes mærket Ikke,
Idet kulturkonventlonen Ikke er
ratificeret af Danmark)

anlæg under forudsætning af, at de
ikke anvendes til militære formål.
Bærere af kendetegn for særligt
beskyttede er:
- Sanitetspersonel, herunder også
læger, sygeplejersker og ambulancepersonel,
- administrationspersonel ved sanitære indretninger samt
- feltpræster.
Bærere af kendetegn for særligt
beskyttede skal:
- Bære særligt identitetskort,
- ikke betragtes som krigsfanger
ved tilfangetagelse,
- have lov til, med alle mulige lettelser, at fortsætte deres arbejde
i fangelejre og
- bjemsendes, hvis der ikke er
brug for dem i fangelejrene,
Bærere af kendetegn for særligt
beskyttede har ret til at bære våben til eget og såredes forsvar.
Det er forbudt:

- At benytte sanitetsenheder til at
værne militære mål mod angreb,
- at straffe noget menneske for at
udføre lægelig behandling,
uanset hvem patienten er (f.eks.
sabotører) samt
- at forskelsbehandle sårede, syge eller skibbrudne uanset køn,
race, nationalitet, religion, politisk overbevisning eller af andre årsager.

Særligt beskyttede civile
persongrupper
Ud over den beskyttelse alle civile
har ret til (f.eks. ifølge reglerne
om almindelig beskyttelse af civile), skal der udvises specielle hensyn til særligt udsatte eller svage
grupper.
Særligt udsatte eller svage
grupper er:
-

Kvinder i almindelighed,
gravide kvinder,
børn, især børn under 15 år og
journalister der udfører farligt
arbejde i områder med væbnet
konflikt.

6. Rednings..
beredskabet
Redningsberedskabets personel og
materiel skal respekteres og beskyttes.
Redningsberedskabet har særlig
beskyttelse i forholdet til en besættelsesmagt.
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Kendetegn for
Redningsberedskabet

svar (dansk Redningsberedskab
er dog ubevæbnet).
Redningsberedskabet må ikke løse opgaver, der kan medføre skadelige virkninger på fjenden,

7. Andre
bestemmelser

Redningsberedskabets kendetegn
kan anvendes på:
- Redningsberedskabspersonel
(afmærket personel skal bære et
særligt identitetskort),
- materiel,
- beskyttelsesrum samt
- transportmidler.
Det er forbudt:
- At angribe Redningsberedskabet
og
- at forhindre Redningsberedskabet i at udføre dets opgaver.
Redningsberedskabet har ret til;
- At arbejde under militær ledelse
eller kontrol,
- at samarbejde med militært personel under løsning af Redningsberedskabsopgaver og
- at bære lette våben til opretholdelse af orden eller til selvfor34

I de foregående afsnit er de vigtigste konventioner og regler behandlede.
Dette afsnit indeholder også
regler fra konventionerne, men af
mere forskellig art.
Det er forbudt:
- At dræbe eller såre fjender, som
efter at have nedlagt våbnene
overgiver sig,
- at dræbe eller såre fjender, som
har overgivet sig og er blevet
frataget deres våben og forsvarsmidler,
- at tvinge modpartens borgere til
at deltage i krigshandlinger til
skade for borgernes eget land og
- at tvinge befolkningen i besatte
områder til at give oplysninger
til skade for befolkningens eget
militære forsvar.

8. Spionage
Betegnelsen spion må kun anvendes på en person, der opfylder de
tre omstående betingelser,

En spion:
- Arbejder hemmeligt eller under
falsk påskud,
- arbejder på fjendens område eller på et område, der er besat af
fjenden samt
- fremskaffer eller forsøger at
fremskaffe militære oplysninger.

Soldater og spionage
Soldater, der i uniform trænger ind
på fjendtligt område for at søge op-

lysninger, betragtes ikke som spioner (f.eks. en opklaringspatrulje),
En soldat, der tidligere har udført egentlig spionage, men er
vendt tilbage til sin enhed, skal
ved tilfangetagelse betragtes som
krigsfange og ikke som spion.

Spioner, der tages på
fersk gerning, kan ikke
straffes uden dom.
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2. Kapitel, afs. C

Forsvarets organisation
1. Det militære
forsvars ledelse og
inddeling
Hendes Majestæt Dronningen er
højstbefalende over forsvaret.
Forsvarsministeren er den højeste ansvarlige myndighed for landets militære forsvar.
Forsvarsministeren styrer de
militære enheder gennem Forsvarskommandoen, der er sammensat af Forsvarschefen, Chefen
for Forsvarsstaben, seks Fagstabschefer samt Forsvarskommandolægen.
Forsvarschefen har kommandoen over hæren, søværnet og flyvevåbnet. Forsvarsministeren kan
imidlertid bemyndige Forsvarschefen til at overdrage den operative kommando til Chefen for
Forsvarets operative Styrker.
De fleste lande har delt deres
forsvar i land-, sø- og flystyrker. I
Danmark har vi hæren, søværnet
og flyvevåbnet, hvortil kommer
hjemmeværnet med enheder af alle tre nævnte kategorier.
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Forsvarsministeren
Forsvarsministeren udøver sin administration gennem Forsvarsministeriet, hvis embedsmænd dels
er civile, dels militære.
Under Forsvarsministeriet hører bl.a. følgende institutioner:

Forsvarskommandoen
Hjemmeværnskommandoen
Forsvarets Efterretningstjeneste
Forsvarets Auditørkorps
Forsvarets Bygningstjeneste
Farvandsvæ senet
Statens Konfektion
Forsvarets Oplysnings- og
Velfærdstjeneste
Forsvarsministerens Rådgivnings- og Analysegruppe
Forsvarsministeriets Regnskabssekretariat
Christianiasekretariatet
Nyboders Kommandantskab
Christiansø
Hendes Majestæt Dronningens
Adjudantstab
Hendes Majestæt Dronningens
Jagtkaptajn

Forsvarets organisation

HENDES MAJESTÆT
DRONNINGEN

I
FORSVARSMINISTEREN
MED FORSVARSMINISTERIET

HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN

FORSVARSKOMMANDOEN

HÆREN

HÆRHJEMMEVÆRNET

i-

SØVÆRNET

MARINEHJEMMEVÆRNET

~

i-

FLYVEVAsNET

FLYVERHJEMMEVÆRNET

I--

'---

ORGANER TIL
STønEFOR
FORSVARET

TJENESTESTEDS·
KORPSET

I--

i-

-

I---
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Forsvarskommandoen
Under Forsvarskommandoen hører:
Chefen for Forsvarets operative
Styrker
Hæren
Søværnet
Flyvevåbnet
Forsvarets Sundhedstjeneste
Forsvarets Forvaltningsinspektør
Forsvarsakademiet
Forsvarets Center for Lederskab
Forsvarets Forskningstjeneste
Forsvarets Gymnastikskole
Forsvarets Gymnastik- og
Idrætsinspektør
Forsvarets Forvaltningsskole
Forsvarets Civiluddannelse
Forsvarets Datatjeneste
Forsvarets Værnepligt og
Rekruttering
Hærens Reglementsforvaltning
Det Kongelige Garnisonsbibliotek
Marinens Bibliotek
Flyvevåbnets Bibliotek
Kommandantskabet i Vedbæk
Kommandantskabet i Kastellet.

2. Totalforsvaret
Den anden verdenskrig understregede, at landets forsvar ikke alene
kan haseres på de militære styrker; der må også træffes foranstaltninger til at sikre, at befolknings-, industri- og administrationscentre kan arbejde videre side -
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løbende med den militære indsats.
De samlede forsvarsbestræbelser, Totalforsvaret, omfatter:
-

Det militære forsvar,
Redningsberedskabet,
politiet og
det civile beredskah,

Det militære forsvar, Redningsberedskabet og politiet skal ikke
omtales her, idet de behandles senere i bogen.
Det civile beredskab har bl.a, til
opgave:
- At sikre opretholdelsen af regeringens funktioner i krigstid,
- at opretholde den statslige og
kommunale forvaltning.
- at styrke og udnytte landets
produktionsevne,
- at styrke landets transport- og
kommunikationsapparat samt
- at medvirke til sikring og fordeling af forsyninger af enhver art.
Loven om det civile beredskab giver rammerne om dets organisation . Efter denne lov hviler arbejdet på de enkelte ministerier og
styrelser.
Koordineringen af planlægningsarbejdet og gennemførelsen
af den del af arbejdet, der ikke naturligt hører under andre ministerier og styrelser, varetages af Beredskabsstyrelsen.
Organisationen er tilrettelagt

DANMARKS TOTALFORSVAR

REGER lNGEN

DET MILITÆRE FORSVAR

RED N I N G SBERED SKA BET

POLITIET

DET CIVI L E BEREDSKAB
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således, at beredskabsplanlægningen på centralt bold udføres af de
styrelser, der også i fredstid varetager de pågældende områder.
Herved sikrer man sig, at der i
fredsadministrationen også kan og
skal tages beredskabsmæssige
hensyn. I en krigssituation kan
man således råde over eksperter,
som er fortrolige med beredskabsplanlægningen. Endvidere er disse
eksperter også fortrolige med forholdene i bredere almindelighed
og har som følge heraf større mulighed for at gennemføre de nødvendige improvisationer.

3. NATO
Atlantpagten
Blev oprettet som en forsvarsalliance i april 1949, og i 1950 begyndte alliancens medlemsstater
en planlægning af et samlet forsvar for at give Atlantpagtens
krigsforebyggende karakter den
tilsigtede vægt.
Den organisation, der er en følge af pagten, benævnes NATO:
Nord Atlantiske Traktats Organisation.
Europakommandoen
I begyndelsen af 1951 oprettedes i
NATO den europæiske kommando: ACE (Allied Command Europe),
Chefen for ACE benævnes SA*
CEUR (Supreme Allied Com-
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mander Europe), og ban bistås i
sin virksomhed af en stab, der benævnes SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe).
SAæUR ansvarsområde er
inddelt i tre regioner, bvis udstrækning er bestemt af Europas
militærgeografiske inddeling.
Under SACEUR kommando er
endvidere oprettet særlige reaktionsstyrker med relativt højt beredskab, sammensat af hær- og
flystyrker fra en række lande, bl.a.
Danmark. Der er tale om dels en
mindre styrke - umiddelbare reaktionsstyrker i form af Allied
Command Europe Mobile Force dels en større, mere slagkraftig
styrke - hurtige reaktionsstyrker
for landstyrkers vedkommende i
form af AUied Command Europe
Rapid Reaction Corps.
Hertil kommer en allieret flådestyrke sammensat af enheder fra
en række lande STANAVFOR~
MED (Standing Naval Force
Mediterranean) som umiddelbar
reaktionsstyrke. Der forudses mulighed for, at danske enheder lejlighedsvis vil kunne indgå i denne
styrke.
Endelig opereres med til1ægsstyrker, der kan tilgå fra Nordamerika, Frankrig og Spanien
med varierende beredskab.
NATO militære styrker i Europa kan endelig inddeles i:
- Styrker, der efter aftale med

ATLANTPAGTENS KOMMANDOSVSTEM
DET NORD·
ATLANTISKE RAD
GENERALSEKRETÆR

l
MILITÆRKOMITEEN
DEN INTERNATIONALE MILITÆRE STAB

1

I

I
SACEUR
SHAPE

SACLANT

I
rNORTHWEST
CINC
I

I

I

I

CINCENT

vedkommende regering i NATO-landene operativt underlægges SACEUR på et tidligt
tidspunkt i en krisesituation,
- styrker, der er udpeget til operativt at blive underlagt SACEUR ved krigsudbrud eller
tidligere, men efter regeringsbeslutning og
- styrker, der forbliver under national kommando.
For Danmarks vedkommende er
ingen styrker afgivet til NATO i
fredstid. I en konfiiktsituation
påregnes dele af forsvaret at blive
operativt underlagt NATO-kom-

I

ICINCSOUTH I

mando, når den danske regering
har truffet beslutning herom.

Centralregionen
I Centralregionens hovedkvarter,
der er beliggende i Brunssum i
Holland, indgår amerikansk, britisk, canadisk, dansk, norsk og
tysk militært og civilt personel.
Hovedkvarterets opgave er at
planlægge og i givet fald forestå
forsvaret af området fra Skagerak
i nord til Alperne i syd.
I 1962 oprettedes Enhedskommandoen med hovedkvarter i Karup. Chefen for Enhedskomman41

Det allierede kommandosystem i østersøområdet
Det samlede
vesteuropæiske forsvar

; 'Ae·""

;

Amerikansk general

l

Centralregionen: Danmark, Tyskland, Holland,
Belgien og Luxemburg

EJC

Enhedskommandoen
for den sydligedel af
nordreglonen

Tyske e

)

- - - -- ---...
Danskgeneral
eller admiral

doen, der altid er en dansk officer,
benævnes COMBALTAP (Commander Allied Forces Baltic Approaches).
Under Enhedskommandoen er
etableret to kommandomyndigheder:

LANDJUT (Com mander AIlied Land Forces SchleswigHolstein and Jutland) og
- hærstyrker øst for Storebælt
under COMLANDZEALAND
(Commander Land Forces
Zealand).

- Hærstyrker i Jylland-Fyn og
Slesvig-Holsten under COM-

Enhedskommandoens opgave er
at planlægge og i givet fald fore-
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stå det land-, sø- og luftmilitære
forsvar af Danmark og SlesvigHolsten med tilstødende farvande.
Enhedskommandoen vil således i
en given situation få ansvaret for
forsvaret af de danske bælter. som
forbinder Østersøområdet med
Nordsøen.
Enhedskommandoens stab og
den underlagte stab ved LANDJUT er bemandet med såvel dansk
og tysk personel som med personel fra andre NATO-lande. Den
anden underlagte stab. COMLANDZEALAND, har udelukkende dansk bemanding . For hver
af de nævnte stabe er etableret et
hovedkvarter. der i forkortelse benævncs HQ .
ATLANT-kommandoen
Medlemsskabet af NATO har endvidere medført en yderligere udbygning af den tidligere oprettede
overenskomst mellem Danmark
og USA vedrørende forsvaret af
Danmarks nordligste del, Grønland.
Denne overenskomst giver
USA adgang til at oprette og benytte visse forsvarsområder her.
Dette er en naturlig konsekvens
af, at militære styrker på Grønland hører under NATO øverstkommanderende for Atlanterhavet
SACLANT (Supreme Allied
Commander Atlantic). Under denne kommando findes endvidere en

allieret flådestyrke sammensat af
enheder fra en række lande STANAVFORLANT (Standing Naval Force Atlantic). Større danske enheder og undervandsbåde
indgår periodevis i denne styrke.
SACLANT er inddelt i to regionale kommandoer, nemlig
EASTLANT og WESTLANT,
hvor Færøerne hører til førstnævnte og Grønland til sidstnævnte.
I NATO-kommandosystemet benævnes Chefen for Grønlands
Kommando: »Island Commander Greenland« og Chefen for
Færøernes Kommando: »Island
Commander Faroes«,
STANAVFORCHAN
Udover de allerede nævnte stående flådestyrker STANAVFOR·
MED og STANAVFORLANT
eksisterer der en stående flådestyrke benævnt STANAVFOR·
CHAN (Standing Naval Force
Channel).
Denne flådestyrke består af minerydningsfartøjer primært fra
England, Tyskland, Belgien og
Holland. I denne flådestyrke indgår jævnligt danske enheder.
Henset til omstruktureringen i
NATO er det muligt, at flådestyrkens navn ændres i nærmeste
fremtid, og at den i kommandohenseende underlægges CINCNORTHWEST.
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2. Kapitel, afs. D

Søværnet
Benyttelse af havet medfører rettigheder og forpligtelser. Det rummer pressionsmuligheder og konfliktområder, som kun består i ringe omfang på landjorden.
Danmark er omgivet af hav.
Den geografiske beliggenhed ved
adgangsvejene til Østersøen har
altid givet landet en særlig strate gisk betydning.
Det er derfor nødvendigt. at
Danmark råder over maritime
styrker, der kan hævde vores suverænitet , opfylde vore forpligtelser, hævde vore sædvanemæssige
rettigheder på søen samt beskytte
vore havneanlæg og øvrige interesser i rigets økonomiske zoner.

1. Opgaver
Det er søværnets hovedopgave,
både nationalt og som led i det
samlede NATO-forsvar, at bevare
freden, og såfremt dette mislykkes da at hindre et invasionsforsøg
rettet mod vore kyster og at sikre
vore gennemsejlingsfarvande. Udover denne hovedopgave er sø44

værnet stillet overfor en lang række militære og civiltrettede opgaver samt opgaver for FN, såvel
under freds-, spændings- som under krigsforhold. Søværnets organisation er således baseret på løsningen af følgende opgaver:
Under fredsforhold
- Opretholdelse af indsatsberedskabet samt forberedelse til løsning af krigsopgaver,
- farvandsovervågning og suve-

rænitetshåndhævdelse,
- gennem tilstedeværelse i fredstid at virke krigs forebyggende
og samtidigt henned bidrage
til, at en evt. angriber må træffe
varslingsgivende forberedelser
af et sådant omfang, at hensigten i tide erkendes samt
- med kort varsel at kunne udsende maritime styrker til støtte for
FN m.v.
De myndigheder og skibe, der
deltager i overvågningen af vore

farvande, er altid i højt beredskab.

Derfor er søværnet blevet pålagt
en række civiltprægede opgaver af
samfundsmæssig betydning i danske, færøske og grønlandske farvande:
- Fiskeriinspektion,
- søredningstjeneste,
- deltagelse i miljøberedskab og
forureningsbekæmpelse,
- indsamling og ødelæggelse af
sprængfarlige genstande i vore
farvande og langs vore kyster,
- assistance til den civile skibsfart,
- drift af særlig trafiksikring i
Store Bælt,
- hemanding af statsisbryderne,
- deltagelse i olieefterforskning
ved Grønland,
- assistance til politi og toldvæ sen i disse myndigheders opgaver på søen og

- søopmåling.
Under spændingsforhold
- Forstærket overvågning og
fremskudt rekognoscering og
- beredskabsforøgelser og indledende forsvarsforanstaltninger,
herunder bl.a. klargøring af enheder, udlægning af minespærringer og deployering af skibe
og helikoptere samt modtagelse
af forstærkninger.

Under krigsforhold
- Fastholdelse af søberredømmet

i danske farvande og sikring af
kontrollen med gennemsejlingsfarvandene,
- udlægning af resterende minespærringer, herunder beskyttelse af minelægning og udlagte
minefelter,
- deltagelse i invasionsforsvaret,
herunder bekæmpelse af invasions- og opfølgestyrker og
- opretholdelse af søværnets forbindelseslinier, eskortering af
forstærkninger og beskyttelse
af skibsfart og fiskeri.

2. Organisation
l søværnet indgår følgende hovedbestanddele:
- Operative kommandoer med
flåden og den operative landorganisation,
- materielkommando med flådestationer og depoter samt
- skoler.
Flåden omfatter skibe, fartøjer og
helikoptere, der indordnes i eskadrer. Den operative landorganisation omfatter forter, radarstationer
og flåderadiostationer, der indordnes i marinedistrikter.
Søværnets operative Kommando (SOK) har kommandoen over
operative enheder (skibe, fartøjer,
helikoptere, marinedistrikter, forter m.v.) og er ansvarlig for disses
beredskab.
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Søværnets organisation
I FORSVARSMINISTERIET I
I
FORSVARSKOMMANDOEN

I

I

FORSVARSSTABEN

I

I

I

GRØNLANDS
KOM·
MANDO

FÆRØERNES
KOM·
MANDO

SØVÆRNETS
OPERATIVE
KOMMANDO

SØVÆRNETS
MATERIELKOMMANDO

-E,MARINEAUDITØREN
ORLOGSPROVSTEN
SØVÆRNETS HISTORISKE
KONSULENT
I

I
MARINEDISTRIKTER
- SUNDET
- BORNHOLM
- KATTEGAT

ESKADRER!
TJENESTESTEDER
-

1. ESKADRE
2. ESKADRE
3. ESKADRE
4. ESKADRE
5. ESKADRE
SøvÆRNETS
FLYVETJENESTE

SØVÆRNETS
SKOLER
- OFFICERSSKO LE
- SERGENT- OG RESERVEOFFICERSSKOLE
- GRUNDSKOLE
- TAKTIK- OG
VASENSKOLE
- TEKNIKSKOLE

FLADESTATIONER
- FREDERIKSHAVN
- KORSØR
DEPOTER
MARINESTATIONER

I
ØVRIGE
SKIBE
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- HOLMEN
- GRØNNEDAL
- THORSHAVN

I Grønland og på Færøerne udØves den operative kontrol over
skibe, fly og landtjenestesteder af
Grønlands Kommando og Færøernes Kommando.
Søværnets logistiske (forsyningsmæssige) støttevirksomhed i
land udgøres i hovedsagen af
Søværnets
Materielkommando
(SMK) med to flådestationer i
Frederikshavn og Korsør. Denne
støttevirksomhed har til opgave at
gøre det muligt at holde flåden og
den operative landorganisation i
det nødvendige materielle beredskah.
Chefen for Søværnets operative
Kommando leder og kontrollerer
personeluddannelsen i søværnet
gennem underlagte skoler og specialtjenesteinspektører.
l tilfælde af krig er Chefen for
Søværnets operative Kommando,
Chefen for Grønlands Kommando og Chefen for Færøernes
Kommando bestemt til at indgå i
NATO kommandosystem med
under1agte styrker, medens de
forsyningsmæssige
funktioner
forbliver under dansk kommando.

3. Flåden
Krigsskibe hygges som regel til
løsning af flere opgaver. Disse opgaver er bestemt ud fra politiske
og militære overvejelser og giver
derfor som resultat, at de forskel-

lige flåder kan være højst forskelligt sammensatte.
De skibstyper, der indgår i den
danske flåde, er:
-

Korvetter,
inspektionsskibe,
parruljefartøjer,
missiltorpedobåde.
undervandsbåde,
minelæggere,
minestrygere,
hjælpeskibe (f.eks. tankskibe)
samt skibe til særlige formål og
- helikoptere.
Flåden er underlagt Søværnets
operative Kommando og er opdelt
i 5 eskadrer.
1. Eskadre bestående af:

- Inspektionsskibe af THETISklassen og BESKYTfERENklassen,
- Inspektionskuttere af AGDLEK-klassen og TULUGAQklassen samt
- Isbryderne ELBJØRN, DANBJØRN, ISBJØRN og THORBJØRN.
Inspektionsskibene er sødygtige
skibe udstyrede med helikopter.
Deres opgaver er liskeriinspektion, rednings- og stationstjeneste
samt søopmåling i farvandene
ved Grønland og Færøerne, i
Nordsøen og i danske farvande.
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Hertil kommer tillige olieefter forskning.
Inspektionskutterne har til opgave at forrette inspektions- og
stationstjeneste. herunder personel- og godstransport, i grønlandske og færøske farvande.
På grund af denne eskadres
særlige opgaver har inspektionsskibene hver 2 besætninger, som
på skift forretter tjeneste ombord.
I inspektionskutterne, der udfører tjeneste i grønlandske farvande, indgår som en del af besætningen frivillige grønlandske orlogsgaster.

arbejde med andre stridskræfter,
at imødegå angreb på riget.
Patruljefartøjerne udfører farvandsovervågning i danske farvande og deltager herunder i sørednings- og fiskeriinspektionstjeneste samt i håndhævdelse af suveræniteten.
I krigstid skal de endvidere deltage i bevogtning af vigtige havne
og kystnære farvandsområder.
Patruljefartøjerne har artilleriog antiundervandsbådsarmering,
og de kan tillige udlægge selvvirkende minefelter,
3. Eskadre beståends sf:

2. Eskadre bestående af:

- Korvetter af NIELS JUEL-klas
sen,
- patruljefartøjer af FLYVEFISKEN-klassen samt
- orlogskuttere af BARSØ-klassen og FARØ-klassen.
w

Korvetterne er sødygtige, alsidige
og udholdende skibe med armering og varslingsudstyr tilpasset
operationsområde og -opgave.
Skibene skal sikre, at farvandsovervågningen i almindelighed og
i en skærpet situation i særdeleshed kan gennemføres under alle
vejrforhold. Under spændte situationer og under krigsforhold skal
de tillige kunne imødegå krænkelser af dansk suverænitet. De skal
være i stand til alene, eller i sam48

- Minelæggere af FALSTERklassen,
- minelæggere af LINDORMENklassen,
- minerydningsfartøjer af FLYVEFISKEN-klassen,
- minerydningsdroner,
- miljøskibene samt
- transportfartøjetSLEIPNER,
De store minelæggere har til opgave at lægge selvvirkende minefelter dels som led i invasionsforsvaret, dels til spærring af gennemsejlingsfarvandene. En af de
store minelæggere er i fredstid
udrustet og bemandet til at kunne
fungere som skoleskib for hhv.
kadetter, kadetaspiranter og marineelever.
De mindre minelæggere er be-

regnet til nedlægning af kontrollerede kabelminespærringer i gennemsejlingsåbninger i ovennævnte
minefelter og i andre snævre gennemsejlingsfarvande.
Minestrygerne skal holde de
vigtigste ruter - herunder forbindelserne mellem landsdelene - fri
for fjendtlige miner.
På grund af krav til skibenes
magnetiske egenskaber består armeringen kun af en let luftværnskanon, der blot kan yde et beskedent selvforsvar. Det vil dog ændre sig, når enheder af FLYVEFISKEN-klassen udrustes med
minerydningssystemer, herunder
fjernstyrede, ubemandede droner.
Operationerne kan normalt kun
påregnes udført i farvande, der
kontrolleres af egne styrker.
4. Eskadre bestående af:
- Missiltorpedobåde af WILLEM OES-klassen,
- et tankfartøj af RlMFAXEklassen,
- en mobil base (MOBA) samt
- en mobil vedligehoklelsesafdeting (MOVA).
Missiltorpedobådene er hurtige
fartøjer, der er armerede med missiler, torpedoer samt kanoner.
Bådene er velegnede til hurtigt, men kortvarigt at skabe koncentration i forsvaret mod fjendtlige overfladestyrker. De kan læg-

ge mindre selvvirkende minefelter.
Missiltorpedobådene støttes af
et tankfartøj. en mobil base samt
en mobil vedligeholdelsesafdeling.
5. Eskadre bestående af:
- Undervandsbåde af NARHVALEN-klassen,
- undervandsbåde af TUMLEREN-klassen og
- frømandskorps et.
Undervandsbåde har i neddykket
tilstand større mulighed end overfladeskibe for at operere i fjendtligt domineret område.
De kan derved anvendes som et
fremskudt forsvar, hvorved en
fjende tvinges til at iværksætte
omfattende styrkekrævende forsvarsforanstaltninger
(konvojering, minestrygning m.v.).
Bådenes hovedvåben er trådstyrede torpedoer.
Frømandskorpset er en specialenhed med frivilligt, specialtrænet
personel.
Frømandskorpset er organiseret, udrustet og uddannet til løsning af en række betydningsfulde
opgaver såvel i freds- som i krigstid, herunder:
- Beskyttelse af personer,
- antiterroropgaver samt
- person- og våbeneftersøgning
under vand.
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Søværnets Flyvetjeneste
I denne indgår:
- Helikoptere.
Søværnets Flyvetjeneste er en
selvstændig enbed, bemandet med
personel fra søværnet (piloter) og
flyvevåbnet (teknisk personel).
Helikoptere, udstationerede på
søværnets inspektionsskibe, deltager i løsning af disses opgaver.
Helikoptere, baseret i land , deltager primært i farvandsovervågning, søredning samt udrustet som
flådebelikoptere i andre operative
opgaver, berunder måludpegning
for missilenheder.

Øvrige skibe:
Herudover har søværnet et antal

skibe og fartøjer, der ikke indgår i
eskadrerne:
- Kongeskibet DANNEBROG,
som er til rådighed for Hendes
Majestæt Dronningen,
- bevogtningsbåde, som har til
opgave at deltage i farvandsovervågning,
- øvelseskutterne SVANEN og
THYRA, som anvendes til uddannelse af kadetter og kadetaspiranter,
- opmålingsbåde
(SKA-både),
som anvendes til søopmåling,
evt. i nært samarbejde med et
opmålingsskib. f.eks en isbryder, en STANDARDFLEX-enhed eller et inspektionsskib udrustet til formålet, og

Landbaseret HARPOON batteri
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- MSA 4, som er et særligt udrustet minerydningsfartøj. bemandet med minerydningspersonel
og minedykkere fra depoterne.

4. Den operative
landorganisation
Marinedistrikterne med underlagte enheder har til opgave:
- At støtte flådens operationer,
- at varetage farvandsovervågningen samt
- at deltage i søredningstjenesten
og andre civiltrettede opgaver.

I marinedistrikterne indgår bl.a.:
- Kystradar- og undervandssontrolanlæg.
Den operative landorganisation består af følgende marinedistrikter:
- Sundets Marinedistrikt,
- Bornholms Marinedistrikt og
- Kattegats Marinedistrikt.
Under mannedistrikterne findes
bl.a. kystforterne.
Det er forternes opgave at deltage i forsvaret af Sundet og Store
Bælt, dvs, udfaldsvejene fra Østersøen. Til dette formål er de udrustede med storkaIibret artilleri i
forbindelse med varslingsanlæg.
Marinedistrikterne har ansvaret
for farvandsovervågningen inden

for deres områder.
Farvandsovervågningen er en
kontrol med såvel civile som militære skibe, der befinder sig i nærheden af eller i danske farvande.
Formålet med farvandsovervågningen er at observere og afvise ulovlig indtrængen i dansk territorialfarvand og at formidle varsling, såfremt fremmede staters flådeenheder eller fly udviser en optræden,
der kan opfattes som en trussel.
Endelig er det billede, som farvandsovervågningen giver, en forudsætning for løsningen af mange
af søværnets civiltrettede opgaver,
herunder søredning.
Farvandsovervågningen finder
sted ved hjælp af radar, undervandsudstyr samt optisk observations tjeneste,
Ved alle observationsmetoder
foretages om ønskeligt en nøjere
kontrol ved hjælp af søværnets
skibe eller helikoptere. Det er specielt patruljefartøjer og orlogskuttere, der udfører dette arbejde,
Søredningstjenesten ledes af
Søværnets operative Kommando,
Marinedistrikterne deltager specielt i eftersøgningsfasen, idet distrikterne, afhængig af eftersøgningens størrelse, helt eller delvis
kan overtage denne, Disse har
med deres lokalkendskab udmærkede muligheder for hurtig eftersøgning langs kysterne, medens
den skibs- og luftbårne eftersøgning over større områder finder
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Kortover marinedistrikternes ansvarsområde

sted under Søværnets operative
Kommandos koordination.

5. Søværnets øvrige
virksomhed
Søværnets
Materielkommando
Søværnets Materielkommando er
direkte underlagt Forsvarskommandoen. Den forestår anskaffelse
og vedligeholdelse af materiel til
søværnet og marinehjemmeværnet
og varetager forsynings- og vedligeboldelsestjeneste for disse.
Flådestationer
Søværnet bar to flådestationer
(FLS) og en marinestation (MAS),
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der alle er underlagt Søværnets
Materielkommando (SMK), nemlig:
- Flådestation Frederikshavn
(FLSFRH),
- Flådestation Korsør (FLS KOR)
samt
- Marinestation Holmen (MAS
HLM).
En flådestations hovedopgave er
at betjene såvel danske som NATO-flådestyrker.
Herunder tjener en flådestation
som operationsbase for både danske og andre NATO-landes skibe.
Flådestationerne yder service
og virker som reparationscen tre,

ligesom de virker som mobiliserings- og udrustningssted for danske civile skibe.
Flådestationen løser i såvel krig
som fred disse opgaver inden for sit
geografiske område, bl.a, ved at
samarbejde med hæren, flyvevåbnet, hjemmeværnet, Redningsberedskabet, politiet og andre statslige og kommunale myndigheder.
Skoler
Søværnet'> skoler, der er underlagt
Søværnets operative Kommando,
inddeles i:

- Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole samt
- Søværnets Grundskole.
Specialskolerne inddeles i:
Søværnets Taktik- og Våbenskole, der omfatter følgende kurser:

- Kampinformationskursus,
- Artillerikursus, Sjællands Odde
samt
- Undervandsvåben-, Fjernkendings- og Signalkursus.
Søværnets Teknikskole, der omfatter følgende kurser:

- Hovedskoler og

- specialskoler,
Hovedskolerne er følgende :
- Søværnets Officersskole,

-

ABCD-/SA-kursus,
elektronikteknisk kursus,
dykkerkursus.
fagkursus og
maskinteknisk kursus.

Søværnets Grundskole, Auderød

55

2. Kapitel, afs. E

Personel og uddannelse
Generelt
Formålet med uddannelsen i søværnet er at gøre enhver egnet til
at udføre arbejdet på de poster,
han er udstukket til - såvel under
fredsforhold som i spændingsperioder og krig - således, at enheden kan løse sine opgaver.
Alle, der indkaldes til søværnet,
skal gennemgå en indledende uddannelse af 1-2 måneders varighed ved Søværnets Grundskole
(SGS) i Auderød. Uddannelsen
skal indpasse de indkaldte i den
militære organisation samt give
grundlæggende færdigheder indenfor sømandskab, brandbekæmpelse. brug af redningsmidler, førstehjælp, fysisk uddannelse
og træning, militær optræden,
håndvåben og tjenesteforhold.

Værnepligtig menig
Med henblik på at gøre den værnepligtige menige egnet til at bestride en bemandingspost ombord
i et orlogsskib eller på land, gennemføres der i forlængelse af uddannelsen i Auderød en funkti56

onsuddannelse. Denne gennemføres ombord og/eller ved søværnets skoler og tjenestesteder.
Herefter følger en periode, hvor
den enkelte skal opnå rutine på sine poster. Samtidig Øves alle enhedens funktioner på en sådan måde,
at besætningen bliver til en helhed.
Endelig deltager den værnepligtige på lige fod med den øvrige besætning i en operativ samvirkeuddannclse, der har til formål at
Øve de enkelte enheder i at løse
deres opgaver i et operativt samspil. Enheden indgår da i øvelser
med andre enheder fra eget værn,
fra flyvevåbnet. hæren og hjemmeværnet samt internationale flådestyrker.
Værnepligtige uddannes til:
- At gennemgå krigssanitetsuddannelse (4 måneders værnepligt),
- at udføre betjenings- og vedligeholdelsesopgaver på skibe
og landtjenestesteder. herunder
Færøerne/Grønland (9 måneders værnepligt), samt

- at indgå i bevogtnings- og nærforsvarsstyrker (5 måneders
værnepligt).
Egnede væmepligtige fra denne
gruppe udvælges til at gennemgå uddannelsen til sergent med
henblik på at gøre tjeneste som
gruppefører (i alt 17 måneders
værnepligt).
Værnepligtige med en civil uddannelse som skibsfører eller maskinmester kan udtages til uddannelse på Søværnets Sergent- og
Reserveofficersskole (8RS) med
henblik på at blive reserveofficer
(17 måneders væmepligt).

Marinekonstabel
Søværnets enheder er udstyrede
med moderne og komplicerede
materielsystemer. Dette kræver,
at en stor del af betjeningen og
vedligeholdelsen udføres af personel, som gennem uddannelse,
viden og erfaring er i stand til at
bruge materiellet bed st muligt.
Søværnet ansætter derfor unge
mænd og kvinder som marineelever med henblik på tjeneste som
marinekonstabel/marineoverkortstahel/marinespecialist.
Marineeleveme indkaldes til
Søværnets Grundskole (SGS) i
Auderød til en indledende uddannelse af ca. 6 ugers varighed.
Den videre uddannelse afhænger af det valgte arbejdsområde.
Marinekonstabler uddannes og

anvendes indenfor følgende specialer:
-

Kommunikationstjeneste,
kampinformationstjeneste,
våben tj eneste,
militærpolititjeneste,
frømandstjeneste,
elektronikmekaniker og
automatikmekaniker.

De to sidstnævnte uddannelser afsluttes med en prøve, der giver
mulighed for opnåelse af civilt
svendebrev.
Værnepligtige med uddannelsesbrev som kontorfunktionær el·
ler kok eller med uddannelsesbevis indenfor el· og maskinområdet
har mulighed for ansættelse som
marinekonstabel indenfor deres
fagområde. Herudover ansættes
enkelte værnepligtige som marinekonstabler til forplejningstjeneste med henblik på sejlads med
søværnets inspektionsskibe.
Egnede marinekonstabler kan
efter 2 års tilfredsstillende tjeneste
udnævnes til marlneoverkonstabel. Marineoverkonstabler kan
ved det fyldte 35. år udnævnes til
marinespecialister.

Sergent
Marinekonstabler og marineoverkonstabler kan søge optagelse på
Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole (SRS). Uddannelsen til
sergent varer 6 måneder.
57

Øvelseskutteren SVANEN IndgårI skoledelIngen

Formålet med uddannelsen er,
at den enkelte som sergent kan
udøve ledelsesfunktioner, herunder bestride tjenesten som mellemleder og vagtassistent i flådens
skibe og ved søværnets landtjenestesteder.
Oversergent
Sergenter kan søge om videreuddannelse til oversergent. Uddannelsen foregår ved Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole og
har en varighed af 2 måneder. Der
undervises i emnerne ledelse og
uddannelse.
Seniorsergent
Oversergenter kan søge om videreuddannelse til seniorsergent. Uddannelsen foregår ved Søværnets
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Sergent- og Reserveofficersskole
og har en varighed af 2 måneder.
Der undervises i emnerne sagsbehandlingsmetodik og forvaltningsbestemmelser.
Chefsergent
Særligt egnede seniorsergenter
kan udnævnes til chefsergent.
Sergenter og marinekonstablers videreuddsnnelse til officer
Søværnet råder over et stort antal
personer i konstabel- og sergentgruppen, der er placeret i nøglefunktioner ombord i flådens skibe
og på søværnets landtjenestesteder. Søværnet har en interesse i, at
den erfaring og viden, dette personel har tilegnet sig, bliver anvendt

bedst muligt til gavn for den enkelte og for søværnet bl.a. ved, at
personellet videreuddanner sig til
officer af linien. Efter aftale med
Forsvarets Civiluddannelse er der
ved Voksenundervisningscenter
Gladsaxe/Herlev tilrettelagt et
særligt HF-enkeltfagskursus, der
giver de nødvendige skolemæssige forudsætninger for det personel, der ikke i forvejen har en adgangsgivende skoleuddannelse.
Officer af linien
Uddannelsen er en 5-årig lederuddannelse. Den foregår i land og til
søs og giver den teoretiske og
praktiske baggrund for at kunne
virke som leder på søværnets forskellige tjenestesteder.
Officersuddannelsen er opdelt i
en operativ og en teknisk linie.
Den operative linie indeholder
bl.a, en civil skibsførereksamen.
mens den tekniske linie fører til
en civil maskinmestereksamen.
Officeren planlægger, leder og
koordinerer aktiviteterne indenfor
områderne operation, våben, teknik og forvaltning.
FØr officeren kan bestride stillinger på højere niveau, skal han
gennemgå forskellige videreuddannelser.
Officersgrader af linien:

PREMIERLØJTNANT
KAPTAJNLØJTNANT
ORLOGSKAPTAJN

(PL)
(KL)
(OK)

KOMMANDØRKAPTAJN
KOMMANDØR
FLOTILLEADMIRAL
KONTREADMIRAL
VlæADMIRAL
ADMIRAL

(KK)
(KO)
(FA)
(KA)
(VA)
(AM)

Officer af reserven
Det er søværnets ønske at uddanne reserveofficerer med henblik
på at have officerer til mobiliserings styrken.
Værnepligtige med en skibsfører- eller maskinmesteruddannelse kan ansøge om at gennemgå
uddannelsen til reserveofficer. Uddannelsen varer 9 måneder og finder sted ved Søværnets Sergentog Reserveofficersskole. Uddannelsen er opdelt i en navigatør- og
en maskinlinie.
Civile kan inden indkaldelsen,
igennem Forsvarets Værnepligt
og Rekruttering i Værløse, søge
om at gennemgå reserveofficersuddanneisen i nærforsvarsretningen. Selve uddannelsen finder
sted ved Flyvevåbnets Sergent- og
Reserveofficersskole og varer 11
måneder. Derefter forrettes tjeneste som delingsfører for bevogtnings- og nærforsvarsenbeder ved
søværnets landtjenestesteder.
En reserveofficer kan efter
hjemsendelse tegne en rådigbedskontrakt. Dette indebærer, at den
pågældende kan ajourføre sin militære uddannelse ved at gøre tjeneste et par uger om året, fordelt
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over flere år. Denne tjeneste kaldes rådighedstjeneste.
I tilfælde af mobilisering øger
søværnet sin styrke med bl.a.
hjemsendte reserveofficerer. Det
er i stor udstrækning reserveofficererne, der skal lede og føre mobiliseringsenhederne.
Officersgrader af reserven:
LØJTNANT
PREMIERLØJTNANT
KAPTAJNLØJTNANT
ORLOGSKAPTAJN
KOMMANDØRKAPTAJN

Mellemlederniveau
TIl mellemlederniveauet hører personel af sergentgruppen.
lederniveau
TIllederniveauet hører alt officerspersonel til og med orlogskaptajn.
Chefnlveau
Til chefniveauet hører kommandørkaptajner og højere.
Uddannelse
Uddannelsen inddeles i:

- Personeluddannelse.

Definitioner
Den militære rækkefølge
Det militære personel omfatter
befalingsmænd; (officerer og sergenter) der er indordnet i en rækkefølge af militære grader og derudover af menigt personel.
Militært personel omfatter også
personel uden for den militære
rækkefølge såsom:

- enhedsuddannelse,
- operativ samvirkeuddannelse og
- totalforsvarsuddannelse.

a. Personeluddannelse er uddannelse af enkeltpersoner til bestridelse af funktioner. Personeluddanneise underinddeles på
hvert niveau i:
- Grunduddannelse,
- videreuddannelse samt
- efteruddannelse.

- Auditørpersonel.
- gejstligt personel,
- musikere samt
- søværnets mekanikerpersonel.

Manuelt niveau
TIl manuelt niveau hører alt menigt
personel: Værnepligtige, marineelever, marinekonstabler, marineoverkonstabler og marinespecialister.
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Grunduddannelse kvalificerer
personel til at bestride stillinger
på det laveste funktionsniveau
inden for det pågældende hovedniveau.
Videreuddannelse kvalificerer
personel til at gøre tjeneste på
et højere funktionsniveau inden
for samme hovedniveau.

Efteruddannelse vedligeholder, ajourfører, supplerer eller
forbedrer tidligere erhvervet
uddannelse på samme funktionsniveau.
b. Enhedsuddannelse samarbejder funktionsuddannet personel
til enheder inden for samme
værn.
c. Operativ samvirkeuddannelse
samarbejder operative enheder af to eller flere værn samt
kommandomyndigheder med
hverandre og/eller med allierede enheder og kommandomyndigheder.
d. Totalforsvarsuddannelse samarbejder forsvarets personel,
enheder og myndigheder med
de øvrige dele af totalforsvaret.

Detaljerede oplysnin..
ger vedrørende stam..
personel i søværnet
Som stampersonel i søværnet kan
ansættes mænd og kvinder i alderen 17-26 år. I særlige tilfælde
kan ansættelsen finde sted ved det
fyldte 16. år. Mænd kan ansættes
til det fyldte 30. år, hvis de har aftjent værnepligt. Normalt kræves
der dansk indfødsret, men kravet
kan fraviges.
Ansættelsen finder sted på
grundlag af egnethed og alder.
Under hensyntagen til tilgang og
behov ansættes fortrinsvis personel, der er fyldt 18 år.
Ansættelse, herunder genansættelse, er betinget af, at den pågæl-

Marlnekasemen på Marinestation Holmen
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dende opfylder de kvalifikationsog helbredsmæssige krav, som
stilles for at bestride en stilling inden for det søgte speciale.
Tilvejebringelse af
stampersonel
Oplysninger og brochurer over søværnets uddannelser samt ansøgningsskemaer kan rekvireres ved:

Forsvarets Erhvervsoplysning
Flyvestation Værløse
Postboks 135
3500 Værløse
Telefon 44 68 2122
Af ansøgningsskemaet fremgår,
hvilke bilag der skal vedlægges,
og hvordan ansøgningen skal
fremsendes.
Ansøgere, der ønsker en uddannelse, indkaldes til en antagelsesprøve.
Prøven, der varer 2 til 3 dage,
afholdes ved Forsvarets Værnepligt og Rekruttering i Værløse.
De, der ansættes, får et foreløbigt ansættelsesbevis og indkaldes senere til en marineelevuddannelse.
Søværnets operative Kommando kan om nødvendigt ansætte
hjemsendte værnepligtige inden
for ansøgerens tidligere speciale!
specialer. Dette gælder områder,
hvor der kræves svendeflærebrev
ved ansættelsen samt til specialet
forplejning.
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Kontraktforhold
Stampersonels ansættelse er en aftale mellem den ansatte og den
ansættende myndighed (SOK),
Aftalen bekræftes med en kontrakt, hvoraf det fremgår, hvilke
forpligtelser de to aftaleparter har
bundet sig til.
Ansættes personer under 18 år,
skal forældre eller værge medunderskrive kontrakten.
Den ansatte modtager sarrunen
med kontrakten den » Kundgørelse
for Forsvaret«, hvori gældende
ansættelsesbetingelser er fastsat.
Søværnet anvender 2 ansættelsesfonner, benævnt korttidstj eneste og langtidstjeneste. Korttidstjeneste ophæves, når den ansatte
fylder 35 år. Langtidstjeneste varer, til den ansatte fylder 60 år.
Korttidstjeneste
Korttidstjeneste har 2 kontraktformer, tidsubestemt og tidsbestemt
kontrakt.
Tidsubestemt kontrakt
Denne kontraktform er den normalt anvendte. Den medfører, at
man er ansat indtil udgangen af
den måned, hvori man fylder 35
år, hvis ikke en af parterne har op~
sagt kontrakten forinden.
Tidsbestemt kontrakt
I særlige tilfælde anvendes der
tidsbestemt kontrakt. Den tegnes
for et bestemt tidsrum og ophører

derefter, såfremt parterne ikke
fornyer den (enten med en tidsbestemt kontrakt eller en tidsubestemt kontrakt).
Lan gti d stjeneste
Ansættelse ud over det 35. år benævnes langtidstjeneste. Langtidsansættelsen gælder til udgangen af den måned, hvori man fylder 60 år.
Langtidsansættelsen sker normalt omkring det 25. år og indledes med 10 års ansættelse med
arbejdsmarkedspensionsordning,
hvorefter tjenestemandsansættelse
finder sted.
Langtidsansættelse forudsætter
mindst 4 års tilfredsstillende tjeneste ud over prøvetiden eller
værnepligtstiden for menige.
Hvis man, når man fylder 25 år,
endnu ikke har haft 4 års frivillig
tjeneste eller fortsat er inden for
indledende kontraktperiode, kan
man søge langtidsansættelse. når
man opnår de 4 års tjeneste eller
ved bindingsperiodens udløb uanset alderen. Endvidere kan der afviges fra de aldersmæssige betingelser, når særlige forhold gør sig
gældende.
Rådighedsljeneste
Hjemsendt stampersonel kan antages til rådighedstjeneste. Det
drejer sig om personel, som er designeret til at indgå i stillinger,
som kræver en fortsat uddannelse

ud over, hvad det er muligt at opnå gennem de mønstringer, som
alt hjemsendt personel kan indkaldes til. Der er tale om personel,
der er beregnet til at møde ved
internationale og nationale stabe
samt ved visse enheder.
Mellem den personelforvaltende myndighed og den pågældende
aftales omfanget af den tjeneste,
der skal forrettes i en 4 års periode. Omfanget kan variere efter behovet i de forskellige funktioner,
der er tale om.
Prøvetid
Ved ansættelse, genansættelse
samt overflytning fra et andet
værn fastsættes der normalt en
prøvetid. Inden for denne prøvetid
kan de to parter bringe kontraktforholdet til ophør med 14 dages
varsel.
Ved ansættelse til marineelevuddannelse er prøvetiden 9 måneder.
Ved genansættelse eller ved
ansættelse af personel, som har
aftjent værnepligt, er prøvetiden
mindst 6 og højst 9 måneder.
Forflyttes en ansat efter ansøgning fra et værn til et andet, er der
en prøvetid på mindst 6 måneder.
I prøvetiden kan man flyttes tilbage til det oprindelige værn.
Der er mulighed for - inden for
den sidste måned af prøvetiden at forlænge denne. Det kan ske,
når der ikke er opnået rimelig sik-
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kerhed for, at den ansatte kan gennemføre en evt. uddannelse. Forlængelsen aftales mellem den ansatte og den ansættende myndighed og påføres kontrakten.

Kontraktophør
Kontraktforholdet ophører. når
den fastsatte maksimale alder (35
eller 60 år) eller det fastsatte tidsrum i en tidsbestemt kontrakt er
udløbet.
Kontrakten kan i øvrigt opsiges
af parterne efter de regler, som
beskrives i det følgende.
Opsigelse i prøvetiden
I prøvetiden kan kontrakten opsiges af begge parter uden videre
med 14 dages varsel. Opsigelsen
skal være modtageren i hænde senest 14 dage før prøvetidens udløb.
Såfremt det er den ansættende
myndighed, der foretager opsigelsen, skal denne indeholde en fyldestgørende begrundelse, og en
kopi skal tilsendes Centralforeningen for Stampersonel, Søværnet.
Opsigelse af
tidsbestemt kontrakt
Tidsbestemte kontrakter er uopsigelige, bortset fra tilfælde hvor:
- Helbredstilstanden gør det nødvendigt eller
- der er tale om misligholdelse af
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kontraktforholdet fra modpartens side .

Opsigelse af tidsubestemt
kontrakt i sftaleperioden
Tidsubestemte kontrakter er i den
aftalte aftaleperiode uopsigelige,
bortset fra følgende tilfælde:
- Hvis helbredstilstanden gør opsigelse nødvendig,
- hvis der er tale om misligholdelse af kontraktforholdet fra modpartens side,
- hvor velfærdstruende forhold taler afgørende herfor. Opsigelse
kan i disse tilfælde kun ske efter
skriftlig ansøgning fra den pågældende til den ansættende
myndighed,
- hvor den ansatte, uden at der foreligger misligholdelse, er ude
af stand til på tilfredsstillende
måde at bestride det anviste arbejde og ej heller anses til eventuelt efter omskoling - at
kunne varetage arbejdet i en anden passende stilling sarnt
- hvis det under gennemførelsen
af en faglig uddannnelse viser
sig, at den ansatte ikke er tilstrækkeligt egnet til eller aktiv i
uddannelsen. således at der ikke
kan forventes et rimeligt udbytte
af uddannelsen. l det tilfælde
kan den pågældende overføres
til anden uddannelse på korttidskontrakt, såfremt forholdene
taler derfor.

Inspektionskutteren TULUGAQ

Opsigelse af tidsubestemt
kontrakt efter aftaleperiodens
udløb og af langtidskontrakt
Den ansættende myndighed kan
opsige kontraktforholdet:

- Når helbredstilstanden nødvendiggør det,
- når der mangler beskæftigelsesmuligheder og
- når den ansatte begår tjenesteforseelse, ulovligt forhold m.v.
Opsigelsesvarsel
Kontrakten kan forud for mødedatoen opsiges af begge parter uden
varsel. Inden for prøvetiden er der
14 dages varsel.
Efter prøvetidens udløb skal
den ansatte give et varsel på 3 måneder. Såfremt der foreligger en

tjenestepligt, kan kontrakten først
opsiges ved tjenestepligtens udløb.
For den ansættende myndighed
gælder også et varsel på 3 måneder. Det forlænges med l måned
for hvert 3. ansættelsesår efter
elevtidens udløb, dog højst til 6
måneder.
I tilfælde af grov misligholdelse af kontraktforholdet fra den
ene parts side kan kontrakten opsiges af den anden part med øjeblikkelig virkning. Endvidere kan
myndigheden opsige kontrakten
uden varsel, såfremt en ansat gør
sig skyldig i handlinger i eller
uden for tjenesten, der er uforenelige med den tillid, som bestridelsen af den pågældende militære
stilling kræver.
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Også i dette tilfælde gælder
reglerne om den ansattes og Centralforeningen for Stampersonels
ret til at udtale sig inden for 14
dage.
Den ansatte kan i denne periode sættes til anden tjeneste eller
om nødvendigt fritages for tjeneste.
Har den ansatte inden for de
første 2 ansættelsesår (inel. elevtiden) været sygemeldt i 120 dage
inden for en 12 måneders periode,
kan kontrakten - såfremt sygdommen ikke er en følge af tilskadekomst i tjenesten - opsiges med l
måneds varsel.
I perioden fra opsigelse og til
kontraktophør skal gøres normal
tjeneste. I forbindelse med opsigelse af helbredsmæssige årsager
skal ansatte, som ikke er sygemeldte, efter samråd med tjenestestedets læge så vidt muligt anvendes ved en tjeneste, som helbreddet tillader, indtil kontrakttidens udløb,
Kontraktophør ved
særlige forhold
Når særlige forhold taler for det,
kan man søge den ansættende
myndighed om, at kontrakten
bringes til ophør med eller uden
forkortet varsel. Denne regel gælder for alle kontraktformer.
Med særlige forhold tænkes på
sådanne tilfælde, hvor afvigelse
fra de almindelige regler kan være
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af afgørende betydning for en ansat eller hans nærmeste familie.
Baggrunden kan være sygdom,
økonomiske, familiære eller andre
sociale forhold.
Er der i forbindelse med kontrakten tale om en tjenestepligt på
grund af en lærlingeuddannelse
eller gennemførelse af en civiluddannelse, skal den ansatte yde en
erstatning. Størrelsen fastsættes i
hvert enkelt tilfælde af Forsvarskommandoen.
Afgangssaddal
Ved en ansats afgang udleveres en
atgangsseddel, som angiver årsagen til afgangen, og som skal anvendes ved henvendelse om arbejdsløshedsunderstøttelse.
Midlertidig
kontraktophævelse
Personel ansat på tidsubestemt
kontrakt, der før kontraktperiodens udløb opsiger kontraktforholdet efter 33 måneders tjeneste,
har følgende muligheder: Der kan
fra den 24. måned, når de tjenstlige forhold ikke taler imod, gives
midlertidig kontraktophævelse af
kortere varighed. Denne kan dog
maksimalt udgøre 5 uger med
henblik på gennemgang af en arbejdsmarkedsuddannelse.
Civiluddannelse
Formålet med civiluddannelsesordningen (CU) er at give stam-

personel ansat til korttidstjeneste
mulighed for at uddanne sig, således at overgangen til civilt erhverv lettes, og mulighederne for
fortsat tjeneste i forsvaret forbedres.
Bestemmelserne om CU er
fastsat efter aftale mellem Forsvarsministeriet og Centralforeningen for Stampersonel.
Adgang til civiluddannelse
Adgang til CD har stampersonel
inden for sergent- og konstabelgruppen, der er antaget til korttidstjeneste, og som har forrettet mere
end 33 måneders tjeneste i alt.
Optjening af civiluddannelse
Optjening af tid til CU påbegyndes på det tidspunkt, hvor den
pågældende har forrettet 33 måneders pligtig ogleller kontrakttjeneste i forsvaret. For kontrakter, der
er indgået for at opnå en faglig
uddannelse, påbegyndes optjeningen af CU dog først efter udløbet
af den i forbindelse hermed tegnede særlige kontrakt. fra dette tidspunkt optjenes der en uges CD for
hver måneds tjeneste. De optjente
civiluddannelsesuger kan afvikles
sideløbende med tjenesten, men
kan også spares sammen til brug
for længerevarende uddannelser.
Under forbrug af tid til CD indgår
personellet i enhederne.
Stampersonel, der er indkaldt
specielt med henhlik på at forrette

tjeneste ved f<'N-styrker i udlandet
eller forrette tjeneste ved forsvarsattacheer m.v. i udlandet, optjener
ikke CU. Der optjenes endvidere
ikke CD under ansættelsesperioder af mindre end 4 ugers varighed.
Orientering om
civil uddannelse
Forsvarskommandoen har fastlagt
bestemmelser om gennemførelse
af orientering om civiluddannelsesmuligbederne.
I forbindelse med prøverne forud for antagelsen til frivillig tjeneste i forsvaret får ansøgerne en
første orientering. Orienteringen
gives af Forsvarets Værnepligt og
Rekruttering i Værløse. Orienteringen skal bl.a. give eksempler
på foreliggende uddannelsesmuligheder svarende til den uddannelse, ansøgerne har.
I forbindelse med kontrakttegning udleveres en skriftlig orientering om CD som bilag til kontrakten.
Efter antagelsen og inden udløbet af prøvetiden får marineeleverne mulighed for at fremsætte
ønske om den CU, de senere kunne tænke sig,
Efter prøvetidens udløb og inden udløbet af den 28, tjenestemåned vil stampersonellet atter
blive orienteret om civiluddannelsesmuligbederne. Denne orientering, der gives ved tjenesteste-
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deme og på foranledning af cheferne, har til formål at få de, der
endnu ikke har valgt CV, til igen
at overveje deres situation, ligesom stampersonellet gennem denne orientering skal informeres om
de nyeste uddannelsesmuligheder.
Herudover kan stampersonel på
eget initiativ få en personlig orientering og vejledning hos tjenestestedets vejleder/vejlederassistent.
Vejlederen kan også formidle
bistand ved den offentlige erhvervsvejledning. Den enkelte
skal selv holde tjenestestedet behørigt orienteret om eventuelle civiluddannelsesønsker eller -valg,
der måtte fremkomme ved sådanne individuelle orienteringer. Herved skabes det bedste grundlag
for at indpasse civiluddannelsen i
den enkeltes tjeneste.
Forbrug af tid til
civiluddannelse
Aftale om CV kan ske ved ansættelsen eller på et senere tidspunkt
efter ansættelsen. Af hensyn til en
rationel planlægning af såvel tjenesten som forbrug af tid til CV
skal forbruget aftales så tidligt
som muligt. CV er tieneste.
Civiluddannelsen kan påbegyndes efter 13~ måneds tieneste, Det
kræver imidlertid, at CV kan indpasses i tjenesten, og at der er indgået kontrakt om tjeneste af en sådan varighed, at der enten kan optjenes generel uddannelsesnorm
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og/eller, at der er truffet aftale om
udvidet CV .
Når der fremsættes ønske om
en CV ud over den optjente norm,
skal der tages stilling til, om der
skal indgås ljenestepligt med tidsbinding, der dækker optjeningen
af den hertil svarende generelle
civiluddannelsesnorm.
N år der mellem den civiluddannelsessøgende og Personelmyndigheden (PMY) er truffet aftale
om en CV, og når uddannelsesperioden er endeligt fastlagt i samarbejde mellem PMY og vejleders ystemet, foretager vejlederenlvejlederassistenten tilmelding m.v.
Herefter befaler PMY den pågældende til at deltage i den aftalte
CV. Samtidigt gives der oplysning til den enkelte om de økonomiske vilkår, medens han/hun
gennemgår CV .
Planlægning af
civiluddannelserne
Aftale om afvikling af CV indgås
med størst muligt varsel efter de
af SOK fastsatte bestemmelser.
Ved planlægning af længerevarende CV (3 måneder og derover)
skal tjenestestedet normalt have et
varsel på 12 måneder.
Ved planlægning af korterevarende CV (indtil 3 måneder) skal
tjenestestedet normalt have et varsel på 3 måneder.
CV kan afvikles samlet eller i
flere perioder.

Gennemførelse af
civiluddannelse
I almindelighed gennemføres CV
ved deltagelse i offentligt godkendte kurser og uddannelser inden for forsvaret eller ved civile
uddannelsesinstitutioner inden for
landets grænser. SOK kan dog give tilladelse til CV ved andre særligt godkendte uddannelser. Som
tidligere omtalt er de civile skoler
forpligtigede til at varetage kontrol med tilstedeværelse og aktivitet af det stampersonel, der gennemgår en uddannelse ved de på-

gældende skoler. Viser det sig, at
en elev ikke er egnet til at fortsætte uddannelsen eller er for passiv i
uddannelsen til, at der kan forventes et rimeligt udbytte heraf, kan
uddannelsen bringes til ophør af
SOK. SOK fastsætter i sådanne
tilfælde, i hvilket omfang CV må
anses for forbrugt.
CV skal forbruges inden for
kontraktperioden, idet alt civiluddannelsesberettiget personel besætter en bemandingspost og som
sådan omfattes af de gældende
beredskabsforpligtelser m.v.

De 3 danske korvetter udfører formationssejlads
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3. Kapitel, afs. A

Sømandskab
1. Maritime navne
og udtryk
Navne og udtryk ombord i skibe
adskiller sig i væsentlig grad fra
almindeligt sprogbrug, idet sømandsudtrykkene fra de store
sejlskibes tid er præget af hollandsk og engelsk sprogbrug. Nedenfor anføres og forklares nogle
af de i flåden mest almindelig anvendte udtryk (se i øvrigt tillæg,
Maritime udtryk).
Betragter man skibet udefra,
ser man skroget og rejsningen;
går man ombord, passerer man
landgangen eller et af falderebene.
Disse består af en trappe med en
repos foroven og en forneden. I
trappe og repos'er er anbragt metalsceptre, der bærer gelænder eller stræktove. Står man midt på
dækket 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

70

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 overbygning, skorsten og master. Masterne, fortrinsvis i sejlskibe, kan
bære ræer og gaffel. Masten støttes af wirer. Denne støtte 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 støtte
forefter kaldes stag, til siden vant
og agterefter barduner. Forreste
mast hedder fokkemasten eller
formasten, agterste kaldes stormasten, mesanmasten eller agtermasten. Fra stormasten eller eneste
mast vajer kornmandotegnet.
I søen hejses flaget under gaflen. TIl ankers og i havn hejses
det på flagspil agter. I skibe, hvor

Korvet af NIELS JUEL-klassen

Orlogsskibets anatomi

1. Flagspil
2. Forhalingskapstan

'<J

3. Overflade til luft
missilaffutage (SAM-missiler)
4. Faldreb
5. Gummibåd
6. Ildledelsesradarantenner, for SAM-missiler
7. Trebensmast
8- Overflade til overflademissiler (2 x 4) SSM-missiler
9. Skorsten med udsted fra
gasturbine og dieselmotorer
IO. Luftindtag til gasturbinen

ll. 20 mm maskinkanon
(2 x 2)
12. RAS--station
13. Piskantenne
14. ESM-antenne
15. Luftvarslingsradarantenne
16. Navigationsradarantenne
17. Overfladeradarvarslingsantenner
18. Redningsflåder
19. Signalbro
20. Ildlederradarantenne for
76 mm kanon
21. Projektør

22. Kommandobro
23. Operationsrum

37. Aktive stabi liserings-

24. 16 mm kanon
25. Bølgebryder
26. Ankerkapstan
27. Gøsstage
28. Anker
29. Forpeak
30. Kædekasse
3l. Dagvagt
32. Ammunitionsmagasiner
33. Vaskeri
34. Sonardorne
35. Radiorum
36. Beboelse

38. Messe
39. Gasturbine (LM-2500)

finner

40. Reduktionsgear
41. Dieselmotor (MTU 20

V936TB-82)
42. Cafeteria
43. Værksted
44.
45.
46.
47.

Skrueaksel (2 stk.)
Drivskrue (z stk.)
Ror (2 srk.)
Styremaskinrum

Kystubåd af NARHVALEN~k1assen
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5.
6.

Fremdrivnægsskrue
El-motor til fremdrivning
Generator (dynamo)
Dieselmotor
Redningsflådebeholder
Udstødsl'Ør fra dieselmotor
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7. Snorkelmast
8. Radarmast
9_ HF Radioantenne
10. Periskop
l L Tårnluge med mellemtåm
12. Fordæk med luge

18
13. Kuppel med fortøj ningspullerter
14. Torpedorør
15. Portklapper
16. Passiv sonar
17. Forreste dybderor
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18. Anker
19. Forreste batteri tank

20. Agterste bartertran k
21. Brændstoftank
22. Agterste dybderor
23. Dobbelte sideror

.. ... . . 3•.... .. . ...

gaffel ikke findes, kan der være
anbragt et lille flagspil på skorstenen, eller flaget føres på 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.
På skibet kaldes den forreste og
agterste del af dækket henholdsvis
for bakken og skansen; i øvrigt tales om fordæk, overbygning og
agterdæk.
Skrogets forreste del kaldes
stævnen, den agterste del agterstavnen eller hækken.
Skibssidens forreste del hedder
boven, den mellemste bælgen og
den agterste låringen.
I overbygningen kan findes lukafer (beboelse), kabys (køkken),
forskellige hellegater eller opbevaringsrum f.eks. for dykkergrej
og rengøringsgrej såsom pøse
(spande) og levangere (gulvskrubber). Af andre opbygninger kan
nævnes kommandobroen, også
kaldet broen, hvori operationsrummet indgår; her farer (opbevares) søkort og navigationsgrej.
Når skibet er under gang, befinder vagtchefen sig på broen, hvorfra han leder skibets sejlads. Udkiggen har post på broen, i stævnen eller i en udkigstande.
Rorgængeren er placeret på
broen, hvorfra. skibet styres .
Magnetkompasset er anbragt,
så det kan aflæses af rorgængeren.

o
b

.

Hall'"s anker
a. Røringen
b. Læggen
c. Armstykket
d. Forbindelsesbollen
e. Sikkerhedsbolten
f. Bøjerebskæde

Hvis skibet er udrustet med gyrokompas, anbringes dette nede i
skibet, medens der ved ratsejlen/rattet anbringes et repeaterkompas.
Ved hjælp af rattet aktiveres
styre rnaskinen, som derefter drejer roret til den ønskede stilling.
I forskibet er indbygget kædekasser, hvori ankerkæderne stuves. Den øverste tamp af kæden
er sjæklet til ankeret, som kan
hales helt op i klysset. Den anden
tamp er fastgjort i kædekassen.
Ankeret hives hjem med anker-
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»Light laekstay" - overførsel af personel mellem to skibe under gang

spillet, 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 ud over skibssiden i kæber eller klys,
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 (trapper) ned om læ. Her findes messer
og lukafer for befalingsmændene
samt banjer til besætningens underbringeise.
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Skibet er sikret ved vandtæt
ruminddeling. 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 laster, magasiner, tanke o.lign.
Før skibet letter eller går af
havn, røres maskinen.
Når skibet er fortøjet, benævnes de trosser, der viser mod midten af skibet, forspring og agterspring, fordi de kommer fra forog agterenden. De trosser, der viser fremefter fra forskibet. kaldes
fortrosser, medens de trosser, der
viser agterefter fra agterskibet,
hudes agtertrosser. Skibet kan hales fra kajen med et varp, der fast-

gøres 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 over stævn; går
det agterover. siger man, at det
sakker. Bevæges det sidelæns af
vinden, siger man. at det driver.
Krængning opstår ved vindens el~
ler søens tryk mod skroget, slagside derimod ved urigtig vægtfordeling. Skibets dybgang for og agter
(amning) kan aflæses på de påmalede amningsmærker på skibets
stævn og bæk.
Lægges roret over, når skibet
gør fart, drejer dette, Bevæges
forenden 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.
Stævnens sidegående bevægelser,
som fremkaldes af søen, kaldes
giring. Bevæger skibet sig voldsomt, arbejder det i søen.

2. Tovværk
Tovværk fremstilles enten af plantefibre eller af kunststoffibre. Af
plantefibre kan nævnes hamp, sisal, manila, græs, kokos og bomuld. Af kunststoffibre kan nævnes
nylon, polyester, polyetbylene og
polypropylen.
Tovværk af kunststoffer er ved

at udkonkurrere tovværk af plantefibre grundet:
- Lavere pris,
- større styrke,
- større modstandsdygtighed
overfor miljømæssige påvirkninger,
- lavere vægt og
- større smidighed.
Fibrene snoes til garn, der slås
sammen til kordeler, Tovværk slået
af 3 kordeler kaldes treslået eller
trosseslået og er normalt bøjreslået. Tovværk slået af 4 kordeler
kaldes firslået eller vantslået. Tovværk kan også fremstilles ved, at
kordelerne flettes ind i hinanden.
Ståltrådstovværk - wire - fremstilles af galvaniserede ståltråde.
Det har meget hØj brudstyrke og
kan fabrikeres meget smidigt. Wirer består normalt af 6 kordeler.
der er slået sammen omkring en
kalv af hamp!kunststoftovværk.
Tovværk benævnes efter førlighed, det vil sige diameteren i millimeter. Tovværk over 12 mm benævnes trosse, tyndere tovværk
benævnes line. Desuden baves
sejlgarn, merling, hyssing og
skibmandsgarn. Udrangeret tovværk benævnes brandgods.
Højreslået tovværk skydes op
med solen, det vil sige samme vej,
som viserne bevæger sig på et ur.
Venstreslået tovværk skydes op
mod solen.
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DREJER
KL.EOEKØLLE

MERLESPIR

OPSKUDT TROSSE
"MED SOLEN RUNDT"

TROSSE SKUDT OP
I SLANGEBUGTER

TROSSE SKUDT OP
l FRANSKE BUGTER
KORDEL

•
•

TV.ERSNIT

TV.ERSNIT

FIBRE

TRE-SLÅET. HØjRESLÅET TROSSE
KORDEL
KORDEL
KALV
GARN
FIBRE

o
FIRE-SLAET. HØjRESLAET TROSSE
ti

B-FLETTET (KVADRATFLETTET) TROSSE
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FLERE TROSSER PA SAMME
PULLERT

F AS TG"RING TIL FORT0JNINGSRING

KLAMPE

KRYDSPULLERT

DOBBELT KRYOSPULLERT

SMERTING PA FORTØJNING
{SKAMFILINGI

KASTEBLOK

o

SLIPPERSTIK PÅ BLOK

t.-SKÅREN TAllE

ÅREGAFFEL

ÅRE
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L.E:SEJLSTlK

D08eEL T HALVSTIK MED
RUNDT0RN

DOBBELT HALVSTIK
DOBBELT HAlVSTIK
MED RUNDTØRN OM
EGEN PART

RÅBÅNDSKNOB

P.E:LESTlK

DOBBELT P.E:lESTIK
FlAGKNOa

OTTETAlSSTlK

TROMPETSTIK

KORTSPLEJS

KORTSPLEJS

2.~
ØjESPLEJSNING
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To stykker tovværk kan varigt
forbindes med hinanden ved en
kortsplejsning eller en langsplejsning. Kortsplejsning bliver tykkere end langsplejsningen. Ved den
sidste bibeholdes tovets normale
førlighed. Et øje på tampen af et
stykke tov kan dannes ved øjesplejsning; i øjet kan indsættes en
kovs.
På tegningen foran er vist de
forskellige splejsninger samt de
almindeligste stik og knob, 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.
En talje består af to blokke,
over hvis skiver er skåret et tov,
der kaldes taljeløberen. Taljeløberens ene tamp er fri, den anden fasteparten - er fastgjort til den
ene blok. Man haler i den frie ende, der kaldes den løbende eller
den halende part.

3. Fartøjer
I hovedsagen består et fartøj af
kølen, for- og agterstavnen og
klædningen, der foroven afsluttes
af essingen. I fartøjet sidder man
på tofter. Stævnen er normalt
højere end den midterste del; man
siger, at fartøjet har et spring.
De fleste fartøjer er bygget af

træ, glasfiber eller af plastisk materiale. Bordene (plankerne) i et
træfartøj ligger i reglen langskibs.
Overlapper det overliggende
bords underkant det underliggendes overkant, siges fartøjet at
være klinkbygget; ligger bordene
kant i kant, er fartøjet kravelbygget.
Til beskyttelse af fartøjets bund
og spanter anbringes indvendig
bundbrædder. Under det agterste
af disse er der et hul i fartøjets
bund, der kan lukkes med en
bundprop, der er fastgjort med en
kæde eller en stjert.
Til et rofartøj hører forskelligt
inventar, der skal nævnes nedenfor:
Årerne 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 åregaflen. Ude i enden er årebladet omlagt med et
kobberbånd. Såvel åren som gaflen er forbundet med fartøjet ved
stjerter. Når årerne er indenbords,
ligger de med årebladene agterefter, således at forreste åre ligger
yderst.
Fartøjer med en roer på hver
tofte kaldes enkeltbænkede; ror to
mand på toften, kaldes fartøjet
dobbeltbænket. Roerne støtter
fødderne mod spændbolter.
I fartøjerne ligger to bådshager,
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der ligger midtskibs med jernhagerne mod stævnene - længste
hage forrest. Desuden findes der
øsekar, vandkar, kompas og dræg
med drægtov. Drægtovets tamp
må kun fastgøres til fartøjet under
opankring, ellers risikerer man
ved en kæntring, at dræget fastholder fartøjet på stedet, medens
fartøjsbesætningen driver bort fra
fartøjet for strøm og vind.
Fartøjerne benævnes efter deres
type samt efter deres anbringelse
ombord (f.eks. styrbords motorbåd).
En beholder med nødfyrværkeri (b ådsættet) medgives tillige
med skibslys på længere ture .

Motorbåde
Motorbåde er i reglen spejlgattede
og fremstillede i glasfiber. De kan
også være af træ, klink- eller
kravelbyggede. Fremdrivningen
kan være benzin- eller dieselmotor.
Gummibåde
En særlig type fartøj er gummibåden. Den er fremstillet af oppustelige gummikanaler, der indbyrdes
er adskilte, så båden ikke synker,
hvis en af kanalerne punkterer.
Ved denne bygge måde opnås et
let, bæredygtigt arbejdsfartøj med
fjedrende
egenskaber. Båden
fremdrives med påhængsmotor eller pagaj og kan opnå betydelig
fart på grund af sin ringe vægt,
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men får derved stor følsomhed
overfor vind og sø.

Gummiredningsflåder
Gummiredningsfl åden. der anvendes overalt i søværnet, er en
særlig type gummibåd, der anvendes i stedet for redningsbåde. Som
følge deraf er den overdækket og
udstyret med overlevelsesgrej.
Redningsflåden pustes automatisk
op, når den kastes overbord. eller
hvis skibet går ned. Redningsflåden er nærmere omtalt i 5. Kapitel, afsnit D.
Fartøjernes anbringelse m.v.
Ombord er fartøjerne anbragt i
klamper, der er fastgjort til dæk ket. Klarnpernes overkant er formet efter fartøjets bund. Fartøjet
fastholdes af surringer.
Svære fartøjer står under davidarrangementer. Davider er stålbomme, der er i stand til at hejse
og udsætte fartøjet. Mellem daviderne er mellemhaleren udspændt.
Fra denne hænger knudetove,
såkaldte »dre nge - ned. De har en
længde, så de kan nå helt ned til
havoverfladen . Under hejsning og
affiring skal alle i fartøjet holde
fast i »drengene« for at undgå
skader, hvis der sker uheld , f.eks .
ved at båden slår mod skibssiden.
Lettere fartøjer såsom gummibåde hejses og udsættes ved hjælp
af kraner. I stedet for »drenge« er
der i hejsearrangementet anbragt

sikkerbedsliner. der med karabinhager fastgøres til de ombordværendes redningsveste.

Fartøjshejsning
Skal et fartøj hejses, piber vagtassistenten f.eks.: »Klar til at hejse
styrbords motorbåd«. De, der
hører til fartøjet eller har fået ordre dertil, haler nu fartøjet hen
under kranen eller daviderne og
klargør fartøjet til hejsning, gør
slippeapparatet klar osv.
Når der varskoes: »Hug for!
hug agter«, hugges blokken i fartøjets hejsebøjler eller slippeapparat, idet forreste blok hugges
først. På kommandoen: »Hal tot«
hales tot i taljeløberen. og på
kommandoen: »Hejs« løftes fartøjet.
Fartøjet placeres i klampeme,
og surringer påsættes. Der klares
op i fartejet og på dækket.

Udsætning af fartøjer og
fartøjatjeneste
Skal et fartøj sættes i vandet, kastes surringerne los, og en mand
går til spillet for at fire. Før afliringen undersøges, om bundproppen er isat. Når fartøjet når vandoverfladen, udløses slippeapparatet. Slæberen skal altid sidde fast
nærmest skibssiden og være fastgjort, så man hurtigt kan lade gå.
Fartøjet affires altid således, at
agterenden tager vandet en smule
før forenden.

Fartøjerne fortøjes som regel
agter. »Muler« (gnider) fartøjerne
op ad hinanden, kan der sættes en
mand (babian) i dem til at holde
dem fri fra hinanden.
Det skal erindres. at det er af
betydning for slåbets gode omdømme, at dets fartøjer er orlogsmæssigt udhalede. Herved forstås,
at de er rene, at intet hænger
udenbords, at flaget er klart, og at
besætningen er ensartet påklædt
og iført redningsveste.
Fartøjsføreren har ansvaret for
fartøjets sikkerhed og besætningens optræden. Selvom føreren er
menig, er han fartøjsbesætningens foresatte og skal adlydes
som sådan.

SlIppeapparater
Slippeapparater anvendes til at frigøre et fartøj fra fartøjstaljerne.

4. Manøvreregier
De regler, hvorefter skibe fører
skibslys og manøvrerer for hinanden. er fastsat ved internationale
søvejsregler og følges af alle søfarende nationer.

Føring af skibslys
Ifølge disse regler skal et sejlskib,
der er let, om natten føre:
- Om styrbord et grønt skibslys,
der lyser fra ret forud til 22)1
grad agten for tværs,
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Uddrag af søvejsregler og
»Sejlads i visse danske farvande»

,

TAGESIGNALER
Tågesignal angives
i skemaet med:

<
/::.
()

l Ian : ( -

stoppet :

<- -

Fløjte eller tagehorn.
Klokke .
Gongong.

Maskindrevet skib. der er let.

3

Sejlskib , der er let.

4

Sejlskib. der er let med lys
på fortop (ikke pligtige)

5

< ---

(

Skib. der fremdrives både
med sejl og maskineri.

---

lJ.:AG

NA~

Fiskeskib, der fisker med redskaber, som strækker
sig over 150 m ud j søen.

Maslcindrevet skib.
der trawler.

6

(

NA~

---

7

(Som nr. 1. desuden :

< ----

~AG

Skib i fart, der ikke er under kommando.
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( SGm nr. 1.

Maskindrevet lodsbåd.
der er Jet og på station.

Vigeregier

a

/). 5 4ell

eVI

Cl) 5 sek.

NAT~

~AG

11:'" '"
På modsat halse.
bagbord viger for styrbord.

Skib . der ligger til ankers.

9 /). 3

slag

/). 5 sek •

A 3 slag

Ilvl

a 5 Wt .

I

EL

,/

~

NA~

J.J1:AG

Skib pil grund .

;,./

.

På samme halse ,
luv viger for læ .

----.

~--,

10

< -- -

NAT

< ---

(

----

A

Motor viger for sejl.

:iiiiir
Maskindrevet skib, der bugserl'ir med
slæbelængde over 200 m.
NAT: Under200 m 21w. toplys . DAG: Under2(lO m Ingen signaler .

11

< ---

•

.-- -----

Modgående viger

..... ~

til styrbord .

~- ..... ...

NAT

~Minestryger der er let.

Indhentende skib viger altid.
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Vigeregier
12

< --.

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

NA~

Vigepligl for skib om styrbord.
Et skib, der er begrænsel i sin evne til at manøvrere.
Det ger fart gennem vandel.

13

b.

S SC<. evl

NA1J...

Q) 5 sek.

~AG

Nødsignaler

El skib, der er begrænset j sin evne til at manøvrere.

Til ankers .

14,

dAG

TagesIgnal : Se .egler tor visse dansko farvande .

NA~

Firkantel flag
m. kug le over
e ll.. under
ltage!

Uddybnmgsfartoj.
NAT: Puseres på don side,
DAG: Passetes på den SIde.
flvor 2 or. tyl; vises ,

hvor de sorte dlama,,,er vrses.

Med lys. lyd eller lelegrali :

15
(

---

NAT

Telefoni : MAYDAY

DAG

Orangefarvet rogsignal.
Dykkerflag.
Forsigtig
sejlads.

Dybgående skib. der lordrer vigepligt

Stop evt.
skruen.
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Røde raketter aller bomber.
Røde fa ldskærmsbJus.

Langsom og gentage" hæven
og sænken af udstrakte arme.

- om bagbord et rødt skibslys,
der lyser fra ret forud til 22~
grad agten for tværs og
- desuden føres et hvidt agterlys.
der skal lyse fra ret agterud til
67~ grad på hver side.
Et maskindrevet skib, der er let
om natten, skal foruden de ovennævnte sidelys føre et hvidt toplys
på fokkemasten. Dette toplys skal
lyse fra ret forud til 22~ grad agten for tværs på hver side. Større
skibe (over 50 meter i længde)
fører desuden et tilsvarende hvidt
toplys på stormasten, men i større
højde over dækket. Desuden føres
et hvidt agterlys som omtalt for
sejlskibe.

Ankerliggende skibe fører om
natten forude i skibet et hvidt lys.
Større skibe fører yderligere et
hvidt lys agter. Begge disse lys er
synlige hele horisonten rundt; det
forreste er anbragt højere end det
agterste.
Vigeregler
Et maskindrevet skib skal normalt
gå af vejen for et sejlskib. Sejlskibet skal dog gå af vejen, hvis det
er indhentende skih.
Ethvert skib, som skal gå af vejen for et andet skib, skal, når omstændighederne tillader det, undgå
at gå foran om det andet skib. To
maskindrevne skibe, der kommer
lige mod hinanden (stævn mod

LYNX-helikopter
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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 skal holde sin kurs
og fart.

bet med mellemrum af højst et
minut gives lyd i ca. fem sekunder
med en gong-gong.

lydsignaler

Den danske farvandsafmærkning
består af faststående sømærker og
flydende afmærkninger. De faststående sømærker er fyr, båker
o.lign, opstillet på land og grunde.
De flydende afmærkninger er udlagt efter lALA (International As sociation of Lighthouse Authorities) system A. I systemet benyttes nedennævnte fem typer afmærkninger:

Maskindrevne skibe, der er i sigte
af hinanden, skal tilkendegive
eventuelle manøvrer ved korte
stød i fløjten således:
- En kort tone betyder: Jeg drejer
til styrbord,
- to korte toner betyder: Jeg drejer til bagbord og
- tre korte toner betyder: Jeg bakker med maskinen.
Under tåge og nedsat sigtbarhed
skal alle skibe give et kraftigt lydende signal. Et sejlskib skal med
fløjten give en lang efterfulgt af to
korte toner. Signalerne gives med
højst to minutters mellemrum.
Et maskindrevet skib, der er let,
skal med fløjten give en lang tone,
når det gør fart. Ligger det stille,
gives to lange toner. Signalerne
gives med mellemrum af højst to
minutter.
En ankerligger skal hvert minut
ringe hurtigt i fem sekunder med
en stærkt lydende klokke. Hvis
skibets længde er over 100 meter,
skal der ringes med klokken i den
forreste del af skibet, og desuden
skal der i den agterste del af ski-
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5. Farvands..
afmærkning

- Sideafmærkning, der anvendes
til gennernsejlingsfarvande, sunde, fjorde og sejlløb, Afmærkningen er udlagt således, at et
skib for indgående skal have
grønne mærker om styrbord,
- kompasafmærkning, der især
anvendes til afmærkning af
landløse grunde,
- isoleret farvandsafmærkning,
der anvendes, hvor en enkelt
sejladshindring kan omsejles på
alle sider,
- midtfarvandsafmærkning, der
f.eks. anvendes i midtlinien af
anbefalede ruter og
- special afmærkning til afmærkning af f.eks. skydeområder.

De fem typer afmærkning og de-

Retninger i hvilke et skib er for indgående i danske farvande.

--------

,%IIJ

.1R'læ4'kn1tlven sk~l
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~----- SIDEAFMÆRKNING - - - - - - - - "

Sømærker på begbords side

l

Symbol
11Ik0fWt

R

Fyrkarekter:

lynU farve: rødt

J;;J
R

-

FI.R

M.' _

FI(2) R

Æ
R

J;;J

J;;J

R~

R~

MØ_
W'ijMiDMM

a .R

VQ.R
L Fl.R

FI(31 R

LY'fl'fleks: I'lKlt bind

Skillepunkt ,

som skal hold.. om bagbord I hovedløbet (hovedløbet er til styrbord).

TopbetegMlae:
(--I

fød cylindttl'

Symbol

IIIIlkGrUt

Fyrlcarekter:

l

J;;J

RGR

RGR

ID.IIII.

lysets flrve: rødt

Ffl2+1}R

lyareflakl: grønt bind mellem 2 rlIde bind
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J;;J
RGR ~

J;;J
RGR'

. - - - - - - - - SIDEAFMÆRKNING - - - - - - Sømærker pi styrbords side
Topbetegnelaa:
(lwIo~

gf1lnkegle

1

Symbol
l~

G
.FyrbI'lJlrter.

.
G

1
G

.o,

~

LyMbf_:g~

PI.G

aG

FI(2) G

va.G

FI(3} G

LF/.G

Lv-f\ekI: grøm Wrnj

Skillepunkt,

Symbol
llllllcørtØ

tom lkal hol<Mt om Ityl'bord l hOY\ldlllbet (hovedløbet er til bagbotdl.

I

.

GltG

.

GRO

1

GRG

. .

GRG '

GRG'

Fyrluuakter:
Lyaels taMI: gl'1lnt
. . . . . . . F/{2+'JG
LvantfIeka:

rødt bånd mellem 2

'

jJmlM bAnd
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KOMPASAFMÆRKNING
Lysets farve: hvidt
Topbelegnelse : 2- sorte kegler

..---r--"---"

l /11
1
BY

11f j
YBY

I th Jh ll

YBY

BY

BY

,11.__• vo

f:='! 1 1

j

BYB

YBY

Il h u H I>

L~flek5;

Semæ,kttr i N kvadrant:
Sømærker i E kvadrant:
Semærke, i S kvadrant:
Sømærlu~r t W kvadrant :
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l brAtbAnd over 1 gu lt bånd
2 blå band
1 gult bind ove r 1 blåt bind
2 g ule bå nd

BYB

BYB

, - - - - - ISOLERET FAREAFMÆRKNtNG - - - - .

Symbol
i Nkortet

I

1

1

BRB

BRB

l'yIbreld.r :

II

LV-lIt$ filM!: hvidt

II

BRB

..

II

1

BRS

FI(2)

lyarefleb: blllt bAndover rødt bånd

r-----MIDTFARVANDSAFMÆRKNING - - - - ,

Topbet~:

1 red kugle

l

J

RW
l'yIbrelditr :

lY'MI ferve: hvidt
l~.: rødt

RW

I •••••• • ,

I,.,

I

Ul

bånd OlIer hl/idt bånd

91

SPECIALAFMÆRKNING
Fyrkaraktllr: Enhl/lll' def Ikk. kan forwkeI.. med
Inden afmeerkning
l'(Mta fa.... : gult
T~nelM lhwlO -.lIl: gult kl'ydt

Li

y

1 l
y

y

4\
y

Rag tom t09b1l1øgnelM p6
kapeeJladllneBmrer obllptorlJk

a-npeI:

f4
y
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y

.1
y

Korvetten NIELS JUEL

res anvendelse fremgår af plancherne på de foregående sider.

6. Ror.. og
maskinkommandoer
Aorkommandoer
I flådens skibe anvendes normalt
de rorkommandoer, der er anført
efterfølgende i pkt. a-g.
Kommandoerne i pkt. h-j anvendes kun i skibe, hvor rorviseren ikke kan aflæses direkte af
rorgængeren.
a. »Styrbord 5«, »Styrbord 10«
osv. eller »Bagbord 5«, »Bagbord 10« osv. betyder, at roret
skal lægges til den side og rorvinkel (i grader) angivne stilling.

b. »Styrbord helt over« eller
»Bagbord helt over« betyder,
at roret skal lægges i yderstilling i den angivne side.
c. »Lette til styrbord 15«, »Lette til styrbord 10« osv. eller
»Lette til bagbord 1.5«, »Lette
til bagbord 10« osv. betyder, at
roret fra en større udlægning
skal føres tilbage til den stilling
i samme side, der angives ved
rorvinklen i grader.
d. »Skift roret« betyder, at roret
skal lægges til modsat side med
samme udlægning, som det har,
når kommandoen gives.
e. »Midtskibs« betyder, at roret
skal lægges midtskibs.
f. »Ret så« betyder, at skibet skal
styre den kurs, det lå i det øje-
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blik, da kommandoen blev givet. Ved kursændringer bør rorkommandoerne afpasses således, at skibets drejning næsten
er standset, når kommandoen:
»Ret så« gives.
g. »Støt på •.•« betyder, at skibet
snarest muligt skal bringes til at
ligge støt på en kurs, der ved
kommandoen angives enten
som en kurs på kompasset eller
som et punkt, der skal styres efter. Kompaskursen skal altid angives ved 3 cifre, f.eks.: »Støt
på nul-otte-to«. Skal der støttes
på et punkt, kan kommandoen
f.eks. have følgende ordlyd:
»Støt på den høje skorsten til
venstre for komsiloen«.

Rorkommandoer, der kun
anvendes, hvor rorviseren
Ikke kan aflæaes direkte af
rorgængeren
h. »Styrbord lidt« eller »Begbord lidt« betyder, at roret skal
lægges til den angivne side, så
skibet netop drejer, dvs. normalt ca. 5 grader.
i. »Styrbord« eller »Bagbord«
betyder, at roret skal lægges
halvt over, dvs. normalt 15 grader, til den angivne side.
j. »Let på roret« betyder, at roret
fra en større rorvinkel skal
føres tilbage til den stilling i
samme side, der svarer til
»Styrbord/bagbord lidt«, dvs.
normalt 5 grader.
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Alle ordrer skal øjeblikkeligt gentages af rorgængeren.
Rorgængeren skal desuden
melde for rorets stilling efter udførelse af enhver rorkommando,
f.eks.: »Roret ligger styrbord
20«, »Kurs tre-to-nale eller »Roret ligger bagbord helt over«,
Såfremt rorgængeren mærker
noget unormalt ved styregrejerne,
eller at skibet ikke lystrer roret,
skal han øjeblikkeligt varsko dette, således at vagtchefen kan træffe sine forholdsregler.
Afløsning af rorgængeren må
kun finde sted, når skibet ligger
helt støt. Den afløsende melder
sig til vagtchefen. hvorefter han
modtager omhyggelig overlevering vedrørende styrekurs og ved
hvilken rorstilling, skibet ligger
støt. Afløste rorgænger melder sig
afløst til vagtchefen, idet ban angiver, hvilken kurs han har givet i
overlevering.

Kommandoer vedrørende
tværpropeIIer
Kommandoer vedrørende tværpropeller gives som »Til højre«,
»Til venstre« og »Neutral« for at
undgå forvekslinger med ror- og
maskinkommandoer.
- »Til højre 10«, »Til højre 20«,
»Til højre 100« betyder, at
tværpropellerens blade skal
indstilles således, at skibets
stævn drejes til styrbord med

den ved kommandoen angivne
procent af maximal propellerstigning,
- »Til venstre 10«, »TiI venstre
26«, »Til venstre 100« betyder
således, at tværpropellerens
blade skal indstilles således, at
skibets stævn drejes til bagbord
med den ved kommandoen afgivne procent af maximal propellerstigning samt
- »Neutral« betyder, at tværpropellerens blade skal indstilles i
neutralstilling.

Maskinkommandoer
I søværnets skibe anvendes nedennævnte kommandoer (maskinkommandoer) i forbindelse med
maskinanlæggets manøvrering.
I skibe. hvor det normale maskinmanøvreringsanlæg på grund
af havari ikke kan bruges, gives
kommandoerne efter omstændighederne via telefon, ordreanlæg,
talerør eller ved prajning.
En maskinkommando skal have
følgende opbygning: Drivskrue(r)bevægelsesretning-fartangivelse.
Drivskruer:

Bevægelsesretning:
- »Frem« eller »Tilbage«.
Fartangivelse
Denne er afhængig af, om der
reguleres på skruestigning eller på
motoromdrejninger.
- Ved skruestigningsregulering angives en retning sammen med
et tal, f.eks .: »Frem 1, tilbage
2« osv. i overensstemmelse
med skruestigningsindikator,
- ved motoromdrejningsregulering angives et tal for omdrejninger pr. minut, f.eks.: »100,
200, 300« osv. i overensstemmelse med omdrejningsviserI
omdrejningstelegraf, eller betegnelsen: »Stop«, »Meget lang-

somt«, »Langsomt«, »Halv
kraft« osv. i overensstemmelse
med maskintelegrafens felter og
- andre ordrer for fartbetegnelse
må kun anvendes. såfremt de er
fastlagte i skib sorganisationsbogen og indført i maskinjournalen.
Andre maskinkommandoer:

- Styrbords drivskrue benævnes

»Sara«,
- midtskibs drivskrue benævnes
»Musse«,
- bagbords drivskrue benævnes
»Betty« og
- samtlige drivskruer benævnes

»AlIe«.

- »Vel i masklnen« betyder, at
fremdrivningsmaskineriet kan
afrigges,
- »ldar kl•••. « betyder, at fremdrivningsmaskineriet skal kunne benyttes på det angivne
klokkeslet,
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- » ••• timers varsel for gastur-

binedrift« eller »••• timers
varsel for dieseldrift« betyder,
at
fremdrivningsmaskineriet
skal kunne klargøres indenfor
det givne varsel samt
- i skibe med maskiatelegraf kan
dette benyttes til ordren: »Vel i
maskinen« til maskinen. Dette
skal dog altid efterfølges af en
mundtlig ordre, f.eks.: »Vel i
maskinen. Klar kJ. 1400.2 timers varsel (for gasturbinedriftldieseldrift)«.
Maskintelegrafens svareanordning
må kun benyttes som tilkendegivelse af, at en maskiakommando
er modtaget.

7. Udkigstjeneste
Udkiggen er ansvarlig for, at alt af
betydning indenfor syns- og hørevidde straks meldes til vagtchefen.
Når udkiggen er på post. skal
han hele tiden afsøge synsfeltet,
således at intet undgår hans opmærksomhed.
Under vejrforhold, der vanskeliggør observationer (tåge, dis,
regnbyger m.v), skal udkiggen anvende sin hørelse og straks melde
tågesignaler. motorstøj og andre
lydgivere.
Er udkiggen ikke omhyggelig
med omgående at melde alt, hvad
han ser og hører, kan han medvir-
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ke til at bringe skibet og besætningens sikkerhed i fare.
l regel 5 i de internationale søvejsregler står der:
»1 ethvert skib skal der altid
holdes behørigt udkig såvel ved
brug af syn og hørelse som ved
brug af alle forhåndenværende
midler, der er hensigtsmæssige
under de foreliggende omstændigheder og forhold, således at
der kan foretages en fuldstændig vurdering af situationen og
af fare for sammenstød«.
Udkigstjenesten er, når et skib
er i søen, etab leret døgnet rundt.
uanset om skibet ligger til ankers
eller er under gang (sejlads).
Trods udviklingen af moderne
elektroniske varslingsmidler er
det fortsat af stor betydning at opretholde en effektiv udkigstjeneste
under alle forhold , som kan supplere den elektroni ske varsling
med visuelle observationer.
Under normale forhold anvendes en udkig til observation af
havoverfladen og luftrummet.
Under krigsvagt kan der anvendes specielle udkigge til observation af luftrummet (luftudkigge).

Udkig under sejlads
Under sejlads skal udkiggen iagttage følgende og så tidligt som
muligt opdage og varsko for:
- Skibe, fartøjer og fly af enhver
art og størrelse,

- røg fra skibe, selvom skroget
eller rejsningen endnu ikke er
synlig,
- land, klipper, skær, vraggods,
br åd, strømskær samt forandringer i farvandets farve m.m.,
- farvandsafmærkninger samt
- signaler af enhver art.
Udkiggen skal kende de forskellige nødsignaler og øjeblikkeligt
melde, såfremt sådanne afgives
eller formodes at være afgivet.
Udkiggen skal desuden varsko
for:
- Skib eller fartøj, som er grundstødt,
- fly, som er nødlandet,
- personer i nærbeden af skibet,
som er i livsfare,
- mand overbord. Det er samtidig
udkiggens pligt ikke at tabe den
pågældende af syne,
- brand i et skib eller i land og
- skibe eller fartøjer, som under
forbisejling kipper med flaget
samt kipning fra land.
Udkig til ankers
Når et skib ligger til ankers, skal
udkiggen tillige iagttage:

- Hvilke af skibets fartøjer der er
i vandet, samt hvilke der er fra
borde og holde øje med de
sidstnævnte samt
- varsko, når fartøjer kommer tilbage.

For at kunne udføre denne tjeneste tilfredsstillende skal han kende
skibets fartøjer og benævnelsen
på dem.
Udkiggen skal endvidere varsko for:
- Fartøjer, der er fortøjet ved skibet og ligger dårligt eller er ved
at drive af,
- fartøjer udefra, som vil lægge
til borde, samt til hvilken side
de vil ankomme,
- orlogsskibe eller fly, som er i
sigte,
- andre af flådens skibe, der ankrer i nærheden,
- signaler fra skibe og fra land,
- skibe i nærheden, som synes at
gå i drift samt
- hvis eget skib går i drift.
Efter mørkets frembrud skal han
specielt se, om skibets ankerlys
brænder samt varsko, når dette ikke er tilfældet.
Meldinger
Hvad udkiggen har at melde, skal
prajes med klar og tydelig røst og
i få ord indeholde, hvad der er
nødvendigt for vagtchefen at vide,
så denne kan undersøge det varskoede.
Som regel skal meldinger fra
udkiggen gå til vagtchefen via
telefon, samtaleanlæg eller talerør.
I mindre skibe er et praj det
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SIde- og højdeangivelse

Højdeangivelse

almindeligst anvendte, eftersom
afstanden mellem udkiggen og
vagtehef eller måludpegningsofficer kun er nogle få meter.
Meldeteknikken må være vel
indøvet og skal følge bestemte
regler. Et observeret objekt skal
varskoes omgående, og prajet skal
kunne opfattes første gang for at
sikre, at vagtchef og/eller målud-
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pegningsofficer kan nå at se, bedømme og handle i tide. Tiden må
derfor ikke spildes ved, at udkiggen søger at identificere objektet,
hvis dette ikke kan ske øjeblikkeligt.
- En udkig, der observerer et skib,
varskoer dette, idet han også
melder sideangivelse, f.eks.:

Kompasrose

»Skib grøn 130« (se fig.); så-

fremt der er flere end et skib,
varskoes antallet. Kan han
identificere skibet, varskoes også dette og
- en luftudkig, der observerer et
fly, peger i retning af dette og
varskoer, idet han også melder
side- og højdeangivelse, f.eks.:
»Fly rød 40, højde 40« (se
fig.). Såfremt der er flere end et
fly, varskoes antallet. Kan han
identificere flyet, varskoes også
dette.
Udkiggen fortsætter med at holde

blikket rettet mod flyet, indtil måludpegningsofficeren har fået øje
på det, hvilket han tilkendegiver
ved at varsko: »Har det«,
Meldinger, hvor retning
angives ved kompasset
I visse enheder, hvor udkiggen har
nem adgang til at pejle over en
kompasrepeater, kan det af hensyn til kampinformationstjenesten
være hensigtsmæssigt at angive
kompasretningen
i
grader
(0·360 grader) i stedet for sidepejling (rød/grøn 0-180 grader)
(se fig.).
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Meldinger fra udkiggen angives
som følger:

- »Orlogsskib i 240« og
- »helikopter i 065, højde 10«.
Pejlingen gives altid med 3 cifre,
udtalt ciffer for ciffer, f.eks.:

- »To-fire-nul« og
- »nul-seks-fem«,
I enheder, hvor udkiggen skal benytte kompaspejling i stedet for
sidepejling. vil der blive givet
nærmere instruktion om brugen af
kompasrepeater til aflæsning af

tionsprincippet. Hvis et svinghjul,
der roterer med stor hastighed,
kan dreje frit, vil det bevare sin
stilling i rummet. Afbalanceres
gyroen nu til altid at pege mod
nord-sydpolen, har man en fast
retningsviser i lighed med magnetkompasset.
Det kompas, der er forbundet
til selve gyroen, kaldes moderkompasset. Fra moderkompasset,
der anbringes på det roligste sted,
som regel i bunden af skibet. dirigeres ad elektrisk vej repeaterkompasserne, der opstilles andre
steder i skibet f.eks. ved rattet og i
brovingerne.

kompasretningen.
Udkiggen om natten skal huske, at kommer han fra et oplyst
mm, er han næsten blind et stykke
tid. Det fulde nattesyn nås først
efter ca. 30 min. forløb.
Under usigtbart vejr (tåge m.v.)
og under eftersøgning på havet
kan vagtchefen skærpe udkigstjenesten ved at anvende flere udkigge, f.eks, ved at etablere en udkig
ude ved stævnen.

8. Kompas, log og lod
Gyrokompasset
I de fleste orlogsskibe anvendes
elektriske kompasser - »gyro~
kompasser«; de er uafhængige af
jordmagnetismen og indflydelsen
af skibets jem.
Gyrokompasset bygger på rota-
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Logge
Loggen angiver skibets fart og udsejlede distance udmålt i henholdsvis knob (sømil pr. time) og
sømil (1852 meter). Afhængig af,
om loggen måler i forhold til havbunden eller det omgivende vand,
taler man om sand eller relativ
fart og distance.
Der findes mange forskellige
logprincipper, Trykloggen måler
det øgede vandtryk, der opstår,
når skibet gør fart gennem vandet.
Den elektromagnetiske log anvender princippet om en leder, der
bevæges i et magnetfelt. Akustiske logge udsender lydbølger i
vandet og måler, hvor lang tid der
går, før lydbølgen modtages igen
fra havbunden.
Logge med sand visning kan

normalt kun anvendes på vanddybder under 200-300 meter,
hvorefter de skifter over til at måle relativt.

Loddeapparater
Håndlod

På mindre vanddybder kan håndloddet anvendes. Det er et blylod
på 5 kg, der med en indsplejset
strop sættes til lodlinen, der er afmærket i meter ved indsplejsede
knobe. 5 meter afmærkes ved et
øje, IO meter: rød flagdug, 20 meter: enkelt lædermærke, 30 meter:
hvid flagdug, 40 meter: dobbelt lædermærke og 50 meter: blå flagdug.

under skibet udtrykt i meter. Fra
skibet udsendes lydbølger, som
tilbagekastes fra havbunden og
derpå modtages i skibet igen.
Den tid, det tager lyden at tilbagelægge distancen skib - havbund - skib, er udtryk for dybden, idet lydens hastighed i vand
er kendt. TIdsmålingen omsættes
til en direkte dybdeaflæsning,
eventuelt i forbindelse med kurvetegning (ekkograf). De målte
dybder kan aflæses i en indikatorenhed, der normalt er placeret på
broen.
De anvendte lydbølger er oftest
af en frekvens, der er for høj til, at
den kan opfattes af det menneskelige øre.

Ekkolod
Ekkoloddet angiver vanddybden
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3. Kapitel, afs. B

Skibsorganisationen
Skibsorganisationen angiver de
principper og retningslinier, hvorunder skibets administration og
arbejde skal foregå, og hvorefter
beredskabsforhold og vagttjeneste
m.v. skal organiseres.
For bver skibsklasse er der udarbejdet en skibsorganisationsbog,
der i detaljer angiver besætningens fordeling til betjening af ombordværende sensorer, armering,
maskineri og andet udstyr med
henblik på varetagelse af skibets
opgaver under forskellige forhold.

1. Besætningens
inddeling
For varetagelse af skibets forskellige funktioner inddeles skibets
boveddele med tilhørende personel i divisioner, der underinddeles
i sektioner. Divisionerne ledes af
divisionsofficerer og sektionerne
af sektionsofficerer/sektionsledere.
Udstikning af hele eller dele af
besætningen til løsning af en bestemt opgave betegnes »rulle«.
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Samlingen af skibets ruller betegnes »generalrullen«,
Af beredskabs- og vagtmæssige
hensyn inddeles besætningen tillige i kvarterer og skifter.

Skibsledelsen
Skibsledelsen består af skibschefen, næstkommanderende, divisionsofficererne og helikoptergruppelederen.
Skibschefen har kommandoen
over skibet. Han er ansvarlig for
skibets sikkerhed, for opfyldelsen
af togtets formål samt for hele tjenesten ombord.
Næstkommanderende er chefens stedfortræder. Han har det
overordnede tilsyn (generaltilsyn)
og er over for chefen ansvarlig for
skibets samlede effektivitet. Han
leder og koordinerer uddannelsen
samt koordinerer divisionernes
virksomhed.
Divisionsofficererne er ansvarlige for de respektive divisioners
tjenesteområder. De fører tilsyn
med divisionernes virksomhed

ORGANISATIONSSKEMA FOR
SKIBSORGANISATIONEN
Chef
Næstkommanderende

I

\

I

Taktisk
DIvision

Teknisk
Division

Forvattningsdivision

Operationssektion

Våbensektion

Drifts-

l
Helikoptergruppe

Admlni-

sektion

stranons-

Vedllgeholdelsessektion

Forplejninj;Jssektion

sektion

ABCDlsanltetssektion
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Skibsnummersystemet
Der tildeles hvert besætningsmedlem et skibsnummer.
Sl<lbschefen har skibsnummer1 og næstkommanderende skibsnummer
2, medens den øvrige besætning tildeles et 3--cifret skibsnummer, i hvilket:

- 1. ciffer angiverskiftet,
- 2. ciffer angiver divisionen og evt. sektionen og
- 3. ciffer angiver personelgruppen og kvarteret.
Skifternes personel har skibsnumresom følger:
- 1. skifte: 100 - 199 (400 - 499, 700 - 799),
- 2. skifte: 200 - 299 (500 - 599, 800 - 899) og
- 3. skifte: 300 - 399 (600 - 699 , 900 - 999).

Det 2. ciffer l skibsnummeret angiver division og sektion som følger:
- Taktisk division

- Teknisk division

(Operationssektionen
(Våbensektlonen

0-1)

(Driftssektlonen
(Vedligeholdelsessektlonen
(ABCD-/Sanitetssektlonen ...

7)
6-7)
6)

2~5)

- Forvaltningsdivisionen ..

9

- Helikoptergruppen

O

Sidste ciffer anvendes så vidt muligt således, at slutcifrene O og 1 tildeles personel af officersgruppen, slutcifrene 2 og 3 tildeles personel af
sergentgruppen og slutcifrene 4 - 9 lnol. tildeles personel af øvlige grupper.
Ulige numre angiver Kongens, lige numre Dronningens kvarter.
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samt er rådgivere i alle spørgsmål
inden for deres fagområde.
Divisions~

- antiundervandsbådssektionen
samt
- minesektionen.

og

sektionsinddelingen
Divisionsinddelingen placerer personellet i tilknytning til det materiel, som hører til den enkeltes generelle daglige funktion ombord .
Dette gøres af administrative og
uddannelsesmæssige grunde og i
overensstemmelse med den enkeltes faguddannelse.
Sektionsinddelingen placerer
personellet i tilknytning til den
specifikke funktion og til det materiel, som hører til den enkeltes
primære tjeneste ombord og under de dertil hørende befalingsmænd.
Besætningen inddeles og indgår i divisioner, der kan opdeles i
sektioner m.v., som følger:
Taktisk division
Kan efter behov inddeles i følgende sektioner:

- Operationssektionen og
- våbensektionen.
Våbensektionen kan i visse skibstyper ændres til en våbendivision
og kan efter behov inddeles i følgende sektioner:
- Missilsektionen.
- arti llerisektionen,

- torpedosektionen.

Teknisk division
Kan efter behov inddeles i følgende sektioner:

- Vedligeholdelsessektionen,
- drlftssektionen og
- ABCD-ISanitetssektionen.
ABCD-ISA-sektionen er nærmere
omtalt i 5. Kapitel, afsnit C.
Forvaltningsdivisionen
Kan efter hehov inddeles i følgende sektioner:

- Administrationssektionen samt
- forplejningssektionen.

Helikoptergruppen
Helikoptergruppen ledes af helikoptergruppelederen (HGL).
Divisionerne ledes af henholdsvis
operationsofficeren (OPO), teknikofficeren (TKO) og forvaltningsofficeren (FVO).
I teknisk division indgår personellet under kampberedskab
helt eller delvist på poster i egen
eller andre divisioners sektioner,

ABCD -tjenesten etableres normalt kun under kampberedskab
og med personel fra teknisk division som grundstamme suppleret
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Orlogskutteren VEJRØ (BARSø.klassen) med slæbemål

med personel fra andre divisioner.
Forvaltningsdivisionens personel indgår under kampberedskab
helt eller delvist på betjeningsposter i de øvrige divisioner.
I personeladministrationen assisteres forvaltningsofficeren af banjermesteren, der endvidere assisterer ved tilrettelæggelse af vagttjenesten og tilsynet med den menige besætnings underbringeise
og forhold.

tion i tre såvidt muligt lige store
og ens sammensatte dele og skal
muliggøre besættelse af poster i
en tretørn.
Kvartersinddelingen tilkendegiver besætningens fordeling til en

torørn.
Hovedopgaver
Under såvel krigs- som fredsforhold skal et orlogsskib kunne løse
følgende generelle bovedopgaver:

- Kampopgaver.
Skifte- og kvartersinddeling
Af beredskabs- og vagtmæssige
hensyn inddeles besætningen i 3
skifter, som hvert igen inddeles i
2 kvarterer. Kvartererne benævnes
henholdsvis Kongens og Dronningens kvarter.
Skifteinddelingen fordeler personellet fra hver division og sek106

- skadebekæmpelse.
- teknisk drift og manøvrer,

-

særlige opgaver,
vedligeholdelse,
uddannelse samt
forsyning.

Ruller
For at skibet og dets besætning

kan arbejde let og smidigt som en
helhed under løsning af opgaverne, er det nødvendigt, at hver
mand nøje ved, hvor hans plads
og opgave er under forskellige
forhold. Fordelingen til alle disse
hverv kaldes skibets ruller. Princippet for disse er, at hver mand
udfører den samme eller en nært
beslægtet bestilling på samme
plads i skibet og under de samme
befalingsmænd under så vidt muligt alle forhold.
Følgende ruller, hvis formål og
anvendelse er nærmere beskrevet
senere, kan oprettes:
Kampruller:

-

K1artskibsrullen,
krig smanøvreru lIen,
nærforsvarsrullen og
entringsrullen.

Sikkerhedsruller:
- Havarlrullen samt
- bjærgningsrullen .
Manøvreruller:
- Havnemanøvrerullen og
- ankrings- og bøjemanøvrerullen.
Ruller til særlige formål:
-

InspektionsrulIen,
paraderingsrullen,
helikopterrullen,
rengøringsrullen,

- skytrullen samt
- forsyningsrullen.

Fordelingsseddel
Orlogsgasten finder sin plads under de forskellige ruller på den
fordelingsseddel, han får udleveret, så snart han møder ombord,
og som er udarbejdet for hver enkelt mand i skibet.
Fordelingssedlen skal orlogsgasten passe omhyggeligt på og altid have hos sig, indtil han ganske
nøjagtigt ved, hvor han hører til
under alle forhold.

2. Materiel ..
vedligeholdelse
Vedligeholdelsestjenesten skal sikre, at såvel de enkelte materielkomponenter ombord samt skibet
som helhed vedligeholdes i overensstemmelse med gældende materielbestemmelser. Dette skal foregå på en sådan måde, at skibets
samlede materielle tilstand og beredskab til enhver tid svarer til det
fastsatte operative beredskab.
Teknikofficeren koordinerer skibets samlede vedligeholdelse, reparation og komponentudskiftning.
De respektive divisioner udfører rengøring og operatørmæssig
vedligeholdelse af divisionens
materiel, tildelte rum og områder.
Vedligeholdelsen omfatter:

- Rengøring,
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- operatørmæssig og teknisk vedligeholdelse og
- reparation og komponentudskiftning.

Rengøring
Rengøringen omfatter fejning, spuling, nedvaskning, støvsugning,
pudsning o.lign.
Den daglige rengøring omfatter
rengøring inden for divisionernes
tjenesteområder som fastlagt i
skibsorganisationsbogen.
Generel rengøring omfatter
rengøring af hele skibet under anvendelse af alt disponibelt personel. Hver mand er tildelt et rengøringsområde, og fordelingen er
fastsat i rengøringsrullen.
Operatørmæsslg og
teknisk vedligeholdelse
Operatørmæssig vedligeholdelse
omfatter materielafprøvning. brugerkontrol, konservering, rustbehandling og maling.
Teknisk vedligeholdelse omfatter teknisk kontrol og justering af
materiel, driftstime- og terminsbestemte eftersyn o.lign.
Repsrstlon og
komponentudskiftning
Reparation og komponentudskiftning omfatter alle former for ikke
rutinemæssige arbejder, hvor materiel ved reparation eller komponentudskiftning gøres funktionsdygtigt eller istandsættes.
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3. Beredskabsgrader
og ..former
Skibets indsatsberedskab fastsættes efter den foreliggende situation, som kan variere fra en igangværende eller umiddelbart forestående kamphandling til normal
fredstilstand. Med henblik på tilpasning til situationen anvendes
fem beredskabsgrader.
Beredskabsgraderne kan ved
hjælp af beredskab sformer etableres særskilt for skibets enkelte våbensystemer, ligesom de kan etableres forskelligt for de enkelte divisioner.

Beredskabsgrader
Skibets materielle og generelle
beredskab ved de enkelte beredskabsgrader er som følger:
1. beredskabsgrad (klart skib)
Hele skibets kampkraft er klar til
øjeblikkelig indsats. Alle varslings- og våbensystemer er fuldt
bemandede og klargjorte, ligesom
ABCD-ISA-tjenesten er etableret.
Cbefen kan under denne beredskabsgrad, når situationen tillader
det, lade personel af forvaltningsdivisionen tilberede måltider og
forde le dem til besætningen på
klartskibsposterne.
2. beredsksbsgrad
Så meget af skibets kampkraft er
klar til indsats over en længere

periode, som halvdelen af personellet på post muliggør.
Der skal især lægges vægt på
overvågningssystemet, således at
skibet rettidigt kan bringes i en
højere beredskabsgrad, når behov
herfor opstår.

3.beredskabsgrad
Skibets våben og materiel er klargjort til imødegåelse af en eventuel trussel. således at skibet sikres mulighed for at blive bragt i
en højere beredskabsgrad. En trediedel af besætningen er på post.
Beredskabsgraden kan bibeholdes
over en længere periode.

4. beredskabsgrad
Alle våben- og varslingssystemer
er holdt i operativ stand.
Overvågningssystemet bemandes således, at det nødvendige
varsel opnås.
Våbensystemerne er normalt i
daglig orden. og besætningen forretter vagttjeneste i henhold til
vagtorganisationen under fredsberedskab.

Varsler
Under alle beredskabsgrader kan
beredskabet for det personel, som
er på post, lempes eller skærpes
således:

- »Rør på kort varsel« (10 sek.
varsel) og »Rør på langt varsel« (1 min. varsel) indebærer,
at personellet befinder sig i
umiddelbar nærhed af posterne
således, at materiellet kan bringes i aktion på det givne varsel
samt
- »rør på ... minutters varsel«
kan kun beordres i 2. og 3.
beredskabsgrad. Ordren indebærer, at personellet befinder
sig i nærheden af posterne således, at materiellet kan bringes i
aktion på det givne varsel.
De for beredskabet nødvendige
funktioner skal opretholdes.
Fuldt beredskab i den beordrede beredskabs grad genoptages på
ordren: »Tørn til«, Denne ændring i varsel kan iværksættes di-

visionsvis.

5.beredskabsgrad

Beredskabsformer

Der gives mulighed for, at personellet kan hvile og at vedligeholde
materiellet inden for æt fastsatte
varsel. Det er laveste beredskabsgrad, som kun anvendes i havn eller til ankers. Besætningen forretter vagttjeneste som under fredsberedskab.

Afhængig af skibstype og af hvilket våbensystem. der i den givne
situation skal lægges størst vægt
på, kan beredskabsgraderne etableres i en eller flere af følgende
beredskabsformer.
- Luftmålsberedskab ,
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sømålsberedskab.
antiundervandsbådsberedskab,
torpedoberedskab,
minelægningsberedskab,
minestrygningsberedskab.
minesøgningsberedskab.
ABCD-Ikrigssanitetsberedskab,
entringsberedskab og
forsyningsberedskab (forsyning
under gang,
mineombordtagning,
helikopterforsyning
o.lign.),

Under 1.-3. beredskabsgrad samt
under manøvrer etableres et hensigtsmæssigt beredskab til bekæmpelse og udbedring af skader
opstået ved såvel ABC- som konventionel krigsførelse, Krigssanitetstjenesten indgår i dette beredskab.
Et led i ABCD-Ikrigssanitetstjenestens organisation er de forskellige lukningstilstande.
Når kamphandlinger eller krigsmæssige øvelser ikke finder sted
eller forestår, og særlige opgaver
ikke udføres, etableres fredsvagt
Under freds beredskab etableres
en selvstændig havarirulle.
Fredsvagtorganisationen skal
sikre, at den rutinemæssige skibstjeneste kan udføres forsvarligt,
og skal tage hensyn til fastsatte
sikkerhedsmæssige krav. Endvidere skal den sikre, at beredskabet
hurtigt kan forøges, når dette beordres.
Fredsvagten kan etableres som
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søvagt, ankervagt eller havnevagt
og er nærmere beskrevet i et senere afsnit i dette kapitel,

4. Ruller
Klartskibsrulle
Klartskibsrullen angiver udstikning af personellet samt ansvarsfordeling, når der skal etableres l.
beredskabsgrad, dvs. skibets højeste personel- og materielberedskab.
Klartskibsrullen kan etableres
under alle forhold uanset andre
ikraftværende ruller.
Klartskibsrullen etableres under
anvendelse af klartskibssignalet,
der består af en ca. l minut lang
vedvarende tone på skibets alarmanlæg efterfulgt af ordren: »Klart
skib«, På denne ordre møder besætningen på dens poster efter klartskibsrullen medbringende
kamppåklædning og begynder
omgående etablering af skibets
kampberedskab. Da lufttruslen almindeligvis er den mest overhængende, vil etablering af klart skib
normalt være ensbetydende med
l . beredskabsgrad (luftmålsberedskab). Efter etablering af luftmålsberedskab vil øvrigt materiel
normalt blive klargjort Efter tilrigning indtager besætningen
klartskibsposterne, og den af situationen bestemte beredskabsgrad og -form beordres.
1, beredskabsgrad iværksættes

Korvetten NIELS JUEL

automatisk ved etablering af klart
skib. Den kan endvidere etableres
fra en lavere beredskabsgrad.
Ved overgang fra en lavere beredskabsgrad til l. beredskabsgrad skelnes mellem alarmerende
situationer, i hvilke tilfælde ordren: »Overgang til 1. beredskabsgrad« gives over ordreanlægget.
I alle tilfælde skal ordren følges
af en ordre om beredskabsform.
2. beredskabsgrad iværksættes
ved, at der beordres: »Overgang
til 2. beredskabsgrad •••• på
post«. I alle tilfælde skal ordren
ledsages af en ordre om beredskabsform.
I denne beredskabsgrad benyt-

tes 1 kvarter. Under visse omstændigheder og i mindre enheder
kan benyttes indtil 2 skifter.
3. beredskabsgrad iværksættes
ved, at der beordres: »Overgang
til 3. beredskabsgrad ••• skifte

på post«,
I alle tilfælde skal ordren ledsages af en ordre om beredskabsform.
Iværksættelse og ændring af
beredskabsformer sker på ordren:
»Overgang til/iværksæt ••• beredskab«. Annullering af en
iværksat beredskabsform foretages ved ordren: »Overgang til!

ophør ••. beredskab«,
Når der efter klart skib overgås
til 4. eller 5. beredskabsgrad. be-
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ordres: »Ophør klart skib - daglig orden«, På denne ordre foretager det personel, der er på post,
afrigning.

Til krigsmanøvrerullen fordeles
besætningen således, at bemandingen af visse våben- og varslingssystemer, primært tilluftforsvar, muliggøres og således, at der
afses mindst muligt personel til
manøvrens gennemførelse.
Når havnemanøvre ved ankomst til havn er afsluttet, beordres : »Overgang til nærforsvarsrulle«.
Når havnernanøvre ved afgang
fra havn er afsluttet, beordres:

kampsvømmere og frømænd indgår i denne rulle.
Etablering af nærforsvarsrullen
finder sted fra 1.-3. beredskabsgrad eller fra krigsmanøvrerullen.
ønskes nærforsvarsrullen iværksat fra fredsberedskab, etableres
først klart skib.
Nærforsvarsrul1en iværksættes
på ordren: »På post for nærforsvar«.
En smidig overgang mellem
nærforsvarsrullen og krigsmanøvrerullen er nødvendig. De to ruller
udformes derfor på en sådan måde, at der sker færrest mulige omskiftninger ved overgangen.
Fra nærforsvarsrullen kan overgås til en efter situationen afpasset
bevogtningsgrad, svarende til den
del af besætningen, som er på post
1. bevogtningsgrad iværksættes
automatisk ved etablering af nærforsvarsrullen . Den kan endvidere
etableres ved, at der fra en lavere
bevogtningsgrad beordres: »Overgang til 1. bevogtningsgrad«. I
1. bevogtningsgrad er hele besætningen på post for nærforsvar.
2. bevogtningsgrad iværksættes
ved, at der beordres: »Overgang

»Overgang til ••. beredskabsgrad«.

til 2. bevogtningsgrad ••• på
post«.

Krigsmanøvrerulle
Under beredskabsforøgelse. krigsforhold samt under krigsmæssige
øvelser anvendes kri gsmanøvrerulle under havnemanøvre til imødegåelse af angreb eller sabotage
fra land .
Krigsmanøvrerullen
danner
overgang mellem klartskibsrulle
og nærforsvarsrulle og omvendt.
Når krigsmanøvrerulle skal
iværksættes, beordres: »På post

for krigsmanøvre«.

Nærforsvarsrulle
Denne rulle anvendes i havn eller
til ankers, når der kan forventes
fjendtlig aktivitet fra land, fra
søen eller fra luften. Forsvar mod
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I denne bevogtningsgrad benyttes l kvarter. Under visse omstændigheder og i mindre enheder
kan benyttes indtil 2 skifter. Resten af besætningen er klar efter
chefens nærmere bestemmelse.

3. bevogtningsgrad iværksættes
på ordren: »Overgang til 3. be-

vogtningsgrad ... skifte på post«.
Et skifte er på post for nærforsvar,
medens resten af besætningen er
klar efter chefens nærmere bestemmelse.
Alle tre bevogtningsgrader ophører enten ved ændring af den
enkelte bevogtningsgrad eller ved
overgang til krigsmanøvrerulle.
Nærforsvarsrullen ophører ved
overgang til krigsmanøvrerullen
eller klart skib. Skal der efter
nærforsvarsrullen overgås til 4. eller 5. beredskabsgrad, beordres:

»Ophør nærforsvarsrulle - daglig orden«. På denne ordre foretager personellet afrigning.

EntringsruIle
Entringsrullen anvendes for VISItering, arrestation eller afvisning
af et andet skib i en spændingsperiode eller under krig.
Entringsrullen etableres fra 1.
beredskabsgrad og iværksættes på
ordren: »På post for entringsrulle«.
Besætningen fordeles efter følgende retningslinier:
- Operations- og teknikpersonel
som i klartskibsrullen.
- våbenpersonel til ildledelse, til
en eller flere pjecer samt til entringshold og
- forvaltningspersonel som i klartskibsrullen og til entringshold .

I helikopterbærende enheder skal
der i forbindelse med entringsrulle kunne etableres helikopterrulle .

Havarirulle
Med det formål hurtigt at kunne
iværksætte de fornødne foranstaltninger til bekæmpelse af brand og
læk i de tilfælde, hvor ABCD-tjenesten ikke er etableret, dvs. under fredsberedskab , udstikkes besætningen efter havarirullen.
Havarirullen iværksættes ved
afgivelse af faresignal på skibets
alarmanlæg efterfulgt af ordren:

»Havarirulle - på post for
brandllæk - brandenllækken
er ... « ,
Når hele besætningen er ombord, udstikkøs der til havarirulle
efter følgende retningslinier, idet
divisionsudstikning og kommandolinier så vidt muligt opretholdes
som under klart skib:
- Operations- og våbenpersonel
fortsætter om muligt vagt,
- disponible mønstrer på et nærmere beordret sted. I minelæggere udstilckes minepersonel
med henblik på eventuel rydning afminedæk og -laster og
- teknik- og forvaltningspersonel
møder om muligt efter klartskibsrullen og iværksætter
umiddelbart bekæmpelse af
branden eller lækken.
Under landlovsvagt skal vagtskif-
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tet være udstukket således, at
brand eller læk kan bekæmpes.
øvrigt ombordværende vagtfrit
personel mønstrer på et nærmere
heordret sted.
Efter skadebekæmpelse mønstres alle ombordværende.
Havarirullen ophører på ordren:

»Afrigning efter havariruUe«.
Bjærgningsrulle
Bjærgningsrullen skal sikre, at hele besætningen kommer fra borde,
når situationen nødvendiggør, at
skibet forlades. Ligeledes skal
den sikre, at materiel til overlevelsesformål samt vigtige papirer bliver bjærget.
Bjærgningsrullen angiver be sætningens fordeling til skibets
redningsflåder, og den etableres
normalt på ordren: »Bjærgningsrulle«, l en akut nedsituation vil
rullen blive etableret ved ordren:

»Fald på flåderne efter bjærgningsrulle«.
Ved normal iværksættelse -

»Bjærgningrulle« - ifører alle
sig redningsvest, medbringer redningsdragt og (såvidt situationen
tillader det) kampdragt og møder
ved flåderne, hvor besætningerne
mønstres. Følger chefen dette op
med ordren: »Fald på Ilåderne«,
forholder det sig på samme måde
som ved ordren: »Fald på flåder-

ne efter bjærgningsrulle«.
Ved iværksættelsesordren. »Fald
på flåderne efter bjærgningsrul114

le« ifører alle sig redningsvest og
redningsdragt, medbringer (såvidt
situationen tillader det) kamp dragt og møder ved flåderne, som
straks klargøres til udsætning. Når
føreren af den enkelte flåde er
mødt, sættes flåden ud, og personellet går ombord; men flåden bliver så vidt muligt ved skibssiden,
indtil alt personel til den er mødt.
Hvis forholdene tillader det,
udsættes tillige motordrevne far tøjer, som bemandes af hertil udstukket personel.
Udstikningen til bjærgningsrullen foretages på grundlag af skifteinddelingen. Befalingsmænd med
dæksuddannelse udstikkes som
førere af flåder og i nødvendigt
omfang til motordrevne fartøjer.
Til disse sidste udstikkes tillige
personel af teknikdivisionen til
betjening af motoren.
Kommunikationspersonel udstikkes til afhentning og betjening
af nødsendere m.v. og fordeles ligeligt mellem flåderne .
Personel udstikkes til kapning af
suninger til kasser og andre genstande, der kan flyde samt til afhentning af bjærgemærs, der gøres
klar til kast på mønstringsstederne.

Havnemanøvrerulle
Havnemanøvrerullen skal sikre, at
alle funktioner i forbindelse med
skibets ankomst til eller afgang
fra havn udføres sikkert og 0(logsmæssigt under fredsforhold.

Når havnemanøvrerullen skal
iværksættes under anvendelse af
hele besætningen, beordres enten:
»På post til at gå i havn-styrbordsJbagbords side«, eller: »På
post til at gå af havn«, Skal havnemanøvren iværksættes med et
kvarter eller et eller to skift(er),
kvarbeordres tilsvarende:
ter/••• skifte på post til at gå i/af
havn«.
Skal hele besætningen anvendes til havnemanøvrerulle. fordeles personellet efter følgende retningslinier:

»...

- Operationspersonel udstikkes
primært som i klartskibsrullen,
- våbenpersonel udstikkes til fortøjningshold, anker, fortøjningsfartøj, udsætning af faldereb eller landgang m.v, samt til
ceremoniel og honnørafgivelse,
- teknikpersonel udstikkes som i
klartskibsrullen, idet der dog af
ABeD-sektionen udstikkes personel til ankerspil, motorbåde
m.v. og
- forvaltningspersonel er disponibelt og mønstrer på et nærmere
angivet sted om læ.
Skal kun et kvarter eller et skifte
anvendes til havnemanøvrerullen.
udstikkes kvarterets eller skiftets
mandskab så vidt muligt efter de
samme principper som ovenfor
anført.

I tilslutning til havnemanøvrerullen etableres et efter forholdene
passende havariberedskab.
I helikopterbærende enheder
skal der samtidig med havnemsnøvrerul1en kunne etableres helikopterrulle. Havnemanøvrerul1en
ophører på ordren : »·Efter opklaring, aftrædning efter havnema-

nøvrerulle«,

Ankrings- og
bøjemanøvrerulle
I denne rulle udstikkes personellet
til udførelse af de fornødne funktioner i forbindelse med skibets
ankring. letning eller manøvrering
til bøje.
Når ankringsrullen iværksættes
under anvendelse af hele besætningen, beordres: »På post for
ankring-styrbordsJbagbords anker« henholdsvis: »På post for
letning«.
Skal der ankres eller lettes med
et enkelt skifte eller en del af et
vagtskifte, beordres: »Klar ved
styrbords/bagbords anker« henholdsvis: »Klar til at hive hjem«.
Bøjemanøvre under anvendelse
af hele besætningen iværksættes
på ordren: »På post for bøjemanøvre«, Skal bøjemanøvren foretages med et skifte, beordres:
»••• skifte på post for bøjema-

nøvre«,
Når hele eller dele af besætningen skal anvendes til ankrings- og
bøiemanøvre, foretages udstik115
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rung efter de samme retningslinier, som anført under havnemanøvrerulle,
Ankrings- og bøjemanøvrerullen ophører på en af følgende ordrer: »Efter opklaring aftræd-

ning efter ankring/letning/bøjemanøvre«,

Inspektionsrulle
Inspektionsrullen anvendes under
fiskeriinspektion med henblik på
at konstatere fiskefartøjers lovlige
tilstedeværelse på fiskeriterritoriet, og om fiskeri udføres inden
for givne rammer samt med henblik på evt. at standse og anholde
ulovligt fiskende fartøjer.
Afhængig af formålet betegnes
rullen som:
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- In spektionsrulle, kontrolberedskab (inspektion for kontrol af
fiskeskib. fangst og redskaber),
- inspektionsrulle,
bevisberedskab (tilvejebringelse af bevismateriale vedrørende ulovlig
tilstedeværelse) eller
- inspektionsrulle, standsningsberedskab (for standsning og
evt. anholdelse af fiskeskib) .
Inspektionsrullen anvendes endvidere for visitering, arrestation eller
afvisning af andet skib i fredstid.
Inspektionsrullen kan etableres
under alle forhold i søen og efter
omstændighederne tillige i havn.
Rullen iværksættes på ordren: »Inspektionsrulle, kontrol-zbevis-

eller standsningsberedskab«.

Besætningen fordeles efter følgende retningslinier:
- Ved kontrolberedskab besætter
personellet poster til udsætning
og sejlads med fartøj samt inspektionshold, der ledes af fiskeriofficeren (FIO) . Inspektionsholdet kan overføres med
helikopter,
- ved bevisberedskab besætter
operationspersonel poster som
anført i klartskibsrullen samt
- ved standsningsberedskab besætter operations- og våbenpersonel poster som ved klartskibsrullen. Der udstikkes personel til udsætning og sejlads
med fartøj samt inspektionshold.
Inspektionsrullen ophører på ordren: »Ophør inspektionsrulle«.

Paraderingsrulle
Rullen , der har tilnavnet »Jubelrulle«, angiver besætningens fordeling under paradering.
Når paraderingsrullen skal etableres, beordres: »På post for paradering, styrhordslbagbords
side«.
Paraderingsrullen ophører på
ordren: »Aftrædnlng efter paradering«.
Se i øvrigt 7. Kapitel, afsnit A.

HeilkopterruIle
Helikopterrullen angiver besæt-

ningens fordeling til poster for
klargøring til eller afrigning efter
helikopterftyvning samt for start
eller landing af helikopteren. Helikopterrullen etableres på ordren:
»På post for helikopterrulle«.
Under helikopterrulle fordeles
fornødent personel som angivet:
- Operationspersonel til kontrol
og ledelse af helikopter samt
kommunikationstjeneste,
- våbenpersonel til ud- og indkørsel. start og landing af helikopteren samt til redningsfartøj,
- teknikpersonel til brandbekæmpelse og sanitetstjeneste og
- helikopterpersonel til klargøring og flyvning henholdsvis
afrigning af helikopteren.
Helikopterrullen ophører på ordren: »Aftrædning efter helikopterrulle«.

RengøringsruIle
Rengøringsrullen angiver besætningens fordeling til generel rengøring af skibet.
Inden rengøringsrullen iværksættes , beordres: »Posterne under rengøringsrulle til mønstring«. Når rengøringen skal begynde, beordres: »Rengøringsrulle - an til rengøring«.
Ansvarsfordelingen m.v. under
rengøringsrullen er nærmere beskrevet i dette kapitels pkt. 2.
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Rengøringen ophører på ordren:
»Aflevere rengøringsgrej - aftrædning efter rengøringsrulle«.

S kytruIle
Denne rulle anvendes, når hele
besætningen hurtigt skal rnønstres. Sky tru lle iværksættes på ordren: »Skytrulle«, eventuelt indledt med hornsignal.
Besætningen mønstrer på eller
nær klartskibsposterne, idet dog
vagten besættes som angivet i
klartskibsrullen. Meldinger afgives divisionsvis til næstkommanderende via meldeveje som fastsat
i skibsorganisationsbogen.
Efter endt mønstring beordres:
»Aftrædning efter skytrulle«
efterfulgt af supplerende ordre
(eksempelvis havnemanøvrerulle.
skafning, frihed ombord).
ForsyningsruIle
Forsyningsrullen angiver besætningens fordeling til udførelse af
de fornødne funktioner i forbin delse med ombordtagning af forsyninger.
Forsyningsrullen kan etableres
under alle forhold i søen og
iværksættes på ordren: »På post
for forsyningsrulle '00« (ordren
efterfølges af f.eks. mineombordtagning, helikopterforsyning. light
jackstay o.lign.).
Forsyningsrullen ophører på ordren: »Aftrædning efter forsyningsruUe«.
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5. Mønstringer
Mønstring efter rullerne kan anvendes for kontrol af besætningens
tilstedeværelse, for rulleinstruktion
o.lign. Mønstringen iværksættes på
ordren: »Mønstring efter 000 rulle«, såfremt det gælder hele besætningen. Når kun dele af besætningen ønskes mønstret, beordres:
»Skiftelkvarter mønstring efter
o o o rulle«. Besætningen mønstrer i
henhold til rulleudstikningen, uden
at der foretages tilrigning. Mønstringen ophører på ordren: »Aftrædning efter ... rulle«.
Divisionsmønstring er den normale form for mønstring af hele
besætningen til arbejde, uddannelse og parader. Divisionsmønstring
iværksættes på en af ordrerne:
»Distsionsmønstring, mønstring
i divisioneme« eller: »Alle mand
op til parade«. Besætningen mønstres divisionsvis således som anført i de enkelte skibsorganisationsbøger, Divisionsmønstringen
afsluttes på ordren: »Efter aftrædning an til ... «.
Skiftemønstring anvendes normalt ved vagtskifte under fredsberedskab og iværksættes på en af
ordrerne: »000 skifte til mønstring« eller: »Vagtskiftet til
mønstring« eller: »Skiftemønstring«.
Personellet mønstrer som anført i skibsorganisationsbogen eller som særligt beordret. Under

skiftemønstring i søen mønstres
personel af teknikdivisionen normalt for sig. Under landlovsvagt
mønstres personel fra teknikdivisionen sammen med øvrigt personel af vagtskiftet med henblik på
udstikning til havarirulle. Personel
af forvaltningsdivisionen vil normalt ikke være omfattet af skiftemønstring.
Skiftemønstring afsluttes på
ordren: »Efter aftrædning an
til .•. « .

6. Vagttjeneste
Vagt under fredsforhold
Beredskabs- og sikkerhedsmæssige krav samt kravet om en tilfredsstillende varetagelse af den
rutinemæssige skibstjeneste medfører, at der også under fredsforhold holdes en kontinuerlig vagt.
En del af besætningen vil således altid være på vagt, mens en
anden del. afhængig af forholdene, vil være på kortere eller længere varsel.
Afhængig af forholdene anvendes en af vagtformerne søvagt, ankervagt eller havnevagt. Der stilles forskellige krav til vagtens
omfang og udførelse.
Under søvagt og ankervagt bestrides vagten af et skifte, eller såfremt forholdene tillader det, af et
halvskifte i en vagtperiode af 4 timer. Døgnet inddeles i følgende
vagtperioder:

kl. 0000-0400: Hundevagt
kl. 0400..0800: Dagvagt
kl. 0800-1200: Fonniddagsvagt
kl. 1200-1600: Eftenniddagsvagt
kl. 1600-1800: 'Ievagt
kl. 1800-2000: Kvældsvagt
kl. 2000-2400: Første vagt

Tørnliste for søvagten udarbejdes
normalt for et helt kalenderår ad
gangen.
Inspektionshavende skifte er
det skifte, der sidst har haft vagt.
Under havnevagtlankervagt, hvor
landlov gives, bestrides vagten på
hverdage et døgn ad gangen af
samme vagthold. Vagten bestrides
af det skifte eller et af de halvskifter, der ifølge tørnlisten for søvagt
skulle have haft eftermiddagsvagt
det pågældende døgn. Tidspunktet
for vagtafløsning i det pågældende døgn fastsættes af tjenestestedet. Tørnliste for landlovsvagten,
herunder for weekender, udarbejdes normalt for et helt kalenderår
ad gangen, omfattende dels kvarter og skifte-, dels halvskiftetørn.

Vagt under krigsforhold
Under krigsforhold, skærpet beredskab og krigsmæssige øvelser
vil vagten blive etableret som en
højere beredskabsgrad.
Vagtafløsning
De enkelte skibsorganisationsbøger fastsætter de nærmere regler for vagtaflesning, herunder
119

vagtafløsning omkring skaffetider.
Om dagen mønstres det tiltrædende skifte ved afiøsningstid,
dvs. fem minutter før vagten tørner. Posterne afløses, og det fratrædende skifte mønstres, hvorefter der kan gives frivagt for det afløste skifte.
Er det tiltrædende skifte til
køjs, purres det femten minutter
før afløsningstid, dvs . tyve minutter før vagten tørner,
Redningsbådsbesætning
Der udstikkes såvel under gang
som til ankers en besætning til
gummibåden. Fartøjsføreren kontrollerer ved vagtens begyndelse,
at gummibåden er rigget og klar
til brug som redningsbåd.
Alle skal være iført redningsveste, når de falder på fartøjerne .
Indenfor øvelsestid og under beredskabsgrader, hvor divisionsøveiser og -arbejder umuliggør
etablering af skiftevagt. kan redningsbådsbesætningen udstikke s
af en gruppe, der arbejder eller
holder øvelse på dækket.

for vagtposterne og sørger for, at
afløsning finder sted til rette tid og
på befalet måde .
Enhver. der er på post, skal være årvågen og agtpågivende. Han
skal huske, at ikke blot skibstjenestens forsvarlige gang, men også
skibets og personellets sikkerhed
kan være afhængig af hans påpasselighed. Han må derfor intet foretage sig, som kan bortlede hans
opmærksomhed fra tjenestens forsvarlige udførelse.
Som hovedregel må ingen for lade sin post uden at være afløst.
Bliver en vagtpost syg, underretter han vagtassistenten herom.
Indtil afløsning har fundet sted,
udfører han efter evne sin tjeneste
på posten.
Ingen vagtpost 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 til
at træde af, skal han anmode om
midlertidig afløsning.
Enhver post skal være nøje bekendt med alle instrukser, der
gælder for den pågældende post.

7. Vagttjenestens
udførelse

8. Sikkerhedsbestemmelser

Vagtchefen
Vagtchefen
lingsmand,
assistenten.

Ombord på flådens skibe er
der visse sikkerhedsbestemmelser,
som skal følges af alt personel,
der befinder sig ombord. Det er

120

leder vagttjenesten.
assisteres af en befasom benævnes vagtDenne fører tørnliste

den enkeltes pligt at sætte sig ind

i disse bestemmelser. Her skal
blot angives nogle af dem.
På alle flådens skibe er installeret elektronisk grej, og det skal
derfor indskærpes. at der eksisterer strålingsfare for personel, der
arbejder omkring skorstene, ma~
ster og top af styrehus.
Sådant personel skal derfor indhente vagtchefens tilladelse, før
arbejdet påbegyndes. Vagtchefen
er ansvarlig for, at radio- og radarudsendelser, som kan indebære
fare for personellet, stoppes og ikke startes igen, før arbejdet er tilendebragt.
Enhver, der arbejder udenbords, skal være iført redningsvest
og have en tovende om livet; to vendens tamp skal være fastgjort
indenbords. Enhver, som obscrverer, at en mand falder overbord.
skal øjeblikkeligt praje: »Mand

over bord« 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.
Under øvelse varskoes altid :
»Bjærgemærs overbord«.
Det er forbudt at bade uden bords uden vagtchefens tilladelse.
Af hensyn til brandfare er tobaksrygning om læ ikke tilladt i alle
rum . Nærmere bestemmelser er
fastsat i de enkelte skibsorganisatiensbøger.
Under ombordtagning og ilandsætning af eksplosiver samt under
oliefyldning er tobaksrygning og
brug af åben ild på dæk og i gange
forbudt. Signalflag BRAVQ hejses .
Med eksplosiver ombord skal
der udvises den største forsigtighed
ved svejsning og skærebrænding.
Det påhviler teknikofficeren i hvert
enkelt tilfælde at formidle sin tilla-

Morgen
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Formiddag

delse til svejse- og skærearbejdets
begyndelse til et værksted eller
værft i form af en svejsetilladelse,
der skal underskrives af chefen.
Han udpeger desuden en tilsynsførende, der skal påse og overvåge,
at foreskrevet brandslukningsmateriel er tilrigget ved arbejdsstedet,
og at betjeningspersonel er forsvarligt instrueret om opgaven.

9. Dagens inddeling
ombord
Udpurring overalt sker kl. 0700 »Reveille« - ved udpurringssignal
over skibets ordreanlæg, efterfulgt
af ordren: »Rejse, rejse ud af

køjerne«.
En halv time før almindelig udpurring purres menige frigængere,

Eftermiddag
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og disse stiller til mønstring fem
minutter før almindelig udpurring.
Det er overladt til hver enkelt
menig selv at tørne ud, rigge køje,
blive vasket og få skaffet. Personel, som ikke møder rettidigt til
morgenmønstringen, vil blive betragtet som forsildemødere.
Morgenmønstring afholdes kl.
0800, og på ordreanlæggets signal
kl. 0755, efterfulgt af ordren:
»Skej ud overalt, op fra banjerne, (posterne under rengøring
løser af)«, stiller alt personel til
mønstring.
Efter mønstringen begynder de
daglige arbejder med skibets renligholdeise, våbnenes eftersyn
m.m. indtil kl. 0930; herefter et
hvil på 15 min. Kl. 0945 foretages
et divisionseftersyn. der er en samlet mønstring, som udover kontrol
med besætningens rette påklædning m.v. benyttes til instruktion
eller orientering af den samlede

besætning. Herefter overgås til
vedligeholdelsesarbejder eller øvelser i de forskellige divisioner.
Lægekonsultation finder sted
kl. 0900 ved opmærksomhedssignal fra ordreanlægget, efterfulgt
af ordren: »8yge til doktoren«,
Kl. I 130 begynder besætningens middagsfrihed. Efter opmærksomhedssignal, ordren: »Skej ud
overalt, vaske hænder«, prajes
kl. 1135: »Skafning«, hvorefter
besætningen skaffer efter et cafeteriasystem, Skafning skal normalt være tilendebragt i løbet af
ca. l time. I havn varer friheden
til kl . 1225, bvorefter der prajes:
»8kej ud overalt, op fra banjerne« og kl. 1230: »Divisionseftersyn«. I søen varer friheden til kl.
1250, hvorefter der prajes som
ovenfor nævnt.
Fra kl. 1300 til kl. 1600 afholdes øvelser samt skibs- og vedligeholdelsesarbejder, idet der midt
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i øvelsestiden gives et hvil på 15
min. Kl. 1600 prajes: »Skej ud
overalt«.
Efter øvelsernes ophør kan der
mønstres efter en rulle, der hurtigt
mønstrer hele besætningen, f.eks.
skytrulle eller bjærgningsrulle.
Efter rullemønstringen klædes
der om for natten. Eventuelt gives
der frihedllandlov.
Kl. 1650 prajes: »Vaske hænder« og kl. 1700: »Skafning«,
hvorefter aftensmåltidet indtages.
Fra kl. 2000 er det tilladt at gå
til kØjs, og fra kl. 2200-0700 er
tobaksrygning ikke tilladt på banjerne .
Kl. 2200 kan der blæses Tapto
som hornsignal.
Kl. 2200 foretages inspektion
for ild og lys.
Lørdage/søndage/helligdage følges et særskilt tidsskema, og på
søndage og helligdage kan der efter omstændighederne afholdes
gudstjeneste for den del af besætningen, som ønsker at deltage.

10. Landlov og

ombordkaldelse
I havn gives normalt landlov efter
arbejdstids ophør. Hvis skibet ankommer til havn efter arbejdstids
ophør, gives landlov efter nærmere ordre.
Landlov ophører så betids, at
personellet kan stille omklædt til
den først beordrede mønstring.
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Spadseretilladelse er en frihed
af kortere varighed eller på anden
måde begrænset i forhold til almindelig landlov. Ligger skibet til
ankers, således at besætningen
sættes i land med motorbåd, skal
landlovsgasterne, når intet andet
er varskoet, senest møde til den
opgivne tid på det sted, hvor de
blev sat i land.
Under spadseretilladelse må
landlovsbyen ikke forlades uden
tilladelse.
Intet personel må gå fra borde
uden at være streget af på landlovstavlen. Ved landlovs begyndelse foretager vagtassistenten
den første landlovsafstregning.
Han skal herunder kontrollere, at
landlovsgastens påklædning er
korrekt, når uniform bæres og
passende, når civil påklædning
bæres. Endvidere kontrolleres, at
såvel civilklædte som uniformerede er velsoignerede og medfører
militært ID-kort.
Ved tilbagekomst til skibet skal
landlovsgasten melde sig til afstregning på landlovstavlen.
Under visse forhold kan det blive nødvendigt at kalde besætningen ombord før normal landlovs
ophør, f.eks. i tilfælde af en kommende storm, søredningstjeneste
osv. Ombordkaldelsen kan ske på
flere måder. Som ombordkaldelsessignaler anvendes: Signalflaget
Papa (om natten belyst) - morsesignalet P (kort-lang-lang-kort)

OMBORDKALDELSESSIGNALER
Et orlogsskib kan anvende følgende
ombordkaldelsessignaler:
- Med skibets fløjte afgives bogstavet P ( :- _. )
- signalflag P hejses
- skibets projektører tændes og rettes opefte r
- løse skud afgives
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ALARMERING
Hvis der bliver slået ALARM, skal De
uopholdeligt ved aflytning af Danmarks Radio eller højtta~
lervogne søge oplyst, om der er tale om alarmering, og
om De er omfattet af alarmeringen. I tvivlstilfælde skal det
pågældende personel søge oplysning ved nærmeste
militære myndighed eller ved politiet.

Alarmeringen kan ske med bl.a.
følgende midler:
Militære og civile sirener
Højttalervogne - patruljer - telefonnettet - radiovogne
Ombordkaldelsessignaler
Det alarmsignal, der afgives med de opsatte sirener, består af
en 3 gange gentagen konstant, høj tone af 12 sekunders
varighed og med intervaller på 12 sekunder. Forsvaret har
eneret på anvendelse af dette signal.

12 SEK.
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afgivet i land med sirene - og signalprojektøren rettet lodret (om
natten).
Ved alamering vil forsvarets
alarmeringssignal - tre gange tolv
sekunders toner afbrudt af tolv sekunders pause - hetyde »møde
ombord«. Alarmering kan yderligere blive foretaget gennem TV,
radio og højttalervogne,
Alle ordrer fra politi, militærpoliti eller militære patruljer skal
adlydes øjeblikkeligt.

12. Post, telegrammer
m.m.
Post til flådens skibe sendes til
pgl. enhed (person) via den flådestation hvor enheden har basehavn f. eks.
Værnepligtig, skibsnummer 326
Jens Christian Hansen
Korvetten OLFERT FIS CHER
Flådestation Korsør
4220 Korsør
eller

11. Kantinen
Kantinen ombord i flådens større
skibe giver søværnets personel
adgang til at indkøbe varer til personligt dagligt brug. (Tobak, chokoladevarer, skrive- og rygeartikler, øl og vand m.v.),
Salg i kantinen må kun finde
sted mod kontant betaling.
Under togter til udlandet (herunder Færøerne og Grønland) kan
der forhandles ufortoldede varer i
kantinen efter nærmere fastsatte
bestemmelser, Ved tilbagekomst
til dansk havn skal der finde toldbehandling sted, og den enkelte
må kun være i besiddelse af det
kvantum ufortoldede varer, som
omtalte bestemmelser foreskriver.
Skibet vil i den anledning foranledige de nødvendige papirer udfærdiget og instruere om gældende toldbestemmelser.

Værnepligtig, skibsnummer 326
Jens Christian Hansen
Minelæggeren MØEN
Flådestation Frederikshavn
Postboks 711
9900 Frederikshavn
Dette gælder også pakkepost.
- Under sejlads i danske/udenlandske farvande,
- under ophold i udenlandsk
havn,
- under ophold udenfor basehavn
anvendes samme procedure!
adressering.
Posttjenesten på den pgl. flådestation videresender post/pakker.
Pengeforsendelser til og fra besætningen må ikke sendes i almindelige breve, men skal altid
sendes i anbefalede breve eller pr,
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postanvisrung. Anbefalede breve

falder ved »forstærket fredsbered-

til militært personel må ikke indeholde beløb over 500 kr. Beløbet
er, hvad postvæsenet eller forsvaret kan forventes at ville erstatte,
såfremt disse myndigheder bliver
gjort ansvarlige for forsendelsers
bortkomst.
Afgående breve lægges i skibets postkasse. Ankommende post
fordeles af banjermesteren eller
skibskontoret. Der kvitteres altid
for anbefalede breve, pakker og

skah«.

værdiforsendelser.
Til inspektions-, opmålings- og
skoleskibe samt andre af flådens
skibe på togt udenfor egentlige
danske farvande kan private radiotelegrammer og radiobreve til og
fra besætningsmedlemmer ekspederes over offentlige kystradioer i
detornfang, det efter chefens skøn
er foreneligt med skibets tjeneste.
I særlige tilfælde kan der med
chefens tilladelse ekspederes radiotelefoni samtale r over Lyngby
Radio fra besætningsmedlemmer
til telefonabonnenter i Danmark.
Telegrammer fra besætningsmedlemmer indleveres på skibets
radiostation, hvorfra også radiotelefonsamtaler føres.
Telegrammer til besætningsmedlemmer kan indleveres på enhver post- og telegrafstation.
Ovennævnte bestemmelser bort-
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Ved sejlads i danske farvande
gælder som hovedregel, at private
telegrammer til og fra skibets besætning skal ekspederes som kabeltelegrammer i forbindelse med
skibets postforbindelse med land.
Telegrammer fra land adresseres
ligesom breve til Købmagergades
Postkontor, der videretelegraferer
dem til det postkontor, hvor skibet
henter post.
Betaling for ekspedition af besætningsmedlemmers radiotelegrammer m.v. sker efter regler angivet i en forsvarskommandobestemmelse.
Vigtige personlige meddelelser
angående sygdom, dødsfald og
lignende til besætningsmedlemmer i enhver af søværnets enheder
kan sendes via søværnets kommunikationsnet. Henvendelse om afsendelse af sådanne meddelelser
skal ske til Søværnets operative
Kommando eller nærmeste søværnsmynd ighed.
Meddelelsen
vil blive sendt i form af et signal
til det pågældende skib. idet det i
tekstens indledning anføres, til
hvem signalet er adresseret med
angivelse af grad, personnummer
og navn. Meddelelsen vil hlive
overleveret den pågældende efter
chefens nærmere bestemmelse.

4. Kapitel, afs. A

Beklædning
1. Mundering
Ved indkaldelse udleveres til alle
menige en standardudrustning.
Sammen med standardudrustningen får orlogsgasten udleveret en
fortegnelse over udleverede genstande. Af fortegnelsen fremgår,
at visse af de udleverede genstande overgår tilorlogsgastens ejendom efter mindst 3 måneders tjenestetid.
Denne standardudrustning følger
orlogsgasten gennem hele tjenestetiden og dækker det generelle behov for uniform, beklædning m.v.
Standardudrustningen vil efter
behov blive suppleret med specialudrustning ved enkelte tjenestesteder, afhængig af tjenestens
opgave og karakter.

Medbringes ved indkaldelse
Ved indkaldelse, og under tjenesten, skal hver mand selv for egen
regning anskaffe toiletartikler.
Uniformernes benævnelse
De forskellige uniformer benævnes:

--

Parade uniform,
daglig blå uniform,
sommeruniform,
sommeruniform, daglig,
skjorteuniform. blå,

- sweateruniform.
-- paradeuniform, hvid, kun til

DANNEBROG,
- daglig hvid uniform, kun til

DANNEBROG,
- kampuniform, flåden,
- kampuniform, landetablissementer og
-- arbejdsuniform M/8? .

Reglementeret påklædt
Uniformen og uniformseffekter
skal bæres reglementeret (se illustrationen) dvs., at den/de skal
sidde sådan, som orlogsgasten lærer det ved indkaldelsen.
Det er forbudt at:
- Smøge ærmerne op på paradeuniform eller daglig blå uniform,
-- slå kraven op på pjækkert,
- bære pjækkert åbenstående.
- blande civile og militære be129

Sådan skal paradeuniformen sidde med og uden pjækkert

klædnin gsgens tande
(bortset
fra, hvad der er nævnt under
»civil påklædning«) samt
- bære huen på andre måder end
foreskrevet (l fingersbredde
over højre og 2 fingersbredder
over venstre øje) .

2. Behandling af
udleveret mundering
Afmærkning
Alle beklædningsgenstande skal
være behørigt mærkede efter tjenestestedets anvisning.
salg eller bytte
Bytte - udover gennem tjenestestedet - eller salg af de udleverede
munderingsgenstande er forbudt.
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Omsynlng eller ændring
Det er forbudt at omsy eller forandre modellen i de udleverede beklædningsgenstande. Derimod skal
tilretning, som f.eks. opsyning af
for lange benklæder, foretages.
Huen
Den runde hue skal behandles varsomt, og faconen må ikke ændres.
Huestivere må ikke ændres, bejes
eller udtages.
Flydende tråd
Det er ikke tilladt at anvende den
såka ldte »flydende tråd« til reparationer eller lignende.
Vask
Vask af arbejdstøj og undermun-

dering foregår ved tjenestestedets
foranstaltning, mens vedligeholdelse af øvrige udrustningsgenstande påhviler den enkelte.
Mindre reparationer
Mindre reparationer foretages af
orlogsgasten selv.
Opslidte udrustningsgenstande
ombyttes ved tjenestestedets foranstaltning.
Fodtøj
Orlogsgasten skal selv renholde
og pudse det udleverede fodtøj.
Fodtøj m.m., der overdrages orlegsgasten til eje ved hjemsendelsen er, sålænge tjenesten varer,
søværnets ejendom, hvorfor ovennævnte vedligeholdelseskrav skal
efterleves. Det skal bemærkes, at
de udleverede lædersko ikke kan
byttes.

Bortkomst:
Forskyldt
Bortkommer eller ødelægges nogle af de udleverede beklædningsgenstande ved den pågældendes
egen vilje, uagtsomhed eller uorden, erstattes de af vedkommende
med fuld værdi.
Ødelagte effekter skal afleveres, selvom erstatning har fundet
sted.
Uforskyldt
Bortkommer eller ødelægges nogle af de udleverede beklædnings-

genstande uden den pågældendes
egen skyld, skal det straks meldes,
og der vil normalt blive udstedt en
tabsattest ved tjenestestedets foranstaltning.
Styrthjelm/støvler
Ved kørsel på motorcykel eller
lignende køretøj er det tilladt at
bære styrthjelm og støvler til paradeuniform. Styrthjelm skal bæres under selve kørslen og i rimelig tilslutning dertil.

3. Distinktionering
Distinktioner
Distinktioner for paradeuniform
bæres midt på ydersiden af overærmerne og midt imellem skulder- og albueled.
På uniformsgenstande med skulderstrop anlægges distinktioner på
disse.
Roset til
sergentelever
Rosetten bæres på begge um formsgenstandens ærmer/skuldre IO mm lodret under distinktionen (vinkel eller Søværnets
Mærke).
Militære udmærkelsestegn
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
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med mærkets overkant l cm under eventuelle gradstegn, roset m.v
Erhverves mere end 3 mærker
anlægges ny række under den første.

Søværnets heraldiske
mærker
Det er tilladt søværnets personel
at bære tjenestestedets heraldiske
mærke på sweater MJ79.
Mærket bæres på højre overærme ca. l cm under skuldersørnmen.
Mærket skal være rundt, ca. 8,5
cm i diameter, og i mærkets periferi anføres tjenestestedets type,
navn og evt. skrognummer. I mærkets center afbildes skjoldbunden
fra tjenestestedets heraldiske vå~
benskjold. Mærket skal udføres i
vævet bomuld eller lignende.
Civile mærkerItegn
På tilsvarende måde , som for militære udmærkelsestegn. kan på
venstre overarm bæres følgende
civile mærker og tegn:
- Idrætsmærket,
- terrænsportsmærket,

- selvforsvarsmærket.
- De Danske Skytte-, Gymnastikog Idrætsforeningers skyttemærke og
- Dansk Militært Idrætsforbunds
guld- og sølvemblem.

Andre civile mærker
Mærker, der med justitsmirristeri132

ets tilladelse sælges på visse af
årets dage, må bæres på salgsdagen, såsom:
-

Valdemarsdagens flag,
Dybbølmærket.
Høstblomsten samt
Røde Kors mærket m.fl.

Disse mærker bæres på venstre
revers/kraveopslag og må på uniformen kun bæres på selve da gen.

Ordenadekorationer
Ved bæring af ordensdekorationer,
herunder Nijmegen-medaljen, følges uniformsreglementets bestemmelser.

4. Civil påklædning
Det tillades alt personel under tjenestefrit ophold på eller uden for
søværnets tjenestesteder at anlægge civil påklædning.
Tilladelse til at bære civil påklædning kan ved forøgelse af be~
redskabet, eller hvis andre særlige
tjenstlige årsager nødvendiggør
det, midlertidig inddrages af chefen .
Ophold i civil påklædning indenfor tjenestestedet kan af chefen begrænses i det omfang, særlige tjenstlige grunde nødvendiggør
det.
I flådens skibe må ophold i civil påklædning på fritidsområder

på dækket kun finde sted, når skibene befinder sig på en dansk flådestation.
Opbevaringsmuligheder for civilt tøj anvises af tjenestestedet.
Omfanget af det civile tøj, som
kan medføres i skibene, fastsættes
efter eskadrechefernes nærmere
bestemmelse. Henset til pladsforholdene i skibene kan eskadrechefen om nødvendigt arrangere opbevaring af civilt tøj ved en flådestation .
For enheder, som ikke indgår i
en eskadre, fastsættes bestemmelserne af chefen/føreren.
Under ophold i udenlandsk
havn gælder ovennævnte bestem-

melser ikke. I sådanne tilfælde
fastsættes særlige bestemmelser i
hvert enkelt tilfælde.
I forbindelse med civil påklædning er det af de udleverede munderingsgenstande kun tilladt at benytte underbenklæder, sokker, sko
eller støvler, halstørklæde, vanter,
sweater og regnfrakke.
Bæring af civil påklædning ændrer intet i det forhold, at personellet er underkastet militær straffelovs bestemmelser samt reglerne for militær optræden.
Tilladelse til at anvende civil
påklædning vil ikke kunne medføre godtgørelse for slid eller bortkomst af civilt tøj.
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4. Kapitel, afs. B

Almindelige tjenesteforhold
1. Omgangsformer
I ethvert samfund og i enhver
gruppe inden for et samfund eksisterer der skrevne og uskrevne
regler for medlemmernes adfærd,
både for den enkeltes optræden og
for den indbyrdes omgang.
Sådanne omgangsformer er som
regel udviklede gennem den tid,
gruppen har eksisteret, ud fra rent
praktiske hensyn med henblik på
løsningen af gruppens opgaver og
under påvirkning både af det omgivende samfund og af de enkelte
gruppemedlemmer, Som følge
heraf vil omgangsformerne kunne
være meget forskellige i forskellige samfund eller grupper. De vil
f.eks. finde store forskelle mellem
omgangsformerne herhjenune og
ikke blot i fjerne lande, men også i
vore nabolande. Der gælder helt
specielle omgangsfonner i Folketinget, ved domstolene, i kirken og
på fodboldbanen, ligesom De sikkert har bemærket, at omgangsformen km variere fra arbejdsplads
til arbejdsplads.
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Forsvaret har da også sine
særlige omgangsformer, fremkommet som resultat af mangeårige erfaringer og med særlig henblik på forsvarets opgaver og de
vilkår, hvorunder de skal løses,
således at det mest effektive samarbejde sikres både under fredstidsberedskab og i en evt. kampsituation. I søværnet er omgangs formerne ofte en følge af de særlige krav, som tilværelsen ombord i
skibe og fartøjer stiller.
Der er foregået en stadig tilpasning af de militære omgangsformer til samfundets almindelige
omgangsformer. Ikke mindst i de
senere år har udviklingen nærmet
forholdene i det militære liv til det
civile. Det har også vist sig, at
flertallet af orlogsgasteme hurtigt
finder sig til rette med de særlige
omgangsformer, Dette sker, fordi
de får forståelse for, at de er begrundede i de særlige forhold og
at de er hensigtsmæssige, hvor så
mange skal leve og arbejde gnidningsløst sanunen.
Beskrivelsen af omgangsfor-

meme er i det efterfølgende
delt i:
-

op~

KommandoforhoId,
lydighed,
respekt og agtelse,
hilsepligt,
tiltaleformer samt
henvendelsesfonner.

Endvidere er en del af bestemmelserne i dette kapitels pkt. 8 »Skik
og Orden- udtryk for omgangsformen i søværnet.

2. Kommandoforhold
For kommandoforhold er fastlagt
følgende definitioner:

Militær rækkefølge
Alt militært personel dvs.:
-

Officerer af linien,
officerer af reserven,
sergentgruppen samt
men igt personel (konstabelgruppen og værnepligtige menige)

er indordnet i den militære rækkefølge efter grad, ansættelsesforhold og ansættelsesform.

Militær aldersorden
Personellet inden for de enkelte
grader er placeret i en rækkefølge,
der som hovedregel er bestemt af
datoen for udnævnelse i graden.
Befalingsmænd og menige af re-

serven står dog inden for de enkelte grader efter samtlige befalingsmænd eller menige af linien.

Foran stående/efterstående
Enhver, der i den militære rækkefølge står foran en anden, er dennes foranstående, den anden hans
efterstående.
Menigt personel er dog indbyrdes ligestillede.
Foresatlundergiven
Den, der i henhold til love, bestemmelser eller befalinger er bemyndiget til inden for et nærmere
fastsat tjenesteområde at befale
over andre, er disses foresatte og
de andre hans undergivne .
Det kan ske, at en menig ved
særlig ordre bliver foresat for andre menige, f.eks , som fører af et
fartøj . I dette tilfælde har han
samme myndighed som andre foresatte inden for det angivne tjenesteområde. Den foresatte har
tjenstlig befalingsret. den undergivne tilsvarende lydighedspligt.

3. Lydighed
Enhver lovlig tjenstlig ordre
skal straks adlydes nøjagtigt og
villigt.
Hvem skal adlydes:

- Orlogsgasten skal adlyde de ordrer, som skildvagt, adgangskontrol og militær patrulje giver,
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- han skal adlyde sine foresatte
og
- han skal adlyde enhver foranstående i uniform, selvom denne ikke er hans foresatte.
Modstridende ordre
Modtager en orlogsgast en ordre,
der er i modstrid med en allerede
modtagen ordre, er det hans pligt
at gøre den, der giver ordren, opmærksom herpå. Fastholdes ordren, skal den adlydes.
Formodet misforståelse
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 gøre opmærksom
herpå. Fastholdes ordren, skal den
adlydes.
Lovlig befaling
Orlogsgasten må gå ud fra, at enhver betaling, der gives ham af en
foresat, er en lovlig tjenstlig befaling, som det er hans pligt straks
at adlyde.
Ansvarsfri
En orlogsgast, der adlyder en befaling, er ansvarsfri, selvom han
ved udførelsen kommer til at begå
en strafbar handling. Det er dog
en væsentlig betingelse for ansvarsfriheden, at orlogsgasten ikke har vidst, eller at det ikke var
ham umiddelbart indlysende, at
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befalingen tilsigtede en forbrydelse, jfr. nedenfor.
Ikke ansvarsfri
Hvis det er orlogsgasten umiddelbart indlysende, at befalingen tilsigter en forbrydelse, skal befalingen ikke adlydes, og der kan hverken rettes tiltale eller blot bebrejdelser mod ham, fordi han ikke
har adlydt.
Ordre ikke adlydt
Bliver en ordre af en eller anden
grund ikke udført rettidigt eller
bliver den slet ikke udført, skal
dette snarest meldes til den, der
har udstedt ordren.

4. Respekt og agtelse

u d over lydighedspligten, således
som den er defineret ovenfor,
kræves en gensidig respekt og agtelse, som får udtryk i almindelig
høflighed, ligevægt og korrekt optræden.
Afhold Dem derfor fra kritik
og nedsættende omtale af foranståendes handlinger eller befalinger i trediemands påhør. Har De
grund til at klage i henhold til
klagereglerne, så følg disse regler. Men tænk på, at De ved at give frit løb for Deres eventuelle
utilfredshed i andres påhør kan
skade forsvaret og dets personel.
Deres udtalelser kan virke nedbrydende på kammeraternes tillid

til forsvaret eller dets befalingsmænd.

5. Enkeltmandshilsen
og-honnør
Hilsepligt
Som hovedregel gælder, at den efterstående hilser først på den foranstående, der besvarer hilsenen.
Der hilses, såvel når personellet er
i uniform som i civil påklædning.
Menigt personel har hilsepligt
over for:

- Hendes Majestæt Dronningen
samt medlemmer af kongehuset,
- fremmede statsoverhoveder og
medlemmer af udenlandske
kongehuse,
- orlogsflaget ved passage af
landgangen,
- alle foranstående fra eget tjenestested samt chefens foresatte ,
- skildvagter, honnørposter og
- adgangskontrol udført af militært personel.
Inden for eget tjenestesteds område aflægges hilsen kun ved første
møde i dagens løb.
I kirker hilses ikke.
Den militære hilsens
aflæggelse - ubevæbnet
Den militære hilsen skal udføres
med god holdning, idet der ses frit
på den, der hilses. En hilsen skal
altid påbegyndes så tidligt, at be-

svareise kan nås inden passage.
Hilsenen ophører, så snart den er
besvaret eller efter 2-3 sekunders
forløb.
Hilsenen kan, afpasset efter
tidspunktet, ledsages af:
»Godmorgen, goddag« osv.
Har den hilsende ingen hovedbeklædning på, bærer han på noget,
eller er han på anden måde forhindret i at hilse med hånden til hovedbeklædningen, hilser han verbalt. Armene holdes ned langs siden, når det er muligt.
Står efterstående stille, og foranstående går forbi, gør den efterstående fornøden plads, indtager
retstilling og aflægger den militære hilsen .
Er efterstående i bevægelse, aflægges den militære hilsen i almindelig gang (løbende overgår
til gang), idet der gives fornøden
plads . Er flere efterstående i følge,
gøres plads til samme side, og alle
hilser samtidigt.
Under passage bagfra påbegyndes den militære hilsen, når efterstående er på højde med den, der
skal hilses.
For førere af motorkøretøjer og
cykler bortfalder pligten til at aflægge eller besvare hilsen under
kørslen, Passagerer hilser, med
mindre de er under kommando.
I mindre fartøjer, der ligger ved
bolværk eller faldereb, aflægges
den militære hilsen siddende. Den
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del af besætningen, der er beskæftiget ved hagerne, årerne eller maskinen, hilser ikke . Er fartøjet under gang, hilser fartøjsføreren alene.
Der hilses, når en foranstående
går ombord eller forlader fartøjet.
Foranstående går sidst ombord
og først fra borde.

Den militære hilsens
aflæggelse - bevæbnet
Er den efterstående bevæbnet med
maskinpistol, gevær eller maskingevær, aflægges den militære hilsen på stedet ved at foretage en
opretning med uforandret våbenbæring, eventuelt afhængig af forholdene, ledsaget af en verbal hilsen.
Under bevægelse aflægges den
militære hilsen ved, med uforandret våbenbæring. at dreje hovedet
og se frit på den, der hilses. Den
frie arm holdes ned langs siden.
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Honnørpligt
Enkeltrnand har honnørpligt som
beskrevet i honnørtabellen.
Enkeltmand aflægger altid honnør på stedet og i retstilling.
Honnør afgives kun, når den/det
honnørberettigede er inden for en
afstand af 30 m.
Ved ceremonielle handlinger
(f.eks. flagets hejsning og nedhaling, faneceremoniel, stabelafløbning o.lign.) aflægges dog honnør
inden for noget større afstand, når
ceremonien er synlig for den honnørpligtige,
Er den/det honnørberettigede
under bevægelse, gøres front for
(vinkelret på det honnørberettigedes bevægelsesretning), og den i
honnørtabellen anførte honnør afgives fra 6 sek . før til 6 sek. efter
passage af den/det honnørberettigede .
Står den/det honnørberettigede
stille, gøres front mod, og den foreskrevne honnør afgives i 6 sek.
Ved ceremonielle handlinger
gøres front mod, og den foreskrevne honnør afgives i den tid,
den ceremonielle handling varer.
Den militære honnørs
aflæggelse - ubevæbnet
Ubevæbnet enkeltmand aflægger
honnør ved at føre hånden til huen
eller ved at tage huen af i henhold
til honnørtabellen. (Husk - stålhjelm aftages ikke).
Er den, der skal afgive honnør

Honnørtabel

."

»Front
for/front

Honnørberettiget

mod«*

Deres Majestæter Kongenog Dronningen
samt medlemmer af kongehuset.
Fremmede statsoverhovederog medlemmer af
udenlandske kongehuse.
Faner og estandarder, der bæres udfoldet og
Front for
hører til et militært kommando samt under
faneceremoniel.
do
Ligtog (kisten).
Vedhejsning og nedhaling af orlogsflaget,
Front mod
splitflaget og nationsflager.
do
Når danske/udenlandske nationalmelodier og
kongesange spilles og synges som sådanne.
do
Ved stabelafløbning af orlogsskibe, når skibet
løber af stablen.
Vedbegravelse, når kisten sænkes i jorden.
do
under jordpåkastelsen, bønnen og
velsignelsen.
do
Ved dødsfald ombord. når kisten bæres fra
horde eller sættes over bord.
do
Ved kransenedlægning under selve
ceremonien.
do
Under afgivelse af skansevagtshonnør.
. '_

_

0 '-

Under afgivelse af salut (dog ikke sergesalut)
og falderebshonnør. samt når der blæses
(pibes) front.
Aflæggelse af hilsen for skildvagter, honnørposter og adgangskontrol.

do

Alle foranstående fra eget tjenestested samt
alle foresatte.
Orlogsflagct ved passage af faldereb eller
landgang.

-

-

-

Bevæbnet
Ubevæbnet enkeltmand
Hånden
til huen
do

Opretning

do

do

Huen af**
do

do
do

do

do

do

do

do

do

do

do

do

do

Retstilling
u/hilsen
do

do

do

do

Hånden til Uforandret
våbenbæring.
huen
se til siden
do
do
do

do

*

»Front for«: Den, der afgiver honnør, placerer sig vinkelret på den honnørberettigedes bevægelsesretning.
** Når stålhjelm bæres, tages den aldrig af i forbindelse med honnør, men i de tilfælde,
hvor huen skal tages af, jfr. ovenfor. hilses i stedet med hånden til stålhjelmen.

139

med front for eller front mod, på
cykel, skal han stå af cyklen, holde
den på sin venstre side og gøre
front, medens han aflægger den
foreskrevne honnør. Befinder cyklisten sig på stærkt befærdet gade
eller vej, bortfalder honnørpligten.
Førere af motorkøretøjer har ikke honnørpligt under kørslen.
Stålhjelm aftages ikke i forbindelse med honnør; der hilses i stedet
med hånden til stålhjelmen.

Den militære honnørs
aflæggelse - bevæbnet
Bevæbnet enkeltmand aflægger
honnør ved med uforandret våbenbæring at indtage retstilling og
i henhold til honnørtabellen at gøre front for eller front mod.

6. Tiltaleformer
Når en efterstående henvender sig
til en foranstående, kan enhver
høflig tiltaleform anvendes.
Er den efterstående i tvivl om,
hvorledes han skal henvende sig,
kan han støtte sig til ordene:
-

Melder,
forespørger,
tillader eller
søger.

I samtalens indledning vil det være høfligt at nævne den foranståendes charge (grad) - kornmandøren, kaptajnløjtnanten, chefser-
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gemen - eller stilling (che fen,
banjennesteren, vagtassistenten).
Ved den fortsatte tiltale anvendes
formen »De«. Henvendelsen gøres så kortvarig som mulig, og der
tales højt og tydeligt.
Kender den efterstående ikke
den foranstående, han skal henvende sig til, spørger han sig frem
og kan her anvende ordene:
- Jeg søger ... eller
- ordonnansen søger .. ,

Er en efterstående beordret til at
møde hos en foranstående, melder
han sig på f.eks. en af følgende
måder:
- Menig Jensen melder sig,
- 3404 melder sig eller
- ordonnansen melder sig.
Ved overbringelsen af en melding
skal overbringeren være sikker på,
at han har forstået den, samt at
den bliver afgivet til rette vedkommende. Tillige skal han vide,
om han skal have svar med tilbage
til den , der har sendt ham, samt
hvad han skal gøre, såfremt han
ikke træffer den , til hvem meldingen skal afgives.

7. HenvendeIsesformer
Henvendelse til en foranstående
indledes og afsluttes med, at den
efterstående aflægger den militæ-

re hilsen. Under selve henvendelsen indtages rørstilling.
Er henvendelsen af kortere varighed, som f.eks, en melding,
kan den efterstående forblive i retstilling.
Er den foranstående i bevægelse, går den efterstående hen på
hans venstre side, følger ham i
trit, aflægger den militære hilsen
og fremfører henvendelsen.
Skal den efterstående tale med
en foranstående, der befinder sig i
en messe, på et lukaf eller kontor.
tager den efterstående først huen
af (stålhjelm aftages ikke - maskinpistol-, gevær- og maskingeværbevæbnede beholder huen på)
og banker derefter på døren. Når
der er svaret på hans banken, træder han indenfor. Svares der ikke
på hans banken. gentages denne,
og han træder indenfor, selvom
der stadig ikke svares.
Hvis en foranstående er optaget, når en efterstående skal henvende sig til ham, venter den efterstående i passende afstand, indtil den foranstående vinker ham
nærmere. Kun når han ved, at sagen haster, skal han straks henvende sig.
Er den foranstående i samtale
med chefen, spørges chefen om
tilladelse til henvendelsen.
Træffes den foranstående sovende, og henvendelsen ikke kan
udsættes, henvender den efterstående sig med hævet stemme. Våg-

ner den foranstående ikke, purres
han ved, at den efterstående behersket rusker ham i skulderen.
Når henvendelsen til den foranstående er afsluttet, indtager den
efterstående retstillingen og aflægger den militære hilsen. hvorefter han fjerner sig. Har den efterstående ingen hovedbeklædning på. eller er han forhindret i at
føre hånden til denne, foretages
opretning.

8. Skik og orden
Ud over de i dette kapitel omtalte
omgangsformer findes der i søværnet en samling generelle anvisninger og bestemmelser, der
betegnes »SKIK og ORDEN«,
som skal være kendt af alt søværnets personel.
For de enkelte tjenestesteder vil
der herudover i disses ordrebøger,
eller i anden skriftlig form, være
fastsat supplerende bestemmelser
til de generelle bestemmelser om
»SKIK og ORDEN«, som er anført i dette kapitel.
For at lette oversigten er bestemmelserne opført i alfabetisk
rækkefølge efter begyndelsesbogstavet for et karakteristisk ord i
teksten.
Agitationsmateriale
Ved reklame- og agitationsmateriale forstås skrifter, plakater, løbesedler m.v. Reklame- og agita141

tionsmateriale må ikke uddeles eller opsættes på militært område,
dersom indholdet er som nedenfor
beskrevet:
- Materialets behandling af militære forhold tilsigter eller er
egnet til at få en uheldig indflydelse på disciplinen eller
- indholdet er politisk, kommerciel reklame eller agitation.
Det er dog tilladt forsvarets tjenstgørende militære personel at fremlægge 2 eksemplarer af sådant
materiale på henholdsvis biblioteker, læse- og samlingsstuer eller
lignende steder. Materialet skal
for at kunne fremlægges angive
en ansvarlig udgiver eller udfærdiger.
Den, der fremlægger materialet, vil kunne drages til ansvar, såfremt indholdet er ulovligt.
Den, der fremlægger reklameelIer agitationsmateriale. er forpligtet til senest l time efter
fremlæggelsen at aflevere et eksemplar til en af tjenestestedets
chef udpeget person eller i dennes
fravær til vagthavende officer
med angivelse af personnummer,
navn og grad.
Det fremlagte, lovlige materiale
må tidligst fjernes af andre end
fremlæggeren efter 14 dages forløb.
I særlige tilfælde, f.eks. i forbindelse med folketingsvalg, kan
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der gives tilladelse til fremlæggelse af agitations materiale i videre
omfang efter drøftelse i tjenestestedets samarbejdsudvalg.
Ved forøgelse af beredskabet
kan Forsvarschefen begrænse adgangen til fremlæggelse af agitationsmateriale.
Ophold på Banjer
Fra inspektion af ild og lys på
banjerne kl. 2200 til »udpurring
overalt« skal der herske ro på banjer og soverum.
Ingen må lægge sig i en anden
køje end den tildelte eller forstyrre andre i deres køjer.
Når der efter tilladelse slanges
(hviles) på køjer, skal køjetøjet
(tæpper og lagner) være beskyttet
af et køjeovertræk.
Brand og eksplosionsfare
Enhver skal udvise den største
forsigtighed og omtanke ved omgang med ild og lys.
Chefen fastsætter evt. særlige
bestemmelser for anvendelse af
tændstikker o.lign. ombord. Brug
af tændstikker (og anden åben ild)
er altid forbudt i laster, kældre,
hellegatter, tanke, magasiner eller
andre oplagsrum.
På dækket er tobaksrygning og
brug af åben ild forbudt under
oliefyldning, eller når ammunition
eller sprængstoffer transporteres.
Tobaksrygning i orlogsfartøjer
(motorbåde, sejlbåde og rofartøjR

er) er normalt ikke tilladt, men tilladeise kan gives, f.eks. når fartøjet er udsendt i længere tidsrum.
af
tændvæske
Opbevaring
o.lign, i private gemmer er forbudt.

Drikkevarer
Det er forbudt mandskabet at føre
spiritusholdige drikkevarer (herunder øl) ombord, at opbevare og
at nyde disse, uden særlig tilladelse dertil er givet af chefen.
Euforiserende stoffer
(Narkotika, herunder hash)
Det er forbudt at indføre, fordele,
besidde eller nyde enhver form
for narkotika på militært område.
Overtrædelse af dette forbud vil
medføre straf.
Se omtalen af euforiserende
stoffer i kapitlet: Sundhedstjeneste (punktet vedrørende »omgang
med rusgifte-s).

forsvarspoli tik. Det kan under ekstraordinære forhold forbydes militært personel at deltage i politiske optog, møder og foreninger af
civile medborgere.

Forlade sit arbejde
Ingen må forlade det arbejde,
hvortil han er sat, uden efter ordre
eller tilladelse.
Har en menig midlertidig været
borte fra sit arbejde, skal han ved
tilbagekomsten melde sig til den
befalingsmand, der har givet ham
tilladelse til at forlade arbejdet.

FløJten
Efter gammelorlogsskik fløjtes
der ikke i flådens skibe og derfor
heller ikke på søværnets tjenestestederi land .

Omgang med
forsvarets materiel
Alt forsvarets materiel skal behandles på forsvarlig og reglemen teret måde , og der skal udvises økonomi med forbrug af materiellet.
Det er forbudt at bortkaste eller
beskadige statens eller andres
ejendele. Findes sager, som formodes bortkomne, skal de snarest
afleveres til banjermesteren eller
vagtassistenten. for at ejermanden
kan findes. Vedr. våben og ammunition se 4. Kapitel, afsnit K.

Foreninger,
sammenkomster o.lign.
Det er forbudt personel i uniform
at deltage i optog eller møder,
hvor der demonstreres mod tjenstlige forhold, mod forsvaret i almindelighed eller mod landets

Fotografering
Fotografering på ikke alment tilgængeligt militært område må
kun finde sted med chefens tilladelse.
Bestemmelserne gælder også
for civilpersoner.
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Isbryderen THORBJØRN

GUdstjeneste
Enhver skal forholde sig rolig under religiøse handlinger såsom
gudstjenester, andagter o.lign,
Handel
Det er forbudt at føre varer ombord til videre forhandling,

ger skal foregå med nøje overholdelse af korrekt form, med
præcision og hurtighed og enhver
skal indprente sig de ordrer, der
gives.

Optræden under landlov
Militært personel skal - såvel her
i landet som i udlandet - adlyde
det stedlige politi samt anvisninger fra forsvarets befalingsmænd,
militærpoliti og udsendte militære
patruljer.

Omgsngstone
Ingen må tage sig selv til rette,
anvende øgenavne, bruge trusler,
ukvemsord eller skældsord imod
nogen.
Det er forbudt at yppe kiv
(lægge op til skænderi), at tage
del i en opstået strid eller at bruge
våben imod nogen ved en sådan
lejlighed.

Mønstringer
Alle mønstringer eller opstillin-

Opmærkaomhedasignal
Når opmærksomhedssignal gives
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med bådsmandspibe eller med ordreanlægs signalordning, skal enhver straks give agt på den følgen de kommando, ordre eller meddelelse.

Passage til og
fra tjenestestedet
Enhver passage til og fra skib, kaserne og fort skal foregå ad de
dertil anviste veje.
Inden for flagtid afgives honnør
for orlogsflaget, når falderebet
passeres.
Intet må føres fra borde eller
bringes ombord, uden at det sker
åbenlyst og ad de dertil bestemte
veje.
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 han har
selv ansvaret for at være bekendt
med, hvilket tidspunkt han senest
skal møde ombord igen.
Ved tilbagekomsten til skibet
melder han sig straks til vagtassistenten for afstregning, hvis anden
ordre herfor ikke er fastsat i skibets ordrebøger.

Private ejendele
Skabe, kiste bænke m.v., som er
stillet til rådighed for opbevaring
af udleverede og private effekter,
skal holdes aflåste,
Det personel, for hvem noget er
bortkommet, skal snarest melde
dette til banjermesteren (kasernernesteren).
Det er forbudt den menige selv
at opbevare værdigenstande eller
større pengebeløb samt tændvæske/gas o.lign. Større værdier afleveres til tjenestestedet for midlertidig opbevaring og udlevering inden landlov.
Opbevaring ombord eller på
landtjenestested af private våben
må kun finde sted med chefens tilladelse.
Private effekter, som den menige opbevarer i flådens skibe eller
på søværnets etablissementer, er
ikke forsikrede af staten. Det påhviler personellet selv at holde sådanne medbragte, private effekter
forsikrede, såfremt man i tilfælde
af brandskade o.lign. skal have sikkerhed for at få de pågældende effekter erstattet. Private radioapparater (walkman o.lign.) må kun
medbringes med chefens tilladelse.

Poster
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 .

Spil om penge
Spil om penge eller penges værdi
er forbudt, medmindre det drejer
sig om selskabsspil med en efter
almindelig opfattelse ubetydelig
indsats,
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Optræden på

flådestation
Al ind- og udpassage til og fra flådestationer skal foregå ad de reglementerede adgangsveje. Ved
ind- og udpassage på flådestationer skal adgangskort og/eller militært identitetskort uopfordret forevises for vagthavende personel,
der kan være vagtmestre eller militærpoliti. Anvisninger fra dette
personel skal altid efterkommes.
Militære kommandoer af søværnet kan dog normalt uhindret
passere, når kommandoets fører
kan legitimere sig. Under ophold
på flådestationer skal patruljers og
vagters anvisninger nøje følges.
Det tillades menigt personel
tjenstgørende på flådestationer eller skibe på flådestationer at modtage besøg efter nærmere fastsatte
regler. Omvisning af de besøgende må normalt ikke finde sted.
For udpassage med gods, der
altid skal bæres åbenlyst, kan
kræves gyldig godspasserseddel,
der udstedes ombord, Passersedler
for gods skal afleveres i adgangsvagten, og vagtmandskabet har ret
til at besigtige godset.
Under sejlads i bassiner m.v.
skal der udvises forsigtighed over
for arbejdsflåder, hvorfra der arbejdes, eller hvorpå stilladser er
anbragt
Under sejladsen skal opmærksomheden være henvendt på, om
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der nogetsteds arbejdes med dykkere, i hvilke tilfælde der fra orlogsskibe vises international svarstander: Answer og flag A (se
flagtavler); fra civile skibe vises
flag A, og al sejlads skal ske med
forsigtighed og nedsat fart.
Alle veje inden for flådestationernes område er at betragte som
offentlige veje, og færdselslovens
bestemmelser skal følges. Overtrædelser straffes i henhold til
samme lov.
Al færdsel skal foregå ad de afstukne veje og stier, og færdsel fra
sted til sted skal foregå ad korteste direkte rute.
I øvrigt må flådestationernes
område betragtes som fabriksområde, og der skal iagttages særlig
agtpågivenhed i trafikken, ligesom
de særlige opslag vedrørende
færdslen nøje skal overholdes.
Vogne, motorvogne og motorcykler skal ved ind- og udpassage
stoppe ved vagten.
Fundne sager afleveres straks af
finderen i den nænneste vagt eller
på tjenestestedet
Badning i flådestationernes bassiner m.v. er kun tilladt, såfremt
særlige badepladser er anviste.
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 jernbeholdere,
I flådestationernes bygninger
(kontorer, samlingsstuer, sovesale,
lukafer ro.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 tohaksrygning er forbudt, hvor
askebægre o.lign. 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 cafeterier,
marketenderier og orlogshjem på
de derfor fastsatte tider. Militært
personel må ikke foretage handel
med varer, almindelig agenturvirksomhed eller lignende, lige
som militært personel normalt ikke må komme på de civile marketenderier.
Støtter, stilladser, stillinger m.v,
må ikke borttages, ligesom fartøjer ikke må fjernes fra deres fortøjningssteder, medmindre ordre
eller tilladelse er givet
For at hindre ulykker skal skibes lejdere, dæksler og luger være
på plads eller afspærring ved disses normale sted være foretaget,
inden personellet forlader skibet
Stop- og aftapningshaner på

vandledninger til vandfyldning
må kun betjenes af personel, der
er rekvireret gennem brandmesteren/havnemesteren. Vandspild er
forbudt

9. Friheder
Indledning
Frihedsbestemmelserne, som dette afsnit belyser, omfatter personel til pligtig tjeneste samt frivilligt personel i uddannelsestiden.
Afsnittet omfatter således følgende personel:
-

Værnepligtige menige,
marineelever,
værnepligtige sergentelever,
værnepligtige sergenter samt
løjtnanter til pligtig tjeneste .

Reglerne for friheder for værnepligtigt personel og marine elever
er udgivet i Forsvarskommandobestemmelse (FKOBST P. 400-2).

Arbejdstid

Arbejdstiden er for alt personel
tidsrummet fra tjenestens begyndelse (det på timeskemaet anførte
tidspunkt for »an til øvelse/arbejde« eller det tidspunkt, som i
øvelsesordrer. skoleordrer eller
lignende er beordret for hver enkelt dag) til tjenestens ophør (det
ifølge timeskemaet, ordrer eller
lignende fastsatte tidspunkt herfor).
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Personellet skal ved arbejdstidens begyndelse stille i den påklædning og med de forberedelser
udført, som i henhold til timeskema, øvelsesordrer eller anden befaling er bestemt for hver enkelt
dag.

Landlov
Ved landlov forstås frihed til at
forlade tjenestestedet i tiden fra
tjenestens ophør og indtil tjenestens begyndelse, normalt den følgende dags morgen.
I den udstrækning beredskab,
vagt eller anden tjeneste tillader
det, tilkommer der personellet
landlov i hele tjenestetiden. Landloven kan dog i de første 7 dage
begrænses, såfremt det af tjenstlige årsager måtte være hensigtsmæssigt.
Orlov
Ved orlov forstås frihed af mindst
l døgns varighed. Efter et nærmere fastsat omfang kan der tildeles
nedennævnte former for orlov.
Lørdag-søndagsorlov
Lørdag-søndagsorlov; herved forstås frihed til at forlade tjenestestedet fra tjenestens ophør om fredagen til tjenestens begyndelse
mandag morgen.
Friheden kan tildeles i hele tjenestetiden i den udstrækning tjenesten, herunder beredskab og
vagt, tillader.
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Frihed på kalenderhelligdage i
forbindelse med lørdag-søndag
sammenlægges til orlov i den udstrækning tjenesten, herunder beredskab og vagt, tillader.

Ferieorlov
Ferieorlov; herved forstås frihed
til at forlade tjenestestedet et enkelt døgn eller i et sammenhængende antal døgn. Ferieorlov tildeles således:
Under den første samlede tjeneste for menige gives l hverdag pr.
måned. For hver 5 afviklede ferieorlovsdage skal der medregnes l
lørdag som afviklet ferieorlovsdag.
Ferieorlov gives normalt i en
sammenhængende periode i forbindelse med en tjenestefri søndag. kirkelige højtider eller juleog nytårsperioden.
Tildelt ferieorlov skal afvikles
inden for det tidsrum, hvor de pågældende forretter pligtig tjeneste.
Familieorlov
Familieorlov kan tildeles i følgende tilfælde:

a. Ved højtideligholdelse af nærmeste pårørendes dåb, konfirmation el.lign. samt runde fødselsdage; i sidstnævnte anledning dog tidligst ved den pårørendes fyldte 50. år. Ved nærmeste pårørende forstås i denne
forbindelse børn, søskende, for-

ældre, bedsteforældre, oldeforældre, hustru, samlever, forlo vede og dennes foræ ldre og søskende samt personer, som er
eller har været i forældres sted.
Friheden, der gives mod forevisning af fornøden dokumentation, skal have en sådan varighed, at den pågældende får
mulighed for at deltage i den
eventuelle kirkelige eller borgerlige handling samt den normale festligholdelse af dagen.
Ved eget barns fødsel kan der
tildeles en kortvarig frihed.
b. Ved tilskadekomst eller akut alvorlig sygdom blandt nærmeste
pårørende. Orloven må normalt
kun være af kortvarig karakter.
Dokumentation skal forevises,
normalt efter orlovens ophør;
Ved nærmeste pårørende forstås i denne forbindelse hustru,
forlovede, samlever, børn, søskende, forældre, hustrus eller
samlevers forældre og personer,
som er eller har været i forældres sted.
c. Ved dødsfald blandt nærmeste
pårørende gives orlov, der meddeles snarest efter, at underretning om dødsfaldet er modtaget, indtil dagen efter begravelsen.
Ved nærmeste pårørende forstås i denne forbindelse hustru,
forlovede, samlever, børn, søskende, forældre og personer,
som har været i forældres sted.

Ved deltagelse i bedsteforældres,oldeforældres samt ægtefælles forældres og søskendes
begravelse gives frihed i fornødent omfang. Dokumentation
skal forevises, normalt efter orlovens ophør.
Familieorlov gives af nærmest foresatte chef. Under orloven oppebæres sædvanlig lønningm.v.
(Se også punkterne: »Begrænsninger i adgang til orlov
m. v.« og »Erstatningstjeneste«
samt ansøgningseksemplet).

Barselsorlov
Barselsorlov kan tildeles, når forældre udnytter deres ret til frihed i
forbindelse med et barns fødsel
eller barnets modtagelse i hjemmet (ved adoption).
Faderens orlov, der meddeles af
Forsvarskommandoen, tildeles efter følgende retningslinier:

I første tjenestemåned
Der kan gives barselsorlov i indtil
10 dage.
Såfremt der ønskes mere end
l O dage, vil den pågældende blive
midlertidig hjemsendt og senere
indkaldt til fuld tjeneste.
Efter første tjenestemåned
Der kan gives barselsorlov i indtil
14 dage, når den sammenlagt med
tidligere orlov, herunder barselsorlov, der er givet j den første tje149

nestemåned, ikke overskrider 14
dage.
Såfremt der ønskes mere end
14 dage, vil den pågældende blive
midlertidig hjemsendt og senere
indkaldt til resterende værnepligtstjeneste.
Under orloven oppebæres ikke
lønning m.v.

Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste afgør i forening med
socialkonsulenterne. hvorvidt der
i det enkelte tilfælde kan udbetales helJdelvis eller ingen løn un der velfærdsorlov.
(Se også punkterne »Begrænsninger i adgang til orlov m.v,« og
»Erstatningstjeneste«).

Rekrestionsorlov
Rekreationsorlov i indtil 14 dage
gives af chefen efter indstilling fra
den militære læge elier den til tjenestestedet tilknyttede civile læge.
Rekreationsorlov af længere varighed gives af Forsvarskommandoen.
Under orloven oppebæres sædvanlig lønning m.v.
(Se også punktet: »Begrænsninger i adgang til orlov m. v,« og
»Erstatningstjeneste« samt ansøgningseksemplet).

Beskæftigelsesorlov
Beskæftigelsesorlov kan tildeles,
når det er nødvendigt med henblik
på opnåelse af beskæftigelse efter
hjemsendelsen. Orloven meddeles
af den nærmest foresatte chef
mod afgivelse af oplysninger om
navn og adresse på arbejdsgiver
eller
arbejdsformidlingskontor,
som ansøgeren har truffet aftale
med om forhandling.
Under orloven oppebæres sædvanlig lønning m.v,
(Se også punkterne »Begrænsninger i adgang til orlov m.v.« og
»Erstatningstjeneste«).

Velfærdsorlov
Velfærdsorlov kan gives i indtil
60 døgn, når det godtgøres, at det
er nødvendigt af hensyn til den
tjenstgørendes eller hans nærmeste pårørendes velfærd.
Ved nærmeste pårørende forstås i denne forbindelse hustru,
forlovede, samlever, børn, søskende, forældre og personer, som er
elier har været i forældres sted.
Ansøgninger om velfærdsorlov
indgives til Forsvarskommandoen
via tjenestestedet.
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Foreningslederorlov
Foreningslederorlov kan gives
med henblik på deltagelse i organisations- eller foreningsarbejde.
Orloven kan kun meddeles organisations- eller foreningsledere
i betydende landsorganisationer
eller landsforeninger med henblik
på arrangementer, der er af væsentlig betydning for nævnte organisation eller forening samt
ungdomsledere i tilsvarende orga-

nisationer eller foreninger med
henblik på deltagelse i lejrarrangementer, hvis gennemførelse vil
være afhængig af de pågældendes
tilstedeværelse.
Ansøgning om orlov skal af pågældende organisation eller forening indsendes til:

Forsvarets Oplysnings- og
Velfærdstjeneste
Postboks 857
2100 København ø
der herefter med en udtalelse videresender ansøgningen til tjenestestedet.
Under orloven oppebæres ikke
lønning m.v,
(Se også punkterne »Begrænsninger i adgang til orlov m.v,« og
»Erstarningstjeneste«).

Idrætsorlov
Idrætsorlov kan tildeles med henblik på deltagelse i idrætsarrangementer. Orloven kan kun tildeles
særligt kvalificerede idrætsudøvere i forbindelse med deltagelse i
idrætsarrangementer, der er af væsentlig betydning for Dansk Idræt.
Ansøgning om orlov skal af
vedkommende specialforbund el.
lign. indsendes til:

Forsvarets Gymnastikog Idrætsinspektør
Ryvangs Alle 3
2100 København ø

der herefter med en udtalelse videresender ansøgningen til tjenestestedet.
Under orloven oppebæres ikke
lønning m.v,
(Se også punkterne »Begrænsninger i adgang til orlov m.v,« og
»Erstatningstjeneste«).

Orlov i videre omfang midlertidig hjemsendelse
Orlov i videre omfang end forannævnt kan af Forsvarskommandoen tildeles, når forholdene afgørende taler derfor.
Forsvarskommandoen kan endvidere meddele tilladelse til midlertidig hjemsendelse, når velfærdstruende forhold for ansøgeren eller hans nærmeste pårørende taler derfor. Ved nærmeste pårørende i denne forbindelse
forstås hustru, forlovede, samlever, børn, søskende, forældre og
personer, som er eller har været i
forældres sted.
Ansøgning om midlertidig hjemsendelse med henblik på påbegyndelse af civil uddannelse eller tiltrædelse af stilling m.v, kan normalt ikke imødekommes. medmindre ansøgeren skal forrette
mere end 15 måneders pligtig tjeneste. Ansøgningen om midlertid
hjemsendelse kan i så fald kun
imødekommes, såfremt ansøgeren
ved hjemsendelse til normal tid
vil få sin civile uddannelse væsentligt forsinket eller blive afskå151
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ret fra at opnå en særlig fordelagtig ansættelse i civil stilling.
I forbindelse med midlertidig
hjemsendelse skal ansøgeren
skriftligt forpligte sig til at forrette resterende pligtig tjeneste senest 1 år efter den midlertidige
hjemsendelse. Forsvarskommandoen kan dog tillade udsættelse
med indkaldelse til fornyet uddannelse i indtil l år ad gangen, dog
længst til udgangen af det år,
hvori den midlertidigt hjemsendte
fylder 26 år. Ansøgninger om ud152

sætteIse herudover indgives til
Forsvarskommandoen.
Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste afgør i forening med
socialkonsulenterne, hvorvidt der
i det enkelte tilfælde kan udbetales hel/delvis eller ingen løn under orlov i videre omfang.
Tjenestefrihed
Ved tjenestefrihed forstås frihed i
øvelsestiden af mindre varighed
end l døgn.
Tjenestefrihed tildeles normalt

i stedet for orlov i de tilfælde,
hvor frihed af mindre udstrækning
er tilstrækkelig.
End videre kan tjenestefrihed,
såfremt tjenesten tillader det, gives som belønningsfrihed og i
øvrigt, når ganske særlige forhold
nødvendiggør det.

Frihed for tjeneste
I den udstrækning tjenesten tillader det, kan der gives tilsvarende
frihed.
De nærmere regler herfor afhænger af tjenestestedets art, hvorfor nærmere oplysninger må indhentes på det pågældende tjenestested.
Begrænsninger i
adgang til orlov m.v.
Lørdag-søndagsorlov. ferieorlov
og anden frihed, der allerede er
meddelt, kan kun bortfalde af
tjenstlige grunde: På grund af
sygdom, selvforskyldt fravær, heri
indbefattet anholdelse, varetægtsfængsling og afsoning af straf.
End videre kan lørdag-søndagsorlov og ferie orlov bortfalde evt. indskrænkes - ved ikendelse
af disciplinarmiddel efter herfor
gældende bestemmelser.
Bortfald af lørdag-søndagserlov giver ikke adgang til anden senere frihed.
Bortfalder ferieorlov af tjenstlige, herunder beredskabsrnæssige
grunde eller på grund af sygdom,

gives der anden tilsvarende frihed.
Foreningslederorlov og idrætsorlov kan normalt ikke meddeles i
de første 2 måneder af tjenestetiden.
Familieorlov, velfærdsorlov, beskæftigelsesorlov, foreningslederorlov, idrætsorlov og orlov i videre omfang kan normalt ikke opnås, når uddannelses- eller beredskabsrnæssige hensyn afgørende
taler derimod,
Når orlov, med undtagelse af
lørdag-søndagsorlov og ferieorlov, efter Forsvarskommandoens
bestemmelse bør træde i stedet for
anden frihed, skal dette tilkendegives ansøgeren ved meddelelse
af friheden.
Orlov kan ikke tilstås ud over
den pligtige tjeneste.

Erstatningstjeneste
Orlov i form af:

- Familieorlov.
-

velfærdsorlov,
beskæftigelsesorlov,
foreningslederorlov,
idrætsorlov eller
anden særlig orlov/tjenestefrihed

som har en samlet varighed af 14
døgn og derover, medfører pligt
til tjeneste udover det normale
hjemsendelsestidspunkt i det antal
døgn, orloven har omfattet.
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Erstatningstjeneste kan efter
Forsvarskommandoens nærmere
bestemmelse i det enkelte tilfælde
helt eller delvis bortfalde, når
afgørende tjenstlige hensyn taler
imod, at den pågældende holdes
til tjeneste efter den normale
hjemsendelsesdag.

Rejser til udlandet
Skal en menig foretage en privat
rejse til udlandet, skal han inden
rejsen melde dette til tjenestestedets chef.
Under private rejser til og under ophold i udlandet skal civil
påklædning bæres.
For rejser til udlandet efter
hjemsendelse gælder særlige regler, der fremgår af orlogsbogen,
der udleveres hver person ved
hjemsendelse.

10. Sygdomstilfælde
Bliver en menig syg, skal han
straks melde det til sin foresatte,
således at han kan komme under
lægebehandling. Han skal ligeledes melde til sin foresatte, hvis
han får kendskab til, at en af hans
kammerater søger at skjule en
sygdom, således at denne kan
komme under lægebehandling.
Når en menig er under behandling af en militær læge, bør han
ikke uden dennes tilladelse lade
sig behandle af en anden læge.
En landlovsgast, der bliver syg
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under landlov, skal forholde sig
som følger:
Såfremt det er muligt, skal han
straks vende tilbage til sit tjenestested.
Kan han ikke det, skal han:
- Kontakte tjenestestedet for nærmere forholdsordre,
- i byer med garnision, flådestation eller marinestation telefonisk underrette infirmeriet eller
selv melde sig der og
- i andre tilfælde tilkalde læge og
telefonisk afgive sygemelding
til tjenestestedet med opgivelse
af: Personnummer - kaserne/
skibs nr. - navn - sygdommens
art samt stedet, hvor han befinder sig, herunder på hvilket sygehus han eventuelt er eller vil
blive indlagt.
Meldingen afgives, inden han
skulle være rejst. Den pågældende
kan afhentes i hjemmet ved forsvarets foranstaltning.
Ved tilbagekomsten efter sygeperioden skal den pågældende
møde hos tjenestestedets læge, såfremt en sådan forefindes.
Omkostninger til lægebehandling i hjemmet - udover udgiften
til den civile læges første besøg kan kun forventes godtgjort, såfremt der ikke har været mulighed
for indlæggelse på infirmeri eller
sygehus.
Såfremt månedslønnede frivilli-

ge menige bliver syge i hjemmet,
kan militære læger aflægge besøg
hos patienten både før og efter
indsendelse af sygemelding udfærdiget af en læge.

11. Arbejdsskade
i tjenestenl
hjemsendelse
Værnepligtige, der hjemsendes på
grund af sygdom eller tilskadekomst, evt. efter at være fremstillet for en bedømme ls e skornmision, kan gennem tjenestestedets
socialkonsulent blive orienteret
om mulighederne for at få erstatning, dagpenge m.v.
I henhold til »Lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. « er bl.a. værnepligtige
menige og befalingsmænd berettiget til visse ydelser. Bl.a, når deres erhvervsevne midlertidigt eller
vedvarende forringes på grund af
ulykkestilfælde eller sygdom, der
med rimelighed kan henføres til
udførelsen af deres tjenestepligter
eller i øvrigt kan sættes i forbindelse med de forhold, hvorunder
tjenesten foregår.
Der kan blive tale om følgende
ydelser:
- Sygebehandling, optræning og
hjælpcmidier m.m.,
- erstatning for tab af erhvervsevne,
- erstatning for varigt men,

- overgangsbeløb til efterladte
ved dødsfald samt
- erstatning for tab af forsørger.
Hvis en værnepligtig kommer til
skade eller pådrager sig en syg dom, og han derved mener sig berettiget til erstatning, skal han
straks melde dette til sine foresatte, der så vil foranledige, at der
bliver udfærdiget en anmeldelse
til Arbejdsskadestyrelsen, Arbejdsskadeforsikringen.
Resultatet af anmeldelsen vil
blive meddelt den pågældende direkte af Arbejdsskadestyrelsen.
Ifølge loven skal krav om erstatning rejses inden 6 måneder
fra hjemsendelsen, eller inden 1
år fra ulykkestilfældet indtrådte
eller sygdommen blev påvist. Arbejdsskadestyrelsen kan se bort
fra disse frister, når der er særlig
grund dertil.

12. Bæring af hårnet
Af almene hygiejniske hensyn
skal hår, skæg og bakkenbarter
være velsoignerede, og selvom
der ikke fastsættes bestemte mål
for hårlængde og skægvækst, kan
hårlængder af en sådan karakter,
at nedenstående beskyttelsesforanstaltninger ikke giver tilstrækkelig sikkerhed mod legernsbeskadigelser, ikke tillades.
Langt hår og skæg indebærer i
visse tilfæ lde en betydelig ar155
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bejdsmæssig risiko for den enkelte. Denne risiko kan - således
som det også er anbefalet af Direktoratet for Arbejdstilsynet - afhjælpes ved særlige foranstaltn inger.
Under tjenesten kan risikoen
bl.a. formindskes ved bæring af
hårnet eller hårbånd , hvorved
håret holdes tæt ind til hovedet i
de tilfælde, hvor kasket, hue, hætte på kampdragt el.lign. ikke yder
tilstrækkelig beskyttelse. Hårnet
eller hårbånd kan derfor beordres
anlag t efter chefens nærmere bestemmelse.
Befalingsmændene skal gøre
den enkelte opmærksom på de ricici, der kan være forbundet med
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langt hår og skæg, således f.eks.
under våbenbetjening, arbejder
med spil, trosser og wirer og under maskin- og ABCD-tjeneste.
Endvidere skal de gøre opmærksom på, at mangel på frit udsyn
som følge af langt hår, f.eks. i
tilfælde af »Mand over bord« kan
hindre den overbordfaldne i at orientere sig. Ligesom mangel på frit
udsyn i visse tilfælde kan indebære sikkerhedsmæssig risiko for
andre, såfremt den pågældende på
grund af manglende overblik fejlbetjener spil, maskineri o.lign.
Befalingsmændene skal sikre, at
ovennævnte sikkerhedsforanstaltninger iagttages , dvs. at hårnet eller hårbånd anlægges i de tilfælde ,

hvor hovedbeklædning ikke er tilstrækkelig eller normalt ikke bæres.
Den enkelte orlogsgast har pligt
til selv at medvirke til, at ovennævnte foranstaltninger virker efter deres hensigt, ligesom den pågældende i øvrigt bør udvise forsigtighed på det enkelte tjenestested.

13. Bæring af briller
Når tjenestebriller er udleverede,
bæres private briller på eget ansvar. Kontaktlinser må ikke anvendes i tjenesten.

14. Færden i naturen
I den udstrækning, uddannelsen
kræver det, har forsvarets enheder
adgang til statens arealer og skove.
Med pligt til at yde ejerne erstatning for den skade, som måtte
blive anrettet på deres ejendom,
har forsvarets enheder endvidere i
samme udstrækning ret til at færdes på privat ejendom.
Denne ret giver ikke militært
personel adgang til at betræde privat ejendom uden for øvelser,
f.eks, for at skyde genvej, eller
fordi færdsel her er bekvemmere
end på vejene.
Der er derfor fastsat følgende
regler for militært personels færden i terrænet:

Almindelige regler
Det skal altid tilstræbes, at øvelser
ikke efterlader varige spor. Eventuelt nedtrådte eller nedkørte grøfter, jordvolde, overkørsler og lignende skal- såvidt forholdene tillader det - rettes op, ligesom
eventuelle gravearbejder skal
dækkes, inden øvelsesområdet
forlades. Tomme patronpakninger
og lignende må ikke efterlades,
men skal snarest opsamles. Efter
hvil (bivuakering) skal pladsen
renses fuldstændigt for dåser, flasker, papir og andet affald.
Enhver forvoldt skade skal
straks meldes til nærmest foresatte, der vil drage omsorg for den
videre anmeldelse.
Ved færdsel på privat ejendom
skal der tages mest mulig hensyn.
Har man begået markskade,
skal ejeren om muligt underrettes
herom samt om enhedens identitet. Endvidere bør man ved ankomst og afgang til en ejendom
melde sig til ejeren, hvis det er
muligt.
Alle anmodninger fra skov- eller jagtbetjente skal imødekommes i den udstrækning, det overhovedet er muligt.
Færdsel til fods
For i størst mulig grad at undgå
eller dog begrænse markskade eller anden ulempe for ejerne gælder under almindelige øvelser i
terrænet:
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Det er forbudt at gennembryde
hegn, at betræde parker, haver,
frugtplantager, plantninger og
hegn om disse, tilsåede marker, i
vækstværende marker med kom,
rodfrugter, frø, nykløver og kløvennarker i grøde eller første års
græsmarker.
Dette forbud gælder også under

terrænsportsøvelser.
Bivuakering må kun ske på dertil anviste steder og under iagttagelse af de i hvert tilfælde givne
regler. Fra opsatte eller stablede
skoveffekter må intet fjernes eller
nedrives.

Skydning, brug af ild,
tobakarygning m.v.
Skydning med skarp ammunition uden for de faste skydepladser må kun finde sted efter særlig
tilladelse,
Ved skydning med løs ammunition skal der foretages fornøden
hensyn til evt. brandfare, ligesom
skydning er forbudt i nærheden af
kreaturer og heste eller ved pelsfarme og fasanerier. Særlig forsigtighed med skydning med løs ammunition skal udvises i nærheden
af beboelseshuse og befærdede
veje, ligesom der i skove skal udvises særligt hensyn til vildtbestanden.
Enhver anvendelse af sprængmidler, røg- og signalammunition o.lign, samt al omgang med
ild, herunder tobaksrygning, er -
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af hensyn til brandfaren - ubetinget forbudt:
- I eller ved nåleskove.
- i perioden l marts til 31 oktober i unge kulturer af såvel løvsom nåletræ,
- i nærheden af stråtækte bygninger og letfængelige genstande
samt
- på steder med tør, let antændelig vegetation (lyng, tørt græs
eller løv).
Det er forbudt at tænde bål uden
for særligt anviste steder.

Kørsel med motorkøretøjer
Kørsel med motorkøretøjer skal
ske under hensyn til, at der forvoldes mindst mulig skade på vejene
og terrænet.
I skove, plantager o.lign. gælder:
- KØrsel uden for de normalt for
offentligheden tilgængelige veje må kun ske efter anmeldelse
i hvert enkelt tilfælde til nærmeste skovfoged eller skovleberog
- hvis betydelig skade kan forventes, f.eks. i tøbruds- eller
nedbørsperioder, kan skovens
private veje spærres for al motorkørsel.
I terrænet og på offentlige og
private veje gælder:

- Øvelser i terrænkørsel må kun
ske efter særlig tilladelse.
- kørsel skal så vidt muligt undgås, hvor der er blød jordbund,
på græsarealer i nedbørsperioder, på svagt befæstede veje
samt på kantsten o.lign. Broklasser skal respekteres,
- ved sygehuse eller stiftelser
samt på steder, hvor støj i Øvrigt er særlig generende, er enhver samling af motorkøretøjer,
afprøvning af motorer. bremseprøver el.lign, forbudt og
- færdselslovens bestemmelser
skal i øvrigt overholdes. Evt.
nødvendig fravigelse heraf må
kun ske efter særlig tilladelse i
hvert enkelt tilfælde.
Færdsel på jernbanernes
terræn og civile flyvepladser
Al færdsel uden for overgangsstederne og de for offentligheden
normalt tilgængelige dele af stations- og banegårdsterræner samt
på civile flyvepladsers tilsvarende
terræn er forbudt. Undtaget herfra
er kun specielt udpegede befalingsmænd.
Fortidsminder
Alle jordfaste fortidsminder. såsom gravhøje, stendysser m.v., er
fredede. såfremt der ikke foreligger direkte frigivelse og tilladelse til sløjfning af disse . Dette
gælder også på militært terræn.
Det er derfor ikke blot forbudt at

grave i dem, men også at rejse
master el.lign., opføre hytter på
dem, køre på dem eller hen over
dem.
Dykning
Fortidsminder, der henligger på
havbunden, og vrag, som er over
100 år gamle , tilhører staten . Det
er forbudt at forandre bundforholdene omkring historiske vrag og
fortidsminder eller optage dele
deraf. Hvis man finder et sådant
vrag eller fortidsminde, skal man i
henhold til Naturfredningslovens
§49, stk. 3 indberette det til:

Skov- og NaturstyreJsen
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm
Tlf. 45 76 53 76
Hvis man ved et tilfælde - eller
uheld - skulle komme til at optage genstande, der er, eller som
man får mistanke om, er over 100
år gamle, fra havbunden, skal man
i.h.t. Museumslovens §28 indberette det til:

Rigsantikvaren
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K
Tlf. 33 13 44 11

15. Identitetskort
Kort tid efter mødet udleveres et
militært identitetskort (ID-kort) til
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den menige. Identitetskortet skal
uopfordret fremvises af alt militært personel ved ind- og udpassage af søværnets tjenestesteder.
Personel, som i krig udelukkende beskæftiger sig med sanitetstjeneste eller gejstlig tjeneste, får
et særligt kort, der er forsynet
med Røde Kors mærket (Genferkorset). Se 2. Kapitel, afsnit B.
Militært identitetskort bæres af
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alt tjenstgørende militært personel, såvel i tjenesten som uden for
tjenesten og uanset om uniform
bæres eller ej.
Kortet skal tillige på forlangende forevises befalingsmænd, poster, patruljer, militærpoliti, togpersonale og civile myndigheder.
Kortet er personligt og må aldrig overdrages til andre. Tab skal
straks meldes til eget tjenestested.

4. Kapitel, afs. C

Samarbejde
1. Samarbejde
I forsvaret skal opgaverne løses
ved samarbejde inden for de organisatoriske rammer, der er fastlagt
gennem love og bestemmelser.
Led i denne organisation kan være
enheder, stabe, skoler og institutioner. Inden for disse har man som
mindre organisatoriske led skibe,
sektioner, grupper, kontorer m.fl, I
de enkelte dele af organisationen
har hver person sin funktion at
udøve, En af disse funktioner er at
være leder, dvs. at have som opgave at samle alles anstrengelser
og indsats mod de fælles mål.
Organisationens forskellige dele danner et sammenhængende system af over-, under- og sideordnede led. Dette system kaldes
kommandosystemet. Det fungerer
bl.a, ved, at beslutninger truffet af
et overordnet led bringes til udførelse gennem befalinger (kommandoer) til de underordnede led.
Lederne af de underordnede led i
organisationen har over for det
overordnede led ansvaret for, at

befalingerne efterkommes. Det
kan også udtrykkes på den måde,
at de har ansvaret for, at samarbejdet inden for deres enbeder resulterer i, at de når de mål, der er
fastsat ved befalingerne.
Som foranstaltninger, der kan
bidrage til at opbygge et fællesskab og derigennem fremme samarbejdet, bar man lavet de såkaldte samarbejdsordninger.
En af ordningerne består i, at
man nedsætter forskellige udvalg,
der omfatter valgte repræsentanter
for menige og befalingsmænd ved
enheden samt disses umiddelbart
foresatte chefer. I disse udvalg
drøfter man emner, som man finder er vigtige for arbejdet i enheden . Emnerne kan f.eks. være enhedens opgave og uddannelse
samt forhold, der har indflydelse
på personellers trivsel i enheden.
Gennem den belysning af problemerne, som sker ved drøftelserne
i udvalgene, lærer deltagerne hinanden at kende. Ved samværet
skal der opbygges et tillidsforhold, så man kommer på talefod
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med hinanden. Den tillidsfulde,
åbne og gensidige kommunikation skal bidrage til, at personellet
inddrages i et aktivt og engageret
samarbejde om at løse enhedens
opgaver.
Det er altså meningen, at samarbejdsordningerne skal være med
til at løse enhedens opgaver. Dette
skal ske i kommandosystemets
ramme. Tanken er, at de skal bidrage til at skabe bedre muligheder for, at opgaverne kan løses.
De skal være samarbejdsfremmende foranstaltninger,

2. Samarbejdsloven
Lovens §llyder: »Med henblik
på at fremme den enkeltes trivsel, styrke fællesskabet og øge

forsvarets effektivitet gennem et
aktivt medarbejderskab påhviler det den enkelte chef inden
for det militære forsvar at drage
omsorg for, at der etableres en
samarbejdsordning, som under
hensyn til de særlige forhold inden for hvert enkelt tjenesteområde findes bedst egnet til at
inddrage de forskellige personelgrupper i et indbyrdes samarbejde«,
Loven omfatter således et samarbejde mellem alle personelgrupper ved alle enheder. Den omfatter tillige etablering af særlige
samarbejdsorganer, der sigter
imod at tilsikre faste rammer for
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kommunikationen mellem chefen
og repræsentanter for personellet i
enheden.
Loven er suppleret med forskellige bestemmelser fra Forsvarsministeriet i »Kundgørelse
for Forsvaret«, samt fra Forsvarskommandoens »Forsvarskommandobestemmelser«.
I samarbejdsloven og de supplerende bestemmelser indgår følgende elementer, som senere behandles i enkeltheder:

Valggrupper
Mindre grupper af menige eller
værnepligtige sergenter, der har et
naturligt fællesskab inden for en
enhed, f.eks. en division.
Talamand
Et af valggruppens medlemmer
vælges som talsmand . Han uddannes specielt i samarbejdsreglerne
og får hermed de bedst mulige
forudsætninger for at deltage i
samarbejdet i enheden.
Talsmandsudvalg
Oprettes ved hver enhed. Det består af chefen, der er formand,
talsmænd samt repræsentanter for
øvrige personelgrupper ved enheden.
Landstalsmand
Alle talsmænd ved et tjenestested
vælger en fælles repræsentant, der
benævnes landstalsmand. Der
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vælges en landstalsmand for værnepligtige sergenterfsergentelever
og en landstalsmand for værnepligtige menige samt suppleanter.
Kontaktudvalg
Oprettes på et tjenestested, f.eks.
en eskadre. Chefen for tjenestestedet er formand. Der indgår en
menig talsmand for hvert talsmandsudvalg. en talsmand for
værnepligtige
befalingsmænd
(landstalsmanden) samt repræsentanter for øvrige personelgrupper
ved tjenestestedet. Landstalsmændene er altid medlemmer af kontaktudvalget.
Arbejdsudvalg
Kan nedsættes af talsmands- og
kontaktudvalg til behandling af
forskellige emner.

Forretningsudvalg
Nedsættes for værnepligtige sergenter og sergentelever samt for
værnepligtige menige talsmænd
til varetagelse af det værnepligtige personels interesser i forhold
til Forsvarsministeriet og forsvarets myndigheder over lokalniveau.
Orientering om
samarbejdsloven
Mange menige er uden større
kendskab til forsvaret, når de møder første gang. Dette kan betyde,
at den enkelte står usikker over
for spørgsmålet om, hvorvidt han
har indflydelse på tjenestens forhold og egne vilkår. Det kan igen
bevirke, at han ikke får en tilstrækkelig interesseret holdning
til tjenesten.
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PRINCIPSKITSE
over
Lov nr. 244 at 1967 om samarbejdsregler i forsvaret

Frltlds-, Cafeteriaog andre udvalg

Kontaktudvalg

PrincipskItsen vlser samarbejdsordningens udvalg, gennem hvilke værnepllgtlge
og fast personel kan øve medindflydelse på egen arbejdssituation

Derfor skal en enheds chef give
alt menigt personel en orientering
om samarbejdslovens regler senest 2 uger efter mødet ved forsvaret. Talsmænd skal være valgt
senest 3 uger efter mødet,
Den første mundtlige orientering skal omfatte:
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a. Gennemgang af lovens regler,
herunder dens fonnål og talsmændenes virkeområde,
b. talsmandsordningens placering
i organisationen,
c. muligheden for ordningens individuelle tilrettelæggelse og
udbygning og

d. personellets ret til at foreslå
forbedringer i tjenestestedets
samarbejdsordning.
Med henblik på opnåelse af en
bedre forståelse af samarbejdsteglerne kan den pågældende chef
anmode kontaktudvalget om at
stille et medlem (eksempelvis tillidsrepræsentanten eller landstalsmanden) til rådighed for den omtalte orientering.
Valg af talamænd
Alle menige (både værnepligtige
og frivillige) skal have mulighed
for at være aktivt med i sarnarbeldet. Derfor skal de menige, der
vælger en talsmand, helst udgøre
en organisatorisk enhed, der arbejder sammen i det daglige. Herved
er det nemmest for talsmanden og
gruppen at drøfte synspunkter.
Talsmanden kan også lettere videregive modtagne oplysninger til sine kammerater. Af samme grund
bør grupperne heller ikke være for
store, men f.eks. omfatte ca. 30
mand. Når der skal vælges talsmænd, inddeler chefen sin enhed i
sådanne grupper. Hvis der på tjenestestedet ikke er mere end 30
menige, etableres normalt kun l
valggruppe.Hvis der i enheden er
frivillige menige (konstabler), udgør disse mindst l valggruppe.
Det samme gælder for sergenter.
Fra hver valggruppe udpeges af
gruppen selv - om fornødent af

chefen - en valgbestyrelse på 3
mand. Denne indhenter forslag til
talsmandskandidater fra gruppen.
Hvis gruppen ingen opstiller, udpeger chefen 3 kandidater blandt
dens medlemmer.
Talsmandskandidaternes navne
skal bekendtgøres ved opslag senest to arbejdsdage før valget.
Selve valget foregår ved hernmelig skriftlig afstemning og foregår i tjenestetiden. Kun stemme berettigede må overvære valghandlingen, der ledes af vedkommende gruppes valgbestyrelse.
Denne modtager og kontrollerer
stemmesedler og foretager optælling af stemmerne. Hvis der er
stemmelighed, foretages omvalg.
Hvis stemmerne fortsat står lige
efter omvalget, trækkes der lod.
Hver valggruppe vælger normalt l talsmand samt en suppleant for denne. Hvis der kun er 1
valggruppe på et tjenestested, kan
chefen dog tillade , at den vælger
flere talsmænd. Det vil der f.eks ,
være grund til. hvor der inden for
en valggruppe er etableret fast
vagtskifte eller vagthold.
Efter afstemningen giver valgbestyrelsen meddelelse om valgets
udfald til chefen. som sørger for, at
resultatet bekendtgøres ved opslag.
Talsmanden er ikke til alene for
sin valggruppes skyld, men også
for at sikre. at der er forbindelse
mellem chefen og personellet.
Hvis der skulle ske det lidet sand165
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synlige, at ingen i en valggruppe
stemmer, skal chefen derfor udpe ge en talsmand. Han fungerer i 2
måneder, hvorefter den pågældende valggruppe afholder nyt valg.
For at opnå kontinuitet i arbejdet og udnytte erhvervede erfaringer bør en talsmand fungere så
længe som muligt, ja helst resten
af tjenestetiden. Men ligesom valget er demokratisk, er det også en
demokratisk ret dels ikke at Ønske
at modtage valget, dels senere at
kunne frasige sig det. På samme
måde skal en talsmand fratræde,
hvis gruppen ikke ønsker ham
længere. Dette ønske fremføres
ved, at mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt over for chefen tilkendegiver det.
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Ligeledes bør en talsmand af
hensyn til kontinuiteten ikke forflyttes eller udtages til befalingsmandselev. Herved ville han blive
fjernet fra sin valggruppe og ikke
mere kunne være talsmand. Hvis
chefen mener, at særlige tjenstlige
hensyn alligevel gør forflyttelse
eller udtagelse til befalingsmandselev nødvendig, skal han have
dispensation godkendt af Forsvarskommandoen. Ved således at
afprøve chefens skøn sikrer man
sig, at en talsmand kun fjernes.
når det af tjenstlige grunde virkelig er nødvendigt.
Hvis der sker fratræden, foretages nyvalg.
En række enheder opløses helt
efter grunduddannelsen. Det kan

også ske, at der foretages personelomflytning inden for enheden.
Derfor skal nyvalg også afholdes,
når halvdelen af en valggruppes
medlemmer er udskiftet.

Talsmandens opgaver
Det bedste og mest effektive samarbejde i en enbed opnås under et
samspil præget af direkte, gensidig kommunikation mellem befalingsmænd og mandskab. Det daglige arbejde ombord i et skib giver
naturlige vilkår for et sådant samspil.
Men en hel del forhold kræver
særlig viden og indsigt på bestemte områder. Det er derfor naturligt, at nogle - som talsmænd for
deres grupper - bruger den ekstra
tid, der kræves for at opnå forudsætninger for at kunne fungere effektivt inden for de områder, der
er pålagt talsmanden.
Det skal bemærkes, at talsmanden endvidere har tilsvarende opgaver i tilknytning til samarbejde
på tjenesteniveau.
Samarbejdslovens §5 fastsætter,
at talsmanden skal virke som forbindelsesled mellem valggruppen
og de foresatte. Han skal herunder
på valggruppens vegne varetage
medlemmernes interesser med
hensyn til:
- Arbejdet inden for den nærmest foresatte chefs tjenesteområde,

- andre tjenstlige forhold og vilkår,
- social velfærd og
- fri tidsforanstaltninger.
Talsmanden skal altså være forbindelsesled mellem valggruppen
og de foresatte. Dette betyder ikke
alene, at han skal bringe sin gruppes opfattelser, ønsker og forslag
frem for de foresatte. Det betyder
også, at han skal bringe de foresattes synspunkter om forhold,
der har været drøftet med ham, videre til sin valggruppe, så alle bliver bekendt med dem.
Talsmanden skal desuden varetage medlemmernes interesser på
valggruppens vegne. Heri ligger,
at talsmanden både skal formidle
synspunkter fra gruppens flertal,
men også tage hensyn til den enkeltes standpunkter. Herved bliver
talsmandens arbejde også betydningsfuldt for det interne samarbejde i valggruppen. Og ved at
varetage interesserne, så der skabes et bedre klima og bedre trivsel
for den enkelte, er han også med
til at skabe en større effektivitet i
enheden, hvilket jo bl.a. er lovens
erklærede formål.
Det arbejdsområde, som talsmanden kan beskæftige sig med,
er i loven beskrevet så bredt, at
det omfatter praktisk talt ethvert
spørgsmål, der står i rimelig forbindelse med mandskabets tjeneste. En udtømmende opremsning
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er ikke mulig. Men som typiske
talsmandsopgaver kan nævnes :
Tjenestetidens udnyttelse og længde, øvelseslisternes indhold, undervisning, vagttjeneste, beklædning, indkvarteringsforhold, friheder, væmepligtsorlov, forplejningsspørgsmål, fastsættelse af inteme ordensforskrifter, arbejdsmiljø m.m.
Talsmanden kan endvidere på
valggruppens eller enkelte medlemmers vegne drøfte spørgsmål
vedrørende sociale forhold. Værnepligtstjenesten medfører undertiden sociale vanskeligheder (Økonomiske, familiemæssige eller juridiske problemer), som - hvis de
ikke løses - kan få uheldig indflydelse på de enkeltes forhold til
tjenesten. Talsmanden vil formentlig ofte på et tidligere tidspunk t
end chefen blive opmærksom på
vanskeligheder af den omhandlende art, der i værste fald kan føre til
straf for den pågældende, såfremt
problememe ikke løses.
Talsmanden vil også kunne
hjælpe - til støtte for både chef og
menige - når det drejer sig om
menige, der har svært ved at tilpasse sig det militære miljø.
Endvidere fungerer talsmanden
som sikkerhedsrepræsentant i den
militære arbejdsmiljøvirksomhed.
Som
sikkerhedsrepræsentant
skal han:
- Påvirke den enkelte til en ad-
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færd , der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed,
- bidrage i det omfang, hans uddannelse, erfaring og indsigt
gør det muligt, til planlægning
og kontrol af enhedens arbejdsmiljømæssige virksomhed,
- deltage i beordrede undersøgelser af ulykker, uheld og sundhedsskader samt
- melde øjeblikkeligt til den, der
har kommandoen, dersom han
konstaterer fare for personellets
sikkerhed og sundhed .
Endelig skal talsmanden hjælpe
chefen med at finde ud af, om der
blandt valggruppens medlemmer
er værnepligtige, der har behov
for erhvervs- eller uddannelsesvejledning, eller - i forbindelse
med hjemsendelse - for arbejdsanvisning.

Valggruppemøder
Det er før omtalt, at loven sigter
på at inddrage alle i aktivt at deltage i samarbejdet. Dette kan kun
opnås , hvis enhver får lejlighed til
at føre sin mening frem.
Derfor er det tilladt talsmænd
at holde møde med valggruppen
en gang om ugen i en halv time i
tjenestetiden. Tjenestestedet skal
anvise et lokale hertil. På dette
møde kan medlemmerne drøfte
aktuelle
samarbejdsspørgsmål
indbyrdes og med talsmanden.
Herved får alle menige mulighed
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for at gøre deres indflydelse gældende, og talsmanden vil kunne
danne sig et indtryk af den almindelige stemning, så det bliver
valggruppens og ikke blot hans
egne synspunkter, han fremfører.
Talsmanden får tillige lejlighed
til at informere gruppen om sine
drøftelser med de foresatte og
mulighed for at konstatere, hvad
gruppen mener om det, han har
foretaget sig.
Inden for tjenestetiden har
valggruppens medlemmer pligt til
at deltage i disse møder,
Mødetidspunkterne bør lægges
således, at der tages det fornødne
hensyn til den almindelige tjenestes afvikling. Særlige tjenstlige
hensyn (øvelser el.lign.) kan desu-

den bevirke, at der i en uge ikke
kan afholdes møde.
I særlige tilfælde, f.eks. umiddelhart forud for et landsmøde,
kan et valggruppernøde afholdes
som et fælles møde for en underafdelings valggrupper. I et sådant
møde kan vedkommende landstalsmand deltage.
Såfremt der opstår behov for at
afholde et møde af længere varighed, og tjenestetilrettelæggelsen
ikke er til hinder herfor, kan vedkommende chef give tilladelse
hertil, dog højst til møde af en times varighed.
Fællestalsmandsmøder
Hvor f.eks. flere skibe fra samme
eskadre er samlet i samme havn,
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kan talsmændene afholde samlede
møder, der kaldes fællestalsmandsmøder,
Til afholdelse heraf skal der på
tjenestestedet anvises et passende
sted. Normalt afholdes sådanne
møder i tjenestetiden.
Det fælles talsmandsmøde skal
give talsmændene lejlighed til at
drøfte samarbejdsanliggender af
fælles interesse.
På fællestalsmandsmøder vælges landstalsmænd for værnepligtige menige.
Tid til udførelse af
tal smandshvervet
Det er nævnt, at der skal være tid
til møde med valggrupperne. Ligeledes skal talsmanden meddeles
frihed til i den daglige tjeneste at
udføre de opgaver, som hvervet
medfører. Hvis talsmanden som
følge af denne frihed ikke opfylder de militære uddannelseskrav,
bør dette ikke medføre, at talsmanden flyttes fra sin valggruppe
eller fratræder som talsmand for
denne.

3. Uddannelse af

talsmænd
A. Formål
Formålet med uddannelsen er at
give talsmændene de fornødne
forudsætninger for at kunne indgå
aktivt i det samarbejde, loven tilsigter,
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Uddannelsen omfatter indledende lokal talsmandsuddannelse
(LOKATA I) og videregående lokal talsmandsuddannelse (LOKATA II).
B. Indledende lokal
talsmandsuddannelse

(LOKATA I)
Umiddelbart efter afholdelse af
talsmandsvalg gives der de nyvalgte talsmænd en indledende lokal talsmandsuddannelse (LOKATA I) af normalt 2 dages varigbed, LOKATA I har til formål at
etablere en uddannelse, hvor medlemmerne af talsmandsudvalget
bliver fortrolige med hinanden og
med deres opgaver og muligheder,
således at de bibringes de fornødne forudsætninger for at kunne
deltage i talsmandsudvalgsarbejde.
Uddannelsen bør gennemføres
senest 4 uger efter indkaldelsen
og afholdes forud for eller i tilknytning til afholdelsen af det
første møde i talsmandsudvalget.
Uddannelsen skal finde sted på
det niveau, hvor der forefindes et
talsmandsudvalg. Den skal foreståes af enhedens chef og tilpasses de lokale forhold.
Uddannelsen kan blandt andet
indeholde en orientering, der omfatter:

1. Mandskabets uddannelse og
chefens egen bemyndigelse

Flådestation Korsør

med hensyn til uddannelsens
tilrettelæggelse, valg af uddannelsesmetoder m.v.
2. Mandskabets friheder, beredskabsbestemmelser, løn- og
ydelse sforhold, mundering, ansvar for tabte udrustningsgenstande, disciplinarmidler, straffe- og klage regler, bestenunelsernes motivering og vedkommende chefs rolle med hensyn
til deres administration.
3. De af enheden udgivne instrukser og bestemmelser af blivende karakter samt disse reglers
nærmere fortolkning og motivering (på punkter, hvor dette
ikke er umiddelbart indlysende
for nyt mandskab).
4. Tjenestestedet og dets omgivelser.

5. De opgaver, der er henlagt til
enhederne inden for kontaktudvalgsformandens tjenesteområde.
6. Fritidsforanstaltninger.
7. Almindelige drøftelser om det
forestående samarbejde.
8. Talsmandsvirket.
C. Videregående lokal
talsmandsuddannelse
(LOKATA II)
Som opfølgning af LOKATA I
placeres videregående lokal talsmandsuddannelse (LOKATA II)
så tids- og hensigtsmæssigt som
mu1igt på det enkelte tjenestested.
Undervisningen tilpasses lokale
forhold, og der lægges vægt på
indøvelse af talsmandsfærdigheder. Varigheden af kurset er 5 da171

ge, der kan gennemføres som internatkursus. Uddannelsen gives
nyvalgte talsmænd, der forinden
har gennemgået LOKATA L Uddarmelsen står åben for såvel tidligere valgte talsmænd som for
øvrige personelkategorier i det
omfang, dette er foreneligt med
den militære tjeneste.
Uddannelsen bør baseres på de
pædagogiske retningslinier for
forsvaret og bør udbygge de på
LOKATA I gennemgåede emner.
Uddannelsen bør blandt andet
indeholde følgende emner:

1. Forsvaret som
samfundsinstitution
Uddannelsen omfatter orientering
om forsvarets formål og samfundsmæssige placering samt
værnepligtens betydning og totalforsvaret
2. Forsvarets opbygning
Uddannelsen omfatter orientering
om forsvarets organisation samt
vedkommende værns organisation
og kommandosystem.
3. Uddannelsesmål og
-metoder
Som motivering for de uddannelsesmæssige krav og de forskellige
uddannelsesmetoders anvendelse
gives et billede af de kampvilkår.
som forsvaret kan blive stillet
overfor. Endvidere gennemgåes
»Forsvarets pædagogiske princip172

per«, »Forsvarets ledelsesprincipper« og værnepligtstjenestens forløb, principperne og begrundelsen
for udtagelse til befalingsmandsuddanneise samt mulighed for frivillig tjeneste i forsvaret.

4. Pligter og rettigheder
Uddannelsen omfatter orientering
om befalingsmændenes pligter og
beføjelser i forhold til efterstående samt det menige personels
pligter under den daglige tjeneste.
Endvidere orienteres om forplejningsbestemmelser og andre vigtige administrative regler af betydning for de meniges forhold og
talsmændenes virksomhed, herunder bestemmelser, der er specielle
for tjenestestedet.
5. Udnyttelse af fritiden
Uddannelsen omfatter orientering
om fritidsvirksomhedens omfang
og muligheder.
6. Arbejdsmiljø
Uddannelsen omfatter orientering
om de væsentligste bestemmelser
vedrørende arbejdsmiljø og -sikkerhed.

7. Sociale forhold
Uddannelsen omfatter orientering
om socialrådgiverens virksomhed
og muligheder for at bistå det
indkaldte mandskab samt reglerne for økonomisk hjælp under
værnepligtstj enesten. End videre

orienteres om arbejdsfonnidlingens opgaver og muligheder, uddannelsestilbud, herunder specialarbejderskolerne samt lægetjenesten og bedømmelseskommissionernes virksomhed.

8. Retsforhold
Uddannelsen omfatter orientering
om militær straffelovs og militær
retsplejelovs forhold til den tilsvarende borgerlige lovgivning samt
om udvalgte dele af militær straffelov, omfattende både meniges
og befalingsmænds forhold. Endvidere orienteres om reglerne for
disciplinarmidlers og arbitrære
straffes anvendelse samt gældende
klageregler. herunder indbringelse
af afgørelser for folketingets ombudsmand.
Endelig orienteres om reglerne
for personellets erstatningsansvar
over for statskassen, blandt andet
i forbindelse med bortkomne udrustningsgenstande.
Med henb lik på opnåelse af en
bedre forståelse af reglerne i militær straffelov og militær retsplejelov kan den pågældende chef anmode vedkommende auditør om
at stille et medlem af auditørkorpset til rådighed for den omhandlede orientering.
9. samarbejde
Uddannelsen omfatter en bredere
orientering om samarbejdsordningen og dens lokale udbygninger,

herunder eksempler på samarbejdsopgaver og -former, Endvidere orienteres om samarbejdets
betydning og de vigtigste betingelser for at nå til gode resultater.
Forretningsudvalgene deltager i
denne orientering.
Indholdet af talsmandsmappen
forudsættes gennemgået.
Talsmandskurser oprettes på
Søværnets Grundskole 4 gange
årligt. Talsmænd og suppleanter
skal deltage på et af disse kurser.
Tilmelding til kursus sker via eget
tjenestested.

4. Udvalg
A. Talsmandsudvalg
Inden for hver enhed (skib) nedsættes et talsmandsudvalg. Det
består af de valgte talsmænd for
menige, talsmænd for værnepligtige sergenter, repræsentanter for
øvrige personelgrupper og af chefen, der er formand.
Talsmandsudvalget er ikke et
led i den militære kommandoorganisation og har derfor heller
ikke nogen myndighed til at træffe beslutninger. Men ved at chefen har fået pålagt hvervet som
formand for udvalget, får han
kendskab til og kan vurdere de
synspunkter, talsmændene fremlægger i udvalget. Der er således
skabt mulighed for, at han kan varetage sit ansvar og udøve sin
myndighed i det daglige bedre, da
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han kan træffe beslutninger på et
bredere grundlag,
Samtidig gives der mulighed
for, at personellet kan få indflydelse på beslutningerne vedrørende
den daglige tjeneste ved enheden.
Bestemmelserne sikrer, at chefen mødes med repræsentanter for
personellet i dette talsmandsudvalg mindst en gang om måneden.
Det er chefen, der nedsætter
udvalget og leder dets forhandlinger, Det første møde skal finde
sted senest 7 arbejdsdage efter, at
valg af talsmænd har fundet sted.
Men en forudsætning for, at der
opnås konkrete resultater til gavn
for tjenesten og samarbejdet er
imidlertid, at alle udvalgets medlemmer går ind for, at de proble174

mer, der opstår på tjenestestedet,
skal løses.
Det er naturligt, at alle enhedens personelgrupper inddrages i
det samarbejde, der foregår i talsmandsudvalget.
Derfor er det bestemt, at repræsentanter for alle personelgrupper tillige deltager i talsmandsudvalget, Repræsentanter
for den enkelte personelgruppe
har dog adgang til at udbede sig
særskilte møder med chefen for
herigennem at varetage gruppens
egne interesser. Dette er en parallel til personelorganisationernes
forhandlingsret.
Endvidere kan chefen indkalde
særligt sagkyndige (f.eks. banjermester, læge rn.v.), når det er for-

målstjenstligt under hensyn til
emnerne på dagsordenen.
Såfremt der har været afholdt
separat møde med det menige
personel, påhviler det chefen at
orientere sine befalingsmænd om
det, der er foregået på mødet.
Talsmandsudvalget har først og
fremmest til opgave at formidle
information om og drøfte alle forhold af betydning for en hedens
arbejds- og personelforhold.
Udvalget kan behandle de samme spørgsmål, som talsmanden
efter lovens §5 kan tage sig af, og
det vil ofte være muligt at give en
sag en mere alsidig belysning i
udvalget end ved en drøftelse ale ne mellem talsmanden og chefen.
Det påhviler chefen at drøfte
spørgsmål af væsentlig interesse
for de menige med talsmændene,
før han selv træffer afgørelse eller
indstiller til højere myndighed.
Chefen bør ligeledes i muligt omfang medinddrage talsmændene i
enhedens tilrettelæggelse af den
daglige tjeneste.
Som tidligere nævnt har tals mandsudvalget ingen besluttende
myndighed. Det er chefen, der har
ansvaret og derfor ham, der træffer beslutning og medtager resultaterne af de drøftelser, der har
været i talsmandsudvalget.
Forhold, der skal holdes hemmelige af hensyn til den militære
sikkerhed eller af hensyn til enkeltpersoners privatliv, kan ikke

behandles i talsmandsudvalget.
Derimod kan en talsmand alene
med chefen undertiden drøfte
sidstnævnte emne, jf. talsmandens
arbejdsområde.
Visse spørgsmål kan henvises
til drøftelse i kontaktudvalget. Det
drejer sig om spørgsmål, der ikke
kan færdigbehandles i talsmandsudvalget, og om spørgsmål, hvis
afgørelse må formodes at have
konsekvenser også for tjenesten
ved andre enheder inden for samme eskadre, marinedistrikt m.v.
Som nævnt er tidsfristen for
indkaldelse til det første møde i
talsmandsudvalget sat til senest 7
arbejdsdage efter valg af tals mæ nd . Jo tidl igere chef og mandskab får kendskab til hinanden,
desto større chancer er der for, at
der hurtigt etableres et godt samarbejde. Desuden vil chefen også
ved tidligt at lære sit mandskab at
kende kunne lette tilpasningen.
Chefen skal derefter indkalde
talsmandsudvalget mindst en gang
om måneden, samt når han finder,
at der er behov herfor, eller når
mindst et af medlemmerne begærer det.
Hvis et medlem af udvalget Ønsker dette indkaldt om en sag ,
som chefen finder det urimeligt at
mødes om straks, kan han udskyde mødet, indtil der er forløbet 14
arbejdsdage siden talsmandsudvalget sidst har været samlet.
Hvis der kun er l valggruppe
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og 1 talsmand - f.eks. i et af søværnets skibe - kan det virke kunstigt med så fast et mødeskema.
da chef og talsmand formentlig
jævnligt på ganske uformel måde
får snakket om prohlemerne. Derfor fastslår bestemmelserne, at
chefen under sådanne omstændigheder blot indkalder til drøftelse
med regelmæssige mellemrum,
samt når talsmanden fremsætter
ønske herom .
Der er fastsat ganske bestemte
regler for mødeindkaldelse. Disse
skal sikre udvalgets medlemmer
fornøden tid til forberedelser og
talsmændene tid til at drøfte dagsordenens emner med deres valggrupper. Men hvis særlige forhold
gør det ønskeligt, og hvis alle parter er enige herom, vil et møde
indkaldt uden nedennævnte tidsfrister - måske endda efter ønske
fra talsmændene - være fuldtud
lovligt.
Chefen skal indkalde til møde i
tals mandsudval get med mindst 7
arbejdsdages varsel. I denne periode - og senest 4 arbejdsdage fra
mødet - skal talsmanden holde
møde med sin gruppe for at drøfte
emner til dagsordenen, således at
han er fuldt fortrolig med sin
gruppes synspunkter.
Senest 3 arbejdsdage før mødet
i talsmandsudvalget afleverer hvert
medlem en liste til chefen over de
emner, han ønsker drøftet. Chefen
udarbejder herefter en dagsorden
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for mødet. Denne skal slås op senest 2 dage før mødet, og et eksemplar skal udleveres til hver af
talsmændene. Disse frister kan efter samråd med talsmændene fraviges, når særlige omstændigheder gør det nødvendigt.
Da der tilstræbes den størst mulige alsidighed i talsmandsudvalgets drøftelser, kan emnerne naturligvis være mange.
Som mere faste emner vil det
være naturligt at regne med de
øvelses- og undervisningsprogrammer, der er gennemført siden
sidste møde samt planer for uddannelsen i den kommende uddannelsespcriode.
»Meddelelser fra chefen« kan
også optræde som fast punkt. Her
kan refereres f.eks. de sager, som
talsmændene har forhandlet med
chefen om siden sidste møde .
Emnet »Erhvervsorientering«
skal optages på dagsordenen på
mindst et møde hvert kvartal.

Eksempel på dagsorden:
- Disciplin,
- underbringeise,
- mundering,
- lægetjeneste og hygiejniske forhold,
- administration af friheder,
- kantinevirksomhed,
- velfærdsforanstal tninger,
- fritidsforanstaltninger,
- afvikling af ferieorIov og fridage,

- interne ordensforskrifter og
- arbejdsmiljøspørgsmål.
Endelig kan man ved at indsætte
punktet »Eventuclt« give mulighed for, at enkelte forhold , der ikke er medtaget i dagsordenpunkterne, kan blive taget med i drøftelserne.
For at være sikker på, at alle
deltagerne forstår det samme ved
drøftelsernes resultater, skal der
føres en forhandlingsprotokol, der
underskrives af alle . Heri kan tillige omtales de henvendelser, talsmændene har foretaget til chefen
uden for udvalgsmødet med en
kort angivelse af, hvad der er foretaget.
Det, der drøftes i talsmandsudvalget og resultaterne heraf, bør
blive almindelig kendt i enheden.
Dette er en nødvendig forudsætning for en bredere drøftelse uden
for udvalget og for en bedre forståelse af samarbejdsordningen.
Derfor skal en udskrift af forhandlingsprotokollen slås op for alle.
Der skal desuden sendes en udskrift til formanden for kontaktudvalget, for at han kan tilrettelægge
kontaktudvalgets møder og i øvrigt
være orienteret om, hvad der foregår inden for hans ansvarsområde.

8. Kontaktudvalg
Talsmandsudvalget er som nævnt
oprettet ved den mindre enhed.
Chefen kan gennem drøftelserne i

udvalget få kendskab til en del af
sin enheds almindelige problemer
og også ofte til akutte problemer,
der kræver hurtig handling.
Der er imidlertid også på højere
plan i kommandosystemet behov
for at formidle en forbindelse
mellem personellet og dets chefer
på dette trin. Derfor er der oprettet kontaktudvalg.
Man vil i disse kunne behandle
spørgsmål, der er fælles for flere
enheder på samme plan inden for
samme myndighed (eskadre eller
marinedistrikt), og som ligger
uden for den nærmest foresatte
chefs myndighed.
I søværnet oprettes kontaktudvalg ved eskadrer, marinedistrikter, Færøernes Kommando, Grønlands Kommando samt ved Søværnets Grundskole.
Udover de nævnte obligatoriske
kontaktudvalg kan der til opfyldelse af samarbejdsreglernes for mål oprettes andre udvalg til
fremme af samarbejdet ved enhederne efter den enkelte chefs bestemmelse ; idet det nemlig påhviler chefen at etablere den samarbejdsordning ved egen enhed, der
findes bedst egnet til at inddrage
forskellige personelgrupper i et
indbyrdes samarbejde.
Formanden for et kontaktudvalg er vedkommende tjenestesteds chef (f.eks. eskadrechef).
Medlemmer er en repræsentant
fra hvert talsmandsudvalg. altså
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en repræsentant fra hver enhed på
stedet; ligesom i talsmandsudvalget skal der være en repræsentant for de værnepligtige sergenter
samt repræsentanter fra øvrige
personelgrupper ved tjenestestedet. Ligeledes kan formanden indkalde særlige sagkyndige; det vil
normalt være en talsmand for de
værnepligtige menige, der af sit
talsmandsudvalg vælges ind i
kontaktudvalget.
Hvor % af enhedens mandskab
er konstabler. indgår en af disses
repræsentanter i talsmandsudvalget også i kontaktudvalget sammen med den valgte talsmand for
de værnepligtige menige. Enhedens talsmandsudvalg får altså i
dette tilfælde 2 repræsentanter i
kontaktudvalget.
Hvor mindre end %af enhedens
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mandskab er konstabler. kan formanden for kontaktudvalget bestemme, at enheden også her repræsenteres ved en talsmand for
disse sammen med den valgte talsmand for værnepligtige menige.
Hvis det skulle ske. at landstalsmanden for værnepligtige menige og for værnepligtige sergenter ikke allerede er medlem af det
pågældende kontaktudvalg, deltager de som fuldgyldige medlemmer af udvalget.
Ved de tjenestesteder, hvor der
kun er 1 talsmandsudvalg, kan der
ikke etableres et egentligt kontaktudvalg, men den samme chef
udøver da sit virke både som formand for talsmands- og kontaktudvalg.
For enheder med kun 1 talsmandsudvalg og med en sådan

geografisk placering. at personellet ikke har interesser tilfælles
med andre enheders personel, oprettes ikke kontaktudvalg.
Emner for møderne i kontaktudvalget er de samme som beskrevet under talsmandsudvalgene
og disses dagsorden, De samme
indskrænkninger af hensyn til militær sikkerhed og enkeltpersoners
privatliv gør sig også gældende
for dette udvalg.
Reglerne for mødeindkaldelse
til kontaktudvalget er de samme
som for talsmandsudvalget.
Kontaktudvalget indkaldes til
møde mindst 2 gange hvert kvartal. samt i øvrigt efter ønske fra
kontaktudvalgets formand eller
mindst 2 andre medlemmer.
Hvis kontaktudvalgsmedlemmer på grund af øvelser ikke kan
møde, kan de forelægge spørgsmål skriftligt i udvalget. De skal
efter mødet have tilsendt en udskrift af forhandlingsprotokollen.
Der føres ligesom i talsmandsudvalgene en forhandlingsprotokol, der skal underskrives af medlemmerne.

c. Velfærds- og fritidsudvalg
Det er et arbejdsudvalg, der er fast
oprettet. I dette indgår:
- Tjenestestedets kontakt- og velfærdsofficer. der normalt er formand.
- mindst 1 menig fra kontaktud-

valget, valgt af og blandt dets
medlemmer samt
- 1 menig valgt af hvert talsmand sud valg , Det behøver altså ikke være en talsmand. men
bør være den ved enheden, der
egner sig bedst til dette hverv.

I dette udvalg kan drøftes ethvert
spørgsmål vedrørende personellets velfærd og udnyttelse af fritiden. Udvalget træffer endvidere
beslutning om anvendelse af velfærdsmidler og fører regnskab
herover. Dette udvalg har altså
som det eneste inden for samarbejdsloven en besluttende myndighed.

D. Cafeteriaudvalg
På tjenestesteder med cafeteria
skal der være et cafeteriaudvalg.
hvor man kan behandle spørgsmål
vedrørende cafeteriavirksomheden
ved tjenestestedet. I dette indgår:

- En formand, som er en repræsentant for tjenestestedets ledelse, som er udpeget af tjenestestedschefen,
- cafeterlabestyreren.
- repræsentanter for menigt personel, idet der normalt vil være
1 fra hver enhed på tjenestestedet,
- 1 repræsentant for værnepligtige befalingsmænd, som vælges
blandt tjenestestedets værnepligtige befalingsmænd og
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- repræsentanter for øvrige personelgrupper på tjenestestedet,
herunder l repræsentant for
personalet, der er beskæftiget i
cafeteriet.

5. Regler for sagers
behandling uden for
og i talsmands.. og
kontaktudvalg
Det vil som regel i det lange løb
give de bedste resultater, hvis sagerne ordnes på det sted, hvor de
opstår, Denne betragtning ligger
bag reglerne for, hvordan en sag
skal behandles.
Spørgsmål, som en talsmand
ønsker drøftet uden for talsmandseller kontaktudvalget, skal altid
fremføres for hans egen chef (den
nærmest foresatte chef). Når denne har taget stilling til sagen, kan
talsmanden - hvis han ikke er tilfreds med chefens afgørelse skriftligt eller mundtligt forelægge den for den nærmest højere
chef. Dennes afgørelse kan talsmanden skriftligt ad tjenestevejen
indbringe for en højere myndighed. Inden da skal sagen dog have
været forelagt i vedkommende
talsmands- eller kontaktudvalg,
medmindre henvendelsens formål
ville forspildes derved.
Hvis talsmandens egen chef
finder, at en sag, der forelægges
ham, falder uden for hans kompetenceområde eller kan have kon180

sekvenser for andre enheder på
samme niveau under hans nærmeste chef, kan han henvise talsmanden til at forelægge sagen for denne. Hvis chefen selv går til sin
nærmeste chef med et spørgsmål,
rejst af en talsmand, skal talsmanden have mulighed for at fremføre
sine synspunkter også over for
denne nærmest højere chef.
Chefen kan indkalde det talsmands- og kontaktudvalg, han er
formand for, til drøftelse af en
sag, rejst af en talsmand, inden
han træffer afgørelse i sagen.
Hvis en talsmand viderebringer
en sag til højere myndighed, skal
han underrette sin egen chef.
Når en talsmand har rejst et
spørgsmål (lovens §5), skal den
afgørelse, der træffes, så vidt muligt meddeles talsmanden, inden
valggruppens medlemmer underrettes.
For at undgå, at sager trækkes
unødigt i langdrag, findes en bestemmelse om, at sager, rejst af en
talsmand, skal behandles inden
for 7 dage. Det vil sige, at den enkelte chef enten skal have truffet
en afgørelse eller have bragt sagen videre ad tienestevejen. Hvis
særlige forhold bevirker, at dette
ikke kan overholdes, skal talsmanden have begrundet meddelelse herom inden 7 arbejdsdage efter, at vedkommende myndighed
har modtaget hans henvendelse.
Endelig er det bestemt, at sager,

som skønnes at have landsdækkende interesse, kan forelægges
landstalsmandsudvalget uden først
at have været fremført ad tjenestevejen. Talsmandens egen chef
skal dog være orienteret inden
forelæggelsen på landstalsmandsmødet .

landstalsmand
En landstalsmand er repræsentant
for sit tjenestesteds talsmænd.
Alle tjenestesteder skal i princippet have en landstalsmand og
en suppleant for landsralsmanden.
Tjenestesteder, der kun har et
mindre antal værnepligtige, kan
dog (efter Forsvarskommandoens
bestemmelse) have landstalsmand
fælles med et eller flere tjenestesteder.
Landstalsmanden. der skal være talsmand ved en af tjenestestedets enheder, vælges af og blandt
tjenestestedets talsmænd på et
fællestalsmandsmøde eller evt. i
forbindelse med et kontaktudvalgsmøde. Valget er hemmeligt
og skriftligt.
Landsmøder
Der er en række tjenstlige spørgsmål, som interesserer alle værnepligtige over hele landet. For at
give landstalsmændene mulighed
for at drøfte sådanne spørgsmål
samt andre spørgsmål af interesse,
afholdes der to landsmøder om
året for landstalsmænd. for vær-

nepligtige sergenter og sergentelever samt to landsmøder om året
for værnepligtige landstalsmænd.
I disse møder deltager tillige
forretningsudvalgene.

Gruppemøder
Der er endvidere behov for, at
værnepligtige landstalsmænd for
det enkelte værn har mulighed for
indbyrdes at drøfte dette værns
specifikke anliggender. Derfor afholdes der ligeledes to gange om
året gruppemøder. Sådanne grup pemøder afholdes i søværnet i følgende grupper:
- Landstalsmænd for værnepligtige menige og
-- landstalsmænd for værnepligtige sergenter og sergentelever.

Mødernes indhold
Landsmøderne er normalt af 4 dages varighed, mens gruppemøderne er af 2 dages varighed. Møderne kan omfatte:
-- Interne
drøftelser
mellem
landstalsmændene.
-- valg af medlemmer til forretningsudvalg samt
-- information og orientering af
repræsentanter for forsvarets
øverste myndigheder.
Det pågældende forretningsudvalg udsender oplæg til landsmødet til tjenestestederne og tjene181

stestedernes landstalsmænd senest
4 uger før det pågældende møde.
Oplægget vil som oftest indeholde
en redegørelse for det pågældende
forretningsudvalgs virksomhed i
den forløbne periode samt en begrundelse for forretningsudvalgets
forslag til dagsorden.
Senest l måned før det pågældende møde indkalder Forsvarskommandoen de landstalsmænd.
som kan deltage i mødet, ligesom
man efter drøftelse med det pågældende forretningsudvalg udsender en foreløbig dagsorden for
mødet.
Senest 14 dage før et møde indsender landstalsmændene meddelelse til forretningsudvalget om
emner, der ønskes behandlet på
det pågældende møde. Det endelige forslag til dagsordenen udsendes af Forsvarskommandoen efter
drøftelse med det pågældende forretningsudvalg senest 7 dage før
mødets start. Dagsordenen vedtages endeligt ved det pågældende
mødes begyndelse.

Forretningsudvalg
Der nedsættes et forretningsudvalg på 3 medlemmer for værnepligtige sergenter og sergentelever
og et forretningsudvalg på 5 medlemmer for værnepligtige menige
talsmænd.
Som kandidater til forretningsudvalgene opstilles landstalsmænd og forretningsudvalgsmed182

lemmer, der har forrettet værnepligtstjeneste i mindst 2 måneder,
og som har mindst 3 måneders
værnepligtstjeneste tilbage.
Medlemmer af respektive forretningsudvalg vælges på landsog gruppemøder efter de herfor
fastsatte regler.
Forretningsudvalgene har kontorlokaler stillet til rådighed af
forsvaret.
Forretningsudvalgene varetager
spørgsmål af værnepligtsfaglig
karakter for de værnepligtige. De
medvirker til fremme af de værnepligtiges trivsel, styrkelse af
fællesskabet og forøgelse af forsvarets effektivitet samt opretholdelse af rolige og stabile samarbejdsforhold i forsvaret.
Forretningsudvalgene skal i hele deres virke bidrage til at udbygge og øge forståelsen blandt de
værnepligtige personelgrupper for
samarbejdsordningen i forsvaret.
Medlemmerne af forretningsudvalgene indgår i de overordnede samarbejdsorganer. De har mulighed for at give informationer
og rådgivning til talsmændene på
genestestederne vedrørende almene problemer samt konkrete problemer på grundlag af henvendelse fra en af talsmændene.
Forretningsudvalgene har mulighed for på de værnepligtiges
vegne at drøfte de værnepligtiges
forhold med Forsvarsministeriet,
Forsvarskommandoen m.fl.

6. Cirkulære om
samarbejde og
samarbejdsudvalg
Finansministeriet udsendte i 1990
et cirkulære om samarbejde og
samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner.
Cirkulæret gælder ikke i fuldt
ornfang inden for forsvaret, og det
omfatter ikke umiddelbart værnepligtigt personel.
Imidlertid er det blevet besluttet, at medlemmer af forretningsudvalgene skal indgå som fuldgyldige medlemmer i Forsvarskommandoens Samarbejdsudvalg,
ligesom det også er besluttet at give værnepligtigt personel adgang
til at blive repræsenteret i lokale
samarbejdsudvalg ved en repræsentant for værnepligtige befalingsmænd og befalingsmandselever og en repræsentant for værnepligtige menige (for begges vedkommende så vidt muligt landstalsmænd).

-- lokaludvalg, oprettet i princippet på eskadre-, flådestationsog marine distriktsplan.
Samarbejdsudvalgets

formål og opgaver
Samarbejdsudvalgets formål er i
princippet sammenfaldende med
§ l i forsvarets samarbejdslov. Opgaverne for samarbejdsudvalgene
omfatter bl.a.:
-----

Arbejdsforhold,
personaleforhold ,
økonomiske forhold,
information fra samarbejdsudvalget samt
-- uddannelse af udvalgets medlemmer.
Sammensætning
Samarbejdsudvalgene består af repræsentanter for ledelsen og for
de ansatte. De ansattes repræsentanter udpeges af personaleorganisationerne blandt tjenestestedets

personelrepræsentanter.
samarbejdsudvalg i forsvaret
Cirkulæret foreskriver oprettelse
af samarbejdsudvalg på forskelli ge trin. Disse praktiseres i forsvaret som:
- Hovedudvalg, der er oprettet på
forsvarskommandoplan,
- fællesudvalg, oprettet på operativ- og materielkommandoplan
samt

Som nævnt omfatter cirkulæret
ikke værnepligtige, da deres interesser jo tilgodeses ved Lov om
samarbejde. Men for at skabe en
vis sammenhæng mellem de to
systemer, der repræsenteres af
henholdsvis Cirkulæret og Sarnarbejdsloven. er der opnået enighed
om, at der i alle cirkulærudvalg
som fuldgyldige medlemmer indgår en talsmandsrepræsentant for
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værnepligtige menige og en for
værnepligtige befalingsmænd og
befalingsmandselever. I Forsvarskommandoens Samarbejdsudvalg
udpeges disse repræsentanter
blandt medlemmerne af respektive forretningsudvalg.

7. Klageadgang
Udover de muligheder, der er fastlagt ved samarbejdsreglerne, kan
enhver henvende sig til sin chef
eller foresatte befalingsmand i alt.
hvad der vedrører den pågældende selv.
Såfremt henvendelsen gælder
utilfredsstillende tjenstlige forhold, skal han normalt henvende
sig til chefen.
Såfremt flere i forening ønsker
henvendelse vedrørende samme
sag, skal to af dem på egne og de
andres vegne forehringe sagen eller underskrive den, hvis den indgives skriftligt.

Klageregier
Klage over en foresat eller en foranstående kan fremføres såvel
skriftligt som mundtligt, normalt
til chefen.
Såfremt flere ønsker at klage i
forening, skal to af rem på de
øvriges vegne fremføre den fælles
klage. Sker det skriftligt, skal klagen indeholde navnene på samtlige deltagere.
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Den menige har ret til at drøfte
klagen med en talsmand, og såfremt talsmanden er 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
indbringe sagen direkte for pågældende chefs nærmest foresatte, ligesom enhver sag afhængig af sit
indhold direkte kan forelægges for

Porsvarskommandoen/Forsvarsministeriet.
Da det er en alvorlig sag at klage, bør dette ikke tages letsindigt
og tankeløst. Den, der tænker på
at klage, må grundigt overveje sagen og derved gøre sig klart, om
han ikke selv ved sin opførsel har
givet anledning til den foranståendes adfærd.
Er den menige i tvivl om, hvorledes han kan fremføre sin klage,
vil han altid kunne søge oplysning
hos sine foresatte, der er ansvarlige for, at der ydes korrekt vejledning herom.
I følge loven om folketingets
ombudsmand er der hjelmet/givet
enhver ret til at klage over personer ansat i statens tjeneste, herunder også i forsvaret.
Ombudsmanden vil dog normalt ikke tage stilling til en klage,
før denne har været forelagt de
militære myndigheder, herunder
Forsvarsministeriet.

4. Kapitel, afs. D

Sundhedstjeneste
En orlogsgast skal først og fremmest være kampduelig. En syg orlogsgast kan ikke kæmpe og udfylde pladsen i sin enhed.
At leve i et skib og tæt sammen
med andre mennesker giver anledning til større risiko for at pådrage
sig helbredsmangler end normalt.
Orlogsgasten skal derfor være
særlig omhyggelig med sin personlige legemspleje og tage sig i
agt for sygdomme og skavanker.
Føler orlogsgasten sig syg, skal
han melde sig hos lægen.

1. Almindelige
sundhedsregler
Renlighed og pleje
Hele legemet skal holdes rent.
Mindst en gang om ugen skal der
bades eller afvaskes med vand og
sæbe over hele kroppen.
Armhuler og skridt vaskes
dagligt. Hudløshed i skridtet vaskes med vand og sæbe, tørres
omhyggeligt og pudres med tal-

Tænder børstes mindst to gange i døgnet. Herved reduceres risikoen for tandsygdomme og infektioner
i mundslimhinden.
Tandlægen bør besøges regelmæssigt, se nærmere herom senere.
Hænderne vaskes flere gange
dagligt med vand og sæbe. Især er
det vigtigt at vaske hænder før
måltiderne og efter toiletbesøg.
Revnede hænder indgnides efter
hver afvaskning i håndcreme. Forfrosne hænder genopvarmes på
kroppen eller i varmt vand. Fingerneglene holdes omhyggeligt
rensede og kortklippede med let
afrundede hjørner.
Fødderne vaskes dagligt med
vand og sæbe og tørres grundigt,
især mellem tæerne.

kum.

Ansigt og hals vaskes dagligt
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Tåneglene skal klippes lige
over og må ikke være for korte.
Fodtøjet skal passe i størrelse
og skal i øvrigt skiftes så ofte,
som lejligheden tillader. Sokker
og strømper skal være rene .
Er fodtøjet for stort eller småt,
eller er strømper og sokker hullede eller har grove stopninger, gnaves huden, og der opstår vabler eller sår.

Behandling af gener og
skader m.v.
Fodsved medfører ud over lugtgener, at fødderne er permanent
fugtige. Dette kan medføre risiko
for angreb af fodsvamp eller medvirke til danne lse af »Skyttegravsfødder«. Fodsved reduceres ved
omhyggelig fodhygiejne. Svære
tilfælde bør behandles af lægen.
Fodsvamp viser sig som hudløshed og små revner, eventuelt
med betændelse mellem tæerne
eller under fødderne. Fodsvamp
behandles af lægen.
Man kan som regel undgå fodsvamp ved at holde fødderne rene
og tørre, ved at bruge egne badetøfler under badning og aldrig
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træde med bare fødde r på træriste
eller gulve .
Mindre vabler på fødderne
renses, hvorefter de punkteres.
Større vabler på fødderne renses omhyggeligt. Derefter åbnes
vablen i siden med et rent instrument - bedst med en lille saks .
Væsken presses herefter ud af
vablen. Endelig dækkes vablen
med hæfteplaster uden kompres.
»Skyttegravsfødder« opstår,
når fødderne i længere tid er fugtige og kolde. Herved hæmmes
blodcirkulationen til skade for
vævet, som beskadiges. Et symptom er, at fødderne bliver følelsesløse. Forebyggelsen består i hvis der gribes ind hurtigt nok at tage støvler og sokker af og
styrke blodcirkulationen ved massage af føddeme, Kan dette ikke
lade sig gøre, stampes med fødderne, og tæerne bevæges i støvlerne.
Frost i tæer og fingre m.v, opstår under stærk kulde, hvorved
vævet beskadiges på grund af
manglende blodcirkulation. Der
kan endda opstå isdannelse. Et
symptom er følelsesløshed. De
lettere tilfælde behandles med
massage og varme, f.eks . nedsænkning i varmt vand. Sværere
tilfælde behandles af lægen.

2. Sikkerhedsregler
Badning i havet bør ikke foretages

den første time efter et hovedmåltid, eller hvis orlogsgasten er
overanstrengt eller meget varm .
Tilsvarende bør det undgås at bade i forurenet vand og at bade alene.
Høreværn skal altid anlægges
under skydning eller ved arbejde i
et kraftigt støjende miljø. Høreskader er næsten altid uhelbredelige.
Ved mistanke om høreskade
(f.eks. vedvarende susen efter en
kraftig støjpåvirkning) skal der
foretages en høreundersøgelse
(audiometri) på sygeafdelingen
eller infirmeriet. Hørenedsættelse
som følge af støjpåvirkning i forbindelse med tjeneste skal anmeldes af tjenestestedet til Arbejdsskadestyrelsen.

3. Omgang med
rusgifte
Alkohol i støne mængder virker
sløvende, nedbryder de naturlige
hæmninger, svækker selvkontrollen og gør soldaten mindre modstandsdygtig over for sygdomme.
De, der af erfaring ved, at de let
bliver berusede eller har svært ved
at holde måde, gør bedst i at undlade at drikke spiritus. Opmærksomheden henledes på, at påvirkning af spiritus kan medføre letsindig omgang med tavshedspligten.

Brug af euforiserende stoffer er forbudt i Danmark
Euforiserende stoffer
Euforiserende stoffer omfatter en
række stoffer fra hash og marihuana over LSD og amphetamin
(preludin) til opium og morfinpræparater, der har det fællestræk,
at de ændrer brugerens psykiske
(sjælelige) tilstand og kan virke
vanedannende, således at brugerne bliver afhængige af stoffet.
Brug af disse stoffer medfører
nedbrydning af de naturlige hæmninger, svækkelse af selvkontrollen, nedsat vurderingsevne og
selvkritik samt i udtalte tilfælde
vrangforestillinger og forfølgelsesideer, som kan ende med
egentlig sindssygdom.
Brug af stofferne gennem længere tid, og især for de »hårdestoffers vedkommende, kan medføre forskellige legemlige sygdomme og i nogle tilfælde være
livsfarlige.
Hashbrug i forbindelse med arbejde, øvelser og føring af køretøjer er ekstremt farlig på grund af
bl.a. følgende virkninger: sløvhed
og nedsat reaktionsevne. Våbenbrug lader sig ikke forene med
sløvhed, nedsat opmærksomhed
og svækket ansvarsfølelse. Føring
af motorkøretøj i en hash rus er
livsfarlig; føreren har nedsat op187

mærksomhed over for andre trafikanter og hindringer, og han risikerer at blive fascineret af uvedkommende ting, så han glemmer
at styre køretøjet. Han risikerer at
falde hen i fantasier med samme
virkning, som hvis han faldt i
søvn ved rattet.
Endvidere er indlæringsevnen
som nævnt svækket, så undervisning af en hashpåvirket er stort set
umulig.
Hashpåvirkning er ikke så nem
at erkende hos misbrugeren som
alkoholpåvirkning. men kan dog
erkendes vha. en blodprøve. Mens
den berusede ofte røber sig ved
usikre bevægelser, vaklende gang,
sludrende tale, rødsprængte øjne
og rødt ansigt samt spirituslugt, er
noget lignende ikke tilfældet hos
den moderat hashpåvirkede. Han
er nok lidt mere passiv og kluntet
og måske mere pjattet end ellers,
men kender man ham ikke særdeles godt, bemærker man sandsynligvis ikke noget. Man kan ikke se
eller lugte noget. men han er farlig i sammenhænge, der kræver
opmærksomhed, koncentration og
timing.
Det er forbudt at indføre,
fordele, besidde eller nyde
enhver form for narkotika på
militært område.
Overtrædelse af dette forbud
vil medføre straf

188

Tobaksrygning øger risikoen
for udvikling eller forværring af
en række sygdomme samt virker
nedsættende på personens fysiske
ydeevne (kondition).

4. Smitte
Talrige sygdomme overføres ved
smitte. Ved smitte trænger sygdomsfremkaldende bakterier. virus, andre mikroorganismer eller
stoffer dannet af disse ind i den
menneskelige organisme, især
gennem næse, mund, fordøjelseskanal eller sår.
Forkølelse er i sig sclven ret
ufarlig sygdom, men den kan bane vej for alvorligere sygdomme
som lungebetændelse, bronchitis
og bihulebetændelse. For at undgå
forkølelse bør orlogsgasten, når
han er svedig og ophedet, så vidt
muligt undgå pludselig afkøling.
Han må vogte sig for gennemtræk
og ikke under hvil i koldt vejr
lægge sig på den bare jord. Lige ledes hør han, så snart der bliver
lejlighed til det, skifte vådt undertØj og sokker. Til søs skal gennemblødt tøj og fodtøj skiftes snarest muligt. Under garnisonsforhold bør man ikke sove med samme undertrøje og skjorte, som
man har haft på om dagen.
Nogle smitsomme sygdomme
udbredes ved, at bakterier eller virus kommer ned i fordøjelseskanalen sammen med føde- og drik-

kevarer. Dette gælder f.eks. tyfus,

dysenteri og den almindelige
»maveforgiftning« med diarre.
For at undgå disse sygdomme
skal man altid, hvor det er muligt,
vaske hænder efter toiletbesøg og
før måltidet samt sikre sig, at det
service, man spiser af, er blevet
gjort forsvarligt rent. Fluer kan
overføre smitte fra latriner og affaldsspande til maden. Fluer m,v.
må derfor ikke få lejlighed til at
sætte sig på maden. Smitten kan
også overføres fra orlogsgast til
orlogsgast, hvis de drikker af
samme feltflaske eller skiftes til at
ryge af samme pibe eller cigaret
Andre sygdomme opstår ved, at
betændelsesbakterier trænger ind i
sår eller rifter på huden eller slimhinderne. Bulne fingre, almindelige bylder og i alvorligere tilfælde
blodforgiftning og stivkrampe opstår på denne måde.

Små skrammer og hudafskrabninger vaskes med vand og
sæbe. Indtil såret er dækket af en
solid, tyk sårskorpe, beskytter
man det mod forurening med hæfteplaster eller forbinding, der skiftes dagligt
Også insektbid og -stik kan
overføre sygdomme; f.eks. udbredes den alvorlige sygdom plettyfus
ved bid af smittebærende lus og
malaria ved malariamyggens stik.
Endvidere udbredes mange sygdomme ved, at bakterier og virus
spredes i den store sky af fine spyt-

dråber, der fremkommer, når et
menneske hoster eller nyser. Disse
små, oftest usynlige, spytdråber
indåndes af de omkringstående,
som derefter selv er udsat for at få
sygdommen. Forkølelse, influenza, meningitis og tuberkulose udbredes på denne måde. For at forhindre smittespredning skal man
altid holde hånden eller endnu bedre et lommetørklæde for næsen og
munden, når man hoster eller nyser, ligesom man aldrig må hoste
et andet menneske op i ansigtet.

5. Seksuelt overførte
sygdomme
Som kønssygdomme betegnes en
række sygdomme, hvor smitten
næsten udelukkende sker ved
kønslig kontakt. Kun yderst sjældent udbredes smitten ved fælles
brug af spisegrejer, piber, barbergrejer, håndklæder og feltflasker eller ved berøring af håndtag eller
toiletsæder.
Selvom man ved rettidig behandling kan helbrede nogle kønssygdomme, forekommer disse i et
ret stort omfang. Grunden hertil er
delvis uvidenhed om, hvordan
kønssygdomme viser sig, og hvil ken risiko man løber ved ikke at
lade sig hehandle, dels frygt for at
andre skal få at vide, at man lider
af en kønssygdom. Endelig kan
man være smittet uden at have
væsentlige symptomer.
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Jo friere kønslivet udfolder sig,
desto større er risikoen for, at man
bliver smittet med en kønssygdom.
Spiritus kan virke stimulerende på
kønsdriften, og den nedbryder med
sikkerhed selvkritikken og hæmningeme, så man indlader sig med
tilfældige bekendtskaber.
Gonorre (også kaldet »dryppert«) er her i landet den hyppigste af de almindelige kønssygdomme. I løbet af nogle dage efter smitten begynder manden at få
skærende og sviende smerter i
urinrøret ved vandladning samt
materieudflåd fra urinrøret. Behandles sygdommen på dette tidspunkt, kan den helbredes fuldstændigt, selvom gentagne behandlinger kan være nødvendige.
Behandles den ikke, kan sygdommen brede sig til testiklerne og
disses udførelsesgange. hvor den
kan medføre, at man bliver steril.
Materieudflåddet fra urinrøret er
smittefarligt. Den, der har fået gonorre, må derfor være særlig omhyggelig med at vaske hænder,
hver gang han har rørt ved sine
kønsdele for ikke at føre smitten
videre til f.eks. øjnene, hvor den
kan give svære betændelser, som
kan medføre blindhed. Ligeledes
må han være omhyggelig med effektiv vask af sit undertøj. OM
bakterierne over i blodet, kan leddene blive angrebne, i mange tilfælde med invaliditet til følge. '
Den »uspecifikke urinrørska190

tar« er de senere M blevet lige så
byppig som gonorre. Symptomerne er næsten de samme som ved
gonorre, men altid mildere. Udflåddet fra urinrøret vil her være
en klar eller blakket væske, kun
sjældent materie. Sygdommen
kan ligesom gonorre behandles,
men med andre midler. Symptomerne vil normalt optræde ret
sent - op til en måned - efter man
er blevet smittet. Man skal være
opmærksom herpå, idet det ikke
er sjældent, at man på samme tid
smittes med begge sygdomme.
Dette kan betyde. at der efter en
velbehandlet gonorre kan optræde
nye - omend mildere - symptomer.
CWamydiainfektion. En speciel urinrørsbetændelse, som skyldes en viruslignende organisme .
Symptomerne er som ved urinrørsbetændelse. svie og smerte
ved vandladning. Der er ofte en
smule klart udflåd fra urinrøret.
Diagnosen stilles ved mikroskopi
af et lille udskrab fra urinrøret.
Behandlingen er medicinsk.
Syfilis (også kaldet hård chanker) viser sig tidligst 2-3 uger efter smitten ved et næsten smertefrit, hårdt sår på det sted, hvor
smitstoffet er trængt ind. Hyppigst
forekommer disse sår enten i eller
omkring munden eller på kønsdelene. Samtidig kommer der en Øm
hævelse af de nænneste lymfekirtler (lymfeknuder). Uanset om

Ved mindste tegn på smitte
med en kønssygdom skal
man straks søge læge
man bliver behandlet eller ej, forsvinder såret igen. Også den, der
ikke er blevet behandlet, kan virke
fuldstændig rask, men efter nogle
uger begynder sygdommen atter at
vise sig med forskellige former for
hududslæt. Endnu på dette tidspunkt er fuldstændig helbredelse
altid mulig, forudsat energisk og
langvarig behandling. Hvis sygdommen derimod ikke bliver behandlet, vil den derefter begynde
at angribe en lang række organer.
Hvis en gravid kvinde lider af syfilis, kan hun smitte sit foster, så
barnet fødes med sygdommen og
allerede i barneårene kan det blive
åndssvagt eller invalideret.
AIDS er en meget alvorlig
smitsom sygdom, der gennem de
seneste år har bredt sig stærkt.
Det er en sygdom, der i dag ikke
kan behandles. AIDS skyldes en
virus, der typisk spredes ved seksuel kontakt eller overførsel af
blod fra en smittet person til en
rask. En smittet behøver ikke at
frembyde symptomer på sygdommen, men kan alligevel smitte andre. Diagnosen stilles ved blodprøve. Sygdommen er særlig udbredt blandt homoseksuelle mænd,
men kvinder kan også rammes.

En anden risikogruppe udgør stiknarkomaner, hvor det smitsomme
virus overføres ved brug af sprøjte. Anvendelse af kondom ved
samleje yder nogen beskyttelse
mod smitte.
Fladlus, fnat og veneriske
vorter (condylomer) bliver i mange tilfælde erhvervet ved samleje.
Disse sygdomme er ganske godartede, bortset fra den kraftige kløe,
der kan være forbundet med fladlus og fnat. Fladlus findes hyppigst i behåringen omkring kønsdelene, men kan også forekomme
andre steder på kroppen.
Kondomet (præservativet) som
smitteforebyggende middel: Nogen absolut beskyttelse mod smitte med kønssygdomme ved et almindeligt samleje findes ikke. Beskyttelse mod gonorre, syfilis og
AIDS ydes dog af kondom, såfremt det bruges under hele samlejet. Det må absolut anbefales at
anvende dette.
Kondomet
(præservativet)
som svangerskabsforebyggende
middel: Værnepligten aftjenes for
de flestes vedkommende på et
tidspunkt, hvor interessen for det
andet køn er særdeles levende.
Det må stærkt tilrådes at anvende et svangerskabsforebyggende
middel. Kondomet er her det eneste effektive middel, som den
mandlige part kan anvende. Kondomet fås fra automater, på apoteker, i supermarkeder og på servi191

cestationer, hos frisører og tohakshandlere samt gennem avisannoncer (shygiejniskc artikler«).
I skibe kan kondomer købes i
kantinen.

6. Sygepleje

m.v.

Alt personel har fri sygepleje og
medicin i den periode, der er
fastlagt som den pligtige tjeneste
for menige. Ordningen medfører,
at orlogsgasten ved sin indkaldelse
udtræder af den almindelige, offentlige sygesikringsordning. Han
afleverer sit sygesikringsbevis på
indkaldelsesdagen til sit tjenestested. Den frie sygepleje omfatter:
-- Mulighed for at konsultere læge og tandlæge,
-- henvisning til speciallæge,
-- indlæggelse på infirmeri (et militært plejested for personel, der
lider af mindre alvorlige sygdomme),
-- indlæggelse på civilt sygehus,
-- sygetransport og
-- fri medicin.
Dog yder forsvaret ingen refusion
af udgifter til hospitalsophold,
lægebehandling, ambulancetransport, medicin m.v, under orlov
eller ferie i udlandet. I den anledning kan særligt sygesikringsbevis udleveres ved henvendelse
til egen social- og sundhedsforvaltning.
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Orlogsgasteri har ret til fri medicin, herunder vaccine og bandagerm.v.
Den militære tandpleje foregår
som hovedregel på forsvarets
tandklinikker og -- som en undtagelse herfra -- på en garnisonstandlæges private klinik. Tandplejen er gratis for værnepligtige og
frivillige i den periode, der er fastsat som den pligtige tjeneste for
menige i den tjenestegren af det
værn, som den enkelte er indkaldt/antaget til.
Tandplejetilbudet består af de
undersøgelses- og behandlingskategorier, som er omfattet af Den
offentlige Sygesikrings tilskudsordning (- guldfyldning er) samt
lokalbedøvelser (s-ordinær tandbehandling«).
I visse undtagelsestilfælde kan
der give.'> adgang til »ekstraordinær tandbehandling«, hvor der foreligger en væsentlig tandlægefaglig begrundelse herfor. I sådanne tilfælde skal den pågældende
patient dog forinden indsende en
ansøgning herom til Forsvarets
Sundhedstjeneste, støttet af en erklæring fra den militære tandkliniklgarnisonstandlægens klinik.
Forsvarets tandklinikker tilstræber at indkalde alle nyindkaldtelnyantagne til en undersøgelse senest 6 måneder efter mødedagen, subsidiært 3 måneder
før hjemsendelse eller overgang
til kontraktansættelse. I tilfælde af

kapacitetsproblemer på tandklinikken vil kun de soldater blive
indkaldt til en undersøgelse, som
har 9 måneders pligtig tjeneste
som menige eller derover. Alle
øvrige vil så være henvist til at aftale tid til undersøgelse på eget
initiativ, dog senest 3 måneder før
hjemsendelse.
r tilfælde af behov for akut påkrævet behandling uden for den
militære tandkliniks normale åbningstider skal den menige henvende sig til sit tjenestested, der
rådgiver den pågældende med
henblik på det videre forløb . Såfremt tjenestestedet ikke kan anvise en behandlingsmulighed, kan
værnepligtigt personel på eget initiativ søge behandling ved nærmeste civile tandlæge/tandlægevagt eller på et sygehus med mulighed for tilkald af tandlæge. Den
værnepligtige patient er forpligtet
til at meddele tandlægen, at der
kun må udføres absolut påkrævet
nødbehandling.
I tilfælde af ferieorlov af mere
end 24 timers varighed kan den
menige på eget initiativ henvende
sig til en civil tandlæge eller tandlægevagt, men fremdeles kun for
akut påkrævet behandling.
Regninger for evt. udførte behandlinger i civilt regi skal af
tandlægen sendes til patientens
tjenestested.
Ved hjemsendelse eller overgang til kontraktansættelse udfær-

diger den militære tandklinik en
meddelelse til »egen tandlægemed oplysning om, at den pågældende er færdigbehandlet, hvornår
hjemsendelse finder sted og endelig om det hensigtsmæssige tidspunkt for næste tandundersøgelse.
Den almindelige sygesikring
giver adgang til begravelseshjælp.
En sådan hjælp vil også blive givet, såfremt en orlogsgast skal begraves. Hvis det er tjenestestedet,
der arrangerer begravelsen, vil beløbet blive udbetalt til tjenestestedet.
Hvis en orlogsgast bruger briller, kan han få udleveret tjenestebriller på forsvarets regning. Dette
forhindrer ikke, at han benytter
private briller, hvor tjenesten tillader det. Såfremt private briller beskadiges eller ødelægges i forbindelse med tjenestens udførelse,
ydes erstatning af Arbejdsskadestyrelsen. Anmeldelse med krav
om udbetaling af erstatning indgives af tjenestestedet til Arbejdsskadestyrelsen, Arbejdsskadeforsikringen inden 8 dage efter uheldet.
Opmærksomheden henledes på,
at en orlogsgast i tilfælde af sygdom har pligt til at lade sig indlægge på infirmeri eller sygehus
efter den militære læges nærmere
skøn . Så længe orlogsgasten er
under den militære sygepleje, bør
han ikke søge anden læge.
Orlogsgasten har som hovedre-
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gel ikke adgang til at opholde sig
i hjemmet under sygdom.
Ved sygdom eller tilskadekomst under fravær fra det faste
tjenestested skal orlogsgasten
henvende sig på nærmeste infirmeri eller til vagthavende officer
ved sit tjenestested. Vagthavende
officer tager kontakt med vagthavende læge ved det i forhold til
den syges aktuelle opholdssted
nærmeste områdeinfirmeri/infirmeri. Vagthavende læge sætter sig
herefter i forbindelse med den syge og foranstalter indlæggelse på
infirmeri/civilt sygehus. Vagthavende læge foranlediger den oventueIle transport.
Under orlov af mere end 24 timers varighed kan orlogsgasten
søge civil læge og ligge syg i
hjemmet, men han har straks ved
orlovsperiodens ophør pligt til at
lade sig indlægge på infirmeri eller sygehus, såfremt det af en militær læge skønnes nødvendigt.
Uanset ovenstående skal det
fremhæves, at orlogsgasten i
nødsfald altid vil kunne rekvirere
ambulance (drej 1-1-2).
Kommer en orlogsgast til skade
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i tjenesten, og er der blot den
mindste risiko for, at han vil få
varige men efter uheldet, skal der
indgives melding til Arbejdsskadestyrelsen. (Vedr. arbejdsulykker se pkt.7). Meldingen skrives
på en særlig formular, der skal udfyldes dels af tjenestestedets læge,
dels af tjenestestedets kontor. Såfremt der på et senere tidspunkt
opstår problemer i forbindelse
med uheldet, vil styrelsen tage sig
af sagen og eventuelt betale erstatning. Dette gælder også for uden efter hjemsendelsen.
Efter udløbet af den periode,
der er fastlagt som pligtig tjeneste for menige, ophører den frie
sygepleje.
Orlogsgasten får automatisk tilsendt en særlig blanket, på hvilken anføres den ønskede sygesikringsgruppe samt evt. navnet på
den læge, som han ønsker at benytte.
Når blanketten i udfyldt stand
er returneret til social- og sundhedsforvaltningen i vedkommendes kommune, vil nyt sygesikringsbevis blive tilsendt. Se også
4. Kapitel, afsnit B.

4. Kapitel, afs. E

Arbejdsmiljø og -sikkerhed
Grundlaget for emnerne i dette
kapitel findes i følgende publikationer m.m.:
- Lov om arbejdsmiljø, lov nr.
681 af 23 DEe 1975,
- FKOBST 061-1 af JAN 1991:
»Bestemmelser for arbejdsmiljøvirksomheden i fredstid indenfor Forsvarskommandoens
myndighedsområde«,

- FKOBST 061-2 af JAN 1991:
»Registrering og rapportering ,
af arbejdsskader indenfor Forsvarskommandoens
myndighedsområde«,
- FKOBST 061-3 af JAN 1991:
»Bestemmelser for uddannelsen
vedr. arbejdsmiljøvirksomheden i
fredstid indenfor Forsvarskommandoens myndighedsområde«,
- FKOBST 061-4 af JAN 1991:
»Bestemmelser for Forsvarets

Bedriftssundhedstieneste«,
- FKOBST 061-5 af JAN 1991:
»Bestemmelser for anskaffelse,
tildeling og anvendelse af særligt arbejdstøj og personlige
værnemidler indenfor Forsvars-

kommandoens myndighedsområde«,

- FKOBST 061-6 af JAN 1991:
»Anskaffetse, levering og anvendelse af farlige stoffer og
materialer indenfor Forsvarskommandoens myndighedsområde« samt
- FKOBST 061-7 af JAN 1991:
»Bestemmelser vedrørende arbejdstilsynets inspektioner på
forsvarets tjenestesteder«,

1. Arbejdsmiljøloven
Formålet med arbejdsmiljøloven
fremgår af lovens § 1, hvori der
bl.a. står:

»Ved loven tilstræbes at skabe:
- et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i
overensstemmelse med den
tekniske og sociale udvikling i
samfundet,
- grundlag for, at virksomhederne kan løse sikkerheds- og
sundhedsspørgsmål.«
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Ifølge §2 omfatter arbejdsmiljøloven arbejde for en arbejdsgiver.
Forsvarets arbejdsgiver er Forsvarsministeren, men i praksis har
den enkelte chef for et tjenestested i forsvaret fået pålagt et arbejdsgiveransvar. Dette er gjort
for at tilstræbe overholdelsen af
arbejdsmiljølovens hovedprincip
om, at et tjenestested selv skal

løse sine sikkerheds- og sundhedsproblemer.
Af lovens §2 fremgår også, at
arbejde, der udføres af militært
personel, og som kan henregnes
til egentlig militærtjeneste, er
undtaget.
Ved egentlig militærtjeneste
forstås i arbejdsmiljøhenseende
den tjeneste og de aktiviteter, der

PRINCIPSKITSE
EN SIKKERHEDSORGANISATION VEDET TJENESTESTED
Lovens gyldighedsområde

Uden for lovens
gyldighedsområde

Samarbejdsudvalg

\
Sikkerhedsudvalg
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Kontaktudvalg

har til formål at opøve forsvarets
enheder m.v. i løsning af deres
freds- og krigsmæssige opgaver.
I tilslutning hertil har Forsvarskommandoen bestemt, al arbejdsmiljølovens bestemmelser anvendes i det omfang, hvor lovens efterlevelse ikke virker hindrende
på arbejdets gennemførelse.
r visse tilfælde gælder arbejdsmiljølovens bestemmelser dog
uden begrænsning for egentlig
militærtjeneste.
Eksempler:
- Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således,
at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt,
- reglerne vedrørende særlig farlige arbejder er ufravigelige og
- reglerne vedrørende mærkning
af farlige stoffer og materialer
er ufravigelige.
Militært personel, der udfører
egentlig militærtjeneste, er undtaget arbejdsmiljølovens bestemmelser om hviletid og fridøgn.
Den daglige tjeneste skal dog, i
det omfang tjenesten muliggør
det, tilrettelægges, så lovens bestemmelser berom tilstræbes efterlevet.
For egentlige øvelser og lignende er øvelsernes art og omfang alene bestemmende for forholdet mellem egentlig tjeneste
og hvile .

2. Sikkerhedsmæssigt
ansvar
Arbejdsmiljøloven pålægger tjenestestederne selv at løse de sikkerhedsmæssige problemer inden
for eget område.
Derfor har forsvaret i sine bestemmelser anført, at for at sikre
et sundt arbejdsmiljø skal arbejdsmiljøproblemer løses af chefer, ledere, ansatte og tjenstgørende i nær tilknytning til de aktiviteter og det miljø, hvori problemerne opstår. Endvidere påhviler
det enhver ansat/tjenstgørende inden for forsvaret på hver sit niveau og inden for hver sin funktion at medvirke i arbejdet for sikkerhed og sundhed.
Forsvaret har i mange år af sikkerheds- og sundhedsmæssige
grunde haft særlige sikkerhedsbestemmelser. Enhedens chef er ansvarlig for overholdelse af disse
bestemmelser, som er gældende i
forbindelse med brug af våben og
materiel og for en række uddannelsesområder. Personellet bliver
som et led i uddannelsen instrueret om disse sikkerhedsbestemmelser.
Menigt personel medvirker i
behandling af sikkerhedsspørgsmål gennem dets virke i talsmands-, kontakt- og/eller samarbejdsudvalg.
Kan der ikke skabes enighed
om sikkerhedsspørgsmål, kan sa197

gen forelægges overordnede myndigheder, arbejdsmiljøinspektøren
eller Forsvarskommandoen, der så
vil træffe den endelige afgørelse.
Indtil denne afgørelse foreligger,
er det den stedlige chefs fortolkning af sikkerhedsspørgsm ålet,
der gælder.

3. Arbejdslederrepræsentantens
opgaver
En fører eller leder af militært ar-

bejdc, som udføres af militært
personel, er i arbejdsmiljømæssig
henseende tillige arbejds lederrepræsentant. Han skal:
- Samarbejde om sikkerhed og
sundhed,
- være opmærksom på ulykker
og sundhedsfarer.
- afhjælpe fejl og mangler,
- indberette uafhjælpelige fejl,
- medvirke til, at arbejdsforholdene er forsvarlige og
- på stedet gribe ind og om fornødent standse en aktivitet, når
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han erkender, at der er fare ved
aktivitetens fortsættelse.
Alle, som deltager i det pågældende militære arbejde, skal:
- Deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed,
- overholde forskrifter og givne
forbud,
- melde om mangler og opståede
fejl,
- udvise forsigtighed. præcision
og orden samt
- bruge den sunde fornuft.

4. Sikkerhedsrepræsentantens opgaver
I lovens undtagelsesområde fungerer talsmænd og tillidsrepræsentanter som sikkerhedsrepræsentanter.
De virker i denne funktion som
kontaktled mellem den repræsenterede gruppe og talsmands-, kontakt- og samarbejdsudvalgene.
For tjeneste, som ikke er egentlig militær tjeneste, rådgives enhederne af tjenestestedets sikkerhedsudvalg, og i denne forbindelse danner chefen og en af talsmændene kontaktgruppe til sikkerhedsorganisationen.
Hvis en talsmand eller tillidsrepræsentant fungerer som leder,
kan de berørte personelgrupper
vælge en anden til varetagelse af

pligter og rettigheder som sikkerhedsrepræsentant
En sikkerhedsrepræsentant skal:
- Påvirke den enkelte til en optræden, der fremmer egen og
andres sikkerhed og sundhed,
- bidrage i det omfang. hans uddannelse, erfaring og indsigt
gør det muligt, til planlægning,
tilrettelæggelse, gennemførelse
og kontrol af enhedens arbejdsmiljømæssige virksomhed,
- deltage i beordrede undersøgelser af ulykker, uheld og sundhedsskader og
- øjeblikkeligt melde til den, der
har kommandoen over eller leder en aktivitet, ved hvilken
han konstaterer fare for personellets sikkerhed og sundhed.
Tillidsrepræsentantens muligheder for umiddelbart at udføre
påhvilende pligter kan begrænses
af øvelsesaktiviteter samt af klassifieerede oplysningers tilgængelighed.

5. Advarselsskiltning
Advarsler i tilknytning til sikkerhed kan forekomme i forsvarets
publikationer eller på anden måde, og som eksempler vises advarsel mod stærkstrøm og mærkning
af farlige stoffers emballage på siderne 20 l - 203.
Det skal bemærkes, at der for
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visse antændelige stoffer, som
f.eks. benzin og terpentin, ikke
findes et faresymbol.
Disse stoffer skal ligeledes
håndteres omhyggeligt af hensyn
til faremomentet. Der kan eksempelvis ved anvendelse af almindelig motorbenzin i stedet for renset
benzin (ekstraktionsbenzin) på
katalysatorovne ske en kulilteudvikling med deraf følgende kulilteforgiftning.

6. Personlige
værnemidler
Personlige værnernidler eller særligt arbejdstøj skal anvendes, hvor
arbejdet ikke på anden måde kan
udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Som eksempel på personlige værnemidler
og særligt arbejdstøj kan nævnes:
- Hovedværn,
- øjenværn,
- høreværn,

- åndedrætsværn.
- håndværn.
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- fodværn og
- tøj med særligt beskyttende
egenskaber, eksempelvis syrebestandighed.

7. Påklædning, der
kan indebære
sikkerhedsfare
For at undgå ulykker ved udførelse af mange arbejdsopgaver skal
opmærksomheden henledes på, at
påklædning m.v. kan være medvirkende årsag til sådanne ulykker,
Følgende eksempler skal nævnes:
- Løsthængende jakker, lange
halstørklæder og langt hår kan
ved arbejde med roterende maskindele blive »fanget« med
deraf følgende ulykker samt
- fingerringe og armlænker kan
gribe fat i genstande eller virke
strømførende og dermed forårsage afrivning af fingre, store
forbrændinger el.lign. alvorlige
ulykker,

Advarsel!

Hvis de nødvendige forsigtighedsregler

ved berøring, betjening
og reparetion af meterietlet
Ikke kan Iagttages, ken det betyde

TIl drift .f dette udetyr envendes

ILIVSFARE! J

STÆRKSTRØM

1) Stands ulykken og fjern dens årseg:
Frigørelse
A!~'rd. Iwi, del
lo,~in<l

kan ,ke hurlig!. ølle" iord·

og kortSM k'misi«>&t

Er den 1,lskadek""''''' r !le'.'ing med en SPllen·
d;ngslø'eM<! genstand, shl d,illsspændingen
hl <fenne ej<l~likkeljg alb<y<le$, og k'misl_l
jO'dlOlblndes. O!illssPlIendi"ll"n kan, hvos de,
ralce '" talo om HØJSPÆNDtNG. l nødslald
alb<y<les.....d. al <lt!n spændrngsle,et><!e !mihmg
ove'hugges mm! øn økSe. spade eilef ltc:Inende
me<I t.ltr_.h M .....ndo. dønne "omgangs·

2) Symptomer
, Andedræt kan væle $tand~t
· Han kan være beVidslløs
• Pulsen kan væle svag
eller opl'l0r1
· Han kan vaele bleg
eller blålig jansiglet
· Han el olle j berøring med
jhængel fasl j) den
spændingsferende genstand
• Kroppen kan være fuldstændig
stiv i flele minutter

· Del' kan være
forb,ændlnger

3) Hvis bevidstløs, de:

Trinvis førstehjælp

ml.<le. ma d.... ""vO$e.S <le/> r_Sle IO"i{jl;lI""d.
da døn som lelge el overtwg"'''9''n 100Atsage<le
karlSlulNnll kJln m$'<ll.re IInisldannetse.
Kan d"IlSllpænd'''I1on ikke al~rydes SIrakl!,
Skal de<' liI5I<adekOtnne d "",1;111 som mulilll
frl_ fra <lan sp.."dingsle,onde lIen'leM.
Delle
gor", .ed hjælp af el lør! bf...!. lø"e
lIlj'lyilkllf elle' and,e ",ke ·'e<!ende gen'lan"",
Undgl ""rund.... dt,<'!<le konlekl med dOl"l W·
Skadekomne, ag """g "'lidI moligI 'Ia, ""I. al
.11 le'llP1 ler! l,æ, k'" lej el;", "1I"""<lt!j,

"M

Undersøg om den børldat/øse
/'~"
trækker vejret

~

Hvts han Ikke
trækker vejret

.

>

v.,

"

,

Skøb fri luftvej

li1t
! ,

Hviehen
trækker vejret

~:~:rnv:tret

_____.. . . rL
Læg_.m

Nærmere: vendl

I

Hvis han etedig
Ikke trækker vejret

_

~

Giv kunstigt åndedræl

201

FarUge stoffer
(Emballage-- og
fareklassesymboler)

så solid, at den kan tåle transport
og være så tæt, at indholdet ikke
spredes utilsigtet.

Den emballage. der anvendes til
»Fareklassesymboler« bar oranfarlige stoffer; må ikke kunne an- ge bund med sorte symboler. Negribes af indholdet. Den skal være denfor er de enkelte symboler vist.

Fx-symbol

eksplOSiv

Eksempel: Celluloid.

Yderst letantændelig

Eksempel: Stoffer med flammepunkt under ø<' Celcius,

T-.symbol

Brandnærende

Eksempel: Flydende ilt på trykflasker, koncentreret saltsyre.

Giftig

Eksempel: Blåsyre.

Tx--symbol

Letantændelig

Eksempel: Acetone.

202

Meget giftig

Eksempel: Arsenik.

Xn-symbol

C-symbol

Sundhedsskadelig

Ætsende

Eksempel: Ethylenglycol (bruges
bl.a. som kølervædske).

Eksempel: Koncentreret saltsyre.
Der kan udover faresymbolet på
emballagen være angivet forholdsregler ved anvendelse. Disse kan
være udformet som en risikosætning (R"'Sætning) og en sikkerhedssætning (S-sætning).

Xi-symbol

R-sætningen angiver de farer, der
er forbundet med anvendelse.

Lokalirriterende

Eksempel: Fortyndet eddikesyre.

S-sæln.ingen angiver.
bvorledes
stoffet skal opbevares
og båndteres.

Eksempel p4 mærkning af emballage
Stoffets
betegnelse

----.... Saltsyre 30 % (Teknisk arsen'nl
30 kg netto

R-sætninger

Ællnltlgsl....
("lI.,er ._,æll0'1l.....m ...

S-sætninger

IlllfllJld••t 1101 IlIj1Ie.....1l~I'lfaQ
grundlgl "'tcl vånd Oll
r.go,.

~ ...su1il~"9"hg'lor""'n

Leverandør

o

"'9

I
---+~~=======~
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4. Kapitel, afs. F

Sikkerhedsforhold i den
fysiske uddannelse og træning
De detaljerede og ajourførte bestemmelser for den fysiske uddannelse og træning (FUT) findes i følgende publikationer

m.m.:
- Forsvarets Gymnastikskole 2
(FGS): »Anvisninger for fysisk
uddannelse og træning - almen

træning«,
- FOS 3: »Anvisning for fysisk
uddannelse og træning - spe-

cialtræning« samt
- SOK PUB 18Q..546.

1. Formål
Formålet med bestemmelserne er
at forebygge skader under fysisk
træning, når der anvendes standardiseret træningsmateriel- og baner.

2. Styrketræning
Når der anvendes vægttræningsmateriel (vægtstænger, håndvægte
m.v.), gælder følgende sikkerhedsregler:
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- Vær godt opvarmet, inden træningen påbegyndes,
- træn aldrig alene,
- kontroller, at vægtskiverne er
forsvarligt fastspændte og
- brug hensigtsmæssig løfteteknik.

3. Løft og bæring
Løft og bæring i forbindelse
med uddannelsen i
arbejdsteknik
Ud over byrdens vægt kan nedenstående forhold have betydning for den belastning, personen
udsætter sig for:
- Byrdens form,
- byrdens placering før og efter
transporten,
- antallet af løft inden for en bestemt tid,
- personens køn, alder og kondition samt
- den anvendte løfte- og bæreteknik.

Vægtgrænser
Nedenstående vægtgrænser gæl-

Undgå atarb~e med
ryg .

~ bøjetog vredet

~Arbejl ~ lige ryg
~ let sV"!Jet lærl(j.

,la" de srore muskler
i hofte og ben
udfute arbejdet.

Hold byrdentå ind

til kroppen.

der kun for uddannelsen i den
grundlæggende løfte- og bæreteknik, der normalt vil finde sted i en
gymnastiksal under ledelse af instruktøren i FUr.
Herfor gælder følgende:
- Manuel transport, foretaget af
en person af byrder tungere end
50 kg, er ikke tilladt,
- manuel transport, fore taget af
to eller flere personer, må ikke
belaste den enkelte med over
50 kg,
- ved manuel transport af uhåndterlige byrder, f.eks. byrder
med glat overflade uden mulighed for rimelig god fatning, må
vægtbelastningen pr. person ikke overstige 30 kg og
- der skal ved udvæ lgelsen af
byrder i den grundlæggende

træning af løfte- og bæreteknik
tages hensyn til pcrsonellets
uddannelsesmæssige stade.

Retningslinier for løft og
bæring i den øvrige tjeneste
Orlogsgasten vil blive stillet over
for mange forskelligartede arbejdsopgaver, der bl.a, vil indeholde løft og bæring under vidt
forskellige arbejdsbetingelser af
ligeledes vidt forskellige byrder. I
forbindelse med udførelse af disse
løfte- og bærearbejder er der ikke
anført egentlige vægtgrænser for
en given byrdes vægt, men nedenfor er angivet en række anbefalelsesværdige retningslinier for udførelse af disse arbejder.
Behandling af byrder
- Hold byrden tæt indtil kroppen,
- arbejd med lige ryg og let svajet lænd,
- lad de store muskler i hofter og
ben udføre arbejdet samt
- undgå at arbejde med bøjet og
vredet ryg.

Byrdens beskaffenhed
Ved uhåndterlige byrder bør man
inden transport sikre sig et rimelig
sikkert greb i byrden.
Ydre forhold
Selv en let byrde kan under vanskelige ydre forhold være svær at
båndtere.
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Vær især opmærksom på underlagets beskaffenhed, idet et
vådt, fedtet, glat eller mudret underlag kræver særlige arbejdstekniske hensyn.
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Samarbejde
Ved udførelse af arbejdet flermandsløft og -bæring er det mest
sikkert, såfremt de fælles kræfter
indsættes samtidigt.

4. Kapitel, afs. G

Civile forhold
FOLKEREGISTRET
MOTORKONTORET
FORSVARET

SOCIALKONTORET
FORSIKRINGSFORHOLD
Da forsvaret er en del af det danske samfund, er orlogsgasten under indkaldelsen at betragte som
en almindelig borger.
Det betyder, at han også un-

der indkaldelsen skal
de forpligtelser, han
den indkaldelsen med
personlige forhold,

overholde
havde inhensyn til
økonomi

m.v,
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Orlogskutleren LÆSØ (BARSØ-klassen) udrustetsomdykkerskib

1. Socialrådgivning
Indkaldelse til aftjening af værnepligt kan for nogle være en stor
omvæltning, der kan give anledning til uforudsete problemer.
Tjenestestedet ligger måske så
langt væk, at man kun kan komme hjem i weekenden. Det kan give personlige, familiemæssige eller praktiske problemer.
Værnepligten medfører også
for mange en indtægtsnedgang,
som kan give økonomiske prohlemer, specielt i de første 4 måneder, hvor lønnen er lav.
For at få det bedste udbytte af
uddannelsen er det vigtigt, at den
enkelte orlogsgast får løst sine
problemer. Forsvaret har derfor til
hvert tjenestested knyttet en soci-
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alrådgiver, der er ansat under Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste.
Opstår der under tjenesten
spørgsmål eller problemer af social, økonomisk, familiemæssig eller personlig art, står tjenestestedet" socialrådgiver til rådighed.

2. Økonomisk hjælp
til indkaldte
værnepligtige
Hjælp efter bistandsloven
Ifølge bistandslovens §37 beregnes hjælp til værnepligtige efter
samme retningslinier som hjælp
til andre modtagere af kontanthjælp.
Efter værnepligtslønnens ind-

førelse vil der i almindelighed ikke være grundlag for at give hjælp
til supplering af værnepligtslønnen.
Kun hvis forholdene er særligt
vanskelige på grund af usædvanlig store forsørgerbyrder eller høje
boligudgifter, vil der kunne gives
supplerende hjælp efter bistandslovens bestemmelser.
Dette er kun en meget kortfattet
beskrivelse af værnepligtiges muligheder for eventuelt at få hjælp
efter bistandsloven. Da hjælpen i
øvrigt altid gives efter en vurdering i det enkelte tilfælde, kan det
anbefales, at man retter henvendelse til tjenestestedets socialrådgiver, hvis man er i tvivl. Socialrådgiveren vil kunne bedømme
muligheden for at få hjælp efter
bistandsloven.
Hvis der ikke er muligheder for
at løse de Økonomiske problemer
efter bistandsloven, kan socialrådgiveren forsøge at hjælpe på
anden måde, f.eks, ved forhandling med kreditorer, opnåelse af
rimelige afdragsordninger, henstand med gæld, ansøgning til
fonde, budgetlægning m.v,

Ankemuligheder
Hovedreglen er, at man kan klage
over afgørelserne til det sociale
ankenævn i det amt, man bor i.
l København og på Frederiksberg klager man til det nævn, der
er fælles for disse kommuner.
En eventuel anke skal indgives
inden 4 uger efter, at man har
modtaget socialforvaltningens afgørelse.
Lån -legat
Forsvarets Velfærdafond
Soldaten og
Orlogsgastena fond
Hvis en orlogsgast uforudset
kommer i økonomiske vanskeligheder og ikke kan få hjælp fra det
offentlige eller andre, kan han
henvende sig til tjenestestedets socialrådgiver, der vil kunne oplyse

Ansøgning om hjælp
Henvendelse om hjælp efter bistandsloven skal ske til social- og
sundhedsforvaltningen i den værnepligtiges bopælskommune. Hjælpen ydes fra den dag, ansøgningen
er indgivet.
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ham om eventuelle muligheder
for at ansøge om lån eller legat.
Studielån
Værnepligtige, der før indkaldelsen har været under uddannelse,
og som har optaget statsgaranterede studielån, har mulighed for at
få stillet afviklingen af lånet i bero i værnepligtstiden. Det kræver,
at man retter henvendelse til Statens Uddannelsesstøtte, der som
kautionist for lånet skal godkende, at afviklingen stilles i bero.
Når godkendelse fra Statens Uddannelsesstøtte foreligger, kan
man træffe endelig aftale med
banken. Både Statens Uddannelsesstøtte og banken vil forlange at
se dokumentation for indkaldelsen.

3. Sygesikring
Orlogsgasteri er i den periode, der
på det gældende tidspunkt er fastlagt som den pligtige tjeneste for
menige, sygesikret af forsvaret.
Sygesikringsbeviset fra den offentlige sygesikring inddrages
derfor ved mødet ved forsvaret.
Hvis den indkaldte har mindreårige børn, vil disses sygesikring blive ordnet over moderens
sygesikring. Er orlogsgasten eneforsørger, udstedes der sygesikringsbevis til børnene.
Orlogsgasten bør ved henvendelse til hjemkommunens social210

forvaltning sikre sig, at disse forhold er i orden. Adgangen til fri
sygepleje i forsvaret ophører ved
hjemsendelse. Derfor skal orlogsgasten tilbagemeldes den offentlige sygesikring, hvorefter et nyt
sygesikringsbevis vil blive tilsendt.
Ved rejser til udlandet under
den første samlede tjeneste kan
man få udleveret et rejsesygesikringsbevis ved henvendelse til det
sociale udvalg i den kommune,
hvor tjenestestedet er beliggende.

4. Forsikringsforhold
Almindeligt
Forsvaret erstatter ikke personlige
genstande, der bliver stjålet eller
på anden måde går tabt under militærtjenesten, med mindre genstanden var inddraget f.eks. i forbindelse med indlæggelse på infirmeri.
Tyveri
Såfremt De ønsker at være dækket
mod tab ved tyveri, må De selv
tegne en forsikring. Har Deres
forældre tegnet en kombineret
indbo- og ansvarsforsikring f.eks.
en familieforsikring, vil De normalt være omfattet heraf, hvis De
før indkaldelsen var ugift og boede hjemme og i øvrigt er under 26
år.
Ved stationering til tjeneste på
Færøerne og Grønland bør De hos

Transportfartøjet SLElPNER

forsikringsselskabet undersøge, i
hvilket omfang De er dækket.
Den kombinerede indboforsikring dækker tab ved tyveri, f.eks.
når tyven har brudt Deres skab på
kasernen op eller skaffet sig adgang til aflåste værelser på soldaterhjemmet, hvor andre af Deres
ejendele evt. har været opbevarede. Rede penge vil dog være undtaget for dækningen, selvom de
er efterladt i aflåset skab. For at
opnå erstatning skal et tyveri anmeldes til tjenestestedet og til politiet.
Aflåste cykler er dækket af forsikringen mod tyveri på kaserneområdet. Sker tyveriet uden for
dette, f.eks. på cykelparkeringspladsen foran en rutebil- eller
jernbanestation, vil forsikringssol-

skaberne erstatte cyklen, når den
ikke har været henstillet tidligere
end en uge før det tidspunkt, hvor
tyveriet konstateres.
Knallerter og andre motorkøretøjer dækkes mod tyveri af køretøjernes kaskoforsikring.

Brand og eksplosion
Ønsker De sikkerhed for, at medbragte personlige ejendele - bøger, tøj og lignende - erstattes i
tilfælde af brand-, vand- eller anden typisk skade, må De ligeledes
selv tegne en forsikring .
Den i punktet om tyveri nævnte
kombinerede indboforsikring dækker imidlertid også i dette tilfælde. Eventuelle tab anmeldes til
forsikringsselskabet, der vil yde
erstatning efter samme regler,
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som hvis skaden var sket uden for
kasernen.
Såfremt
forsikringsselskabet
nægter at imødekomme erstatningskravet, kan sagen rejses over
for Forsvarsministeriet. Penge, radioapparater, fotografiapparater
og lignende erstattes dog normalt
ikke af forsvaret, og det samme
gælder forbrugs genstande som tobak, sæbe m.v.

Ulykke eller død
Ved ulykkestilfælde eller død i
forbindelse med tjenesten er De
dækket af Lov om erstatning til
skadelidte værnepligtige. Denne
lov omfatter ikke ulykkestilfælde,
der opstår i fritiden eller på vej til
og fra tjenestestedet i forbindelse
med orlov eller frihed. Det er
derfor tllrådeligt at bibeholde

en allerede tegnet fritidsulykkesforsikring eller at tegne en
sådan.

5. Arbejdsløshedsforsikring
En værnepligtig, der ikke allerede
er medlem af en arbejdsløshedskasse, har ret til at melde sig ind i
kraft af, at han aftjener sin værnepligt. Indmeldelsen skal ske til
den arbejdsløshedskasse, inden
for hvis faglige område han kan
søge arbejde efter hjemsendelsen.
Hvis en værnepligtig ikke har tilknytning til noget fag, f.eks. lige
212

er udgået fra gymnasiet eller anden skoleform, er han berettiget
til medlemskab af en statsanerkendt arbejdsløshedskasse.
For at være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge skal man
have været medlem af en arbejdsløshedskasse i 12 måneder og i
mellemperioden have haft fast arbejde (og/eller gjort værnepligtstjeneste) i 26 uger.
Som en særlig regel gælder, at
en værnepligtig, der har afsluttet
en uddannelse før indkaldelsen og
senest 14 dage efter denne uddannelses afslutning har tilmeldt sig
en arbejdsløshedskasse, straks ved
hjemsendelsen skal være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge.
Som medlem af en arbejdsløshedskasse skal De også under indkaldelsen betale kontingent.
Hvis De også er medlem af en
fagforening, skal De være opmærksom på, at en lang række
fagforbund yder kontingentnedsættelse i de første 4 måneder af
indkaldelsesperioden.
Kontakt
derfor Deres fagforening for at få
nærmere information om, hvordan
De skal forholde Dem.

6. Arbejdsformidling,
erhvervsorientering
og erhvervsvejledning m.v.
For at lette den værnepligtiges til-

bagevenden til civil beskæftigelse
eller uddannelse er der af forsvaret udgivet bestemmelser for erhvervsorientering, erh vervsvejledning og arbejdsformidling,
ErhvervsorienterIng
Samtlige værnepligtige bliver orienteret om de muligheder, som arbejdsformidlingen har for at hjælpe med at finde job ved hjemsendelse, yde bistand ved valg af erhverv, herunder give oplysninger
om uddannelsestilbud, økonomisk
støtte m.v,
Erhvervsvejledning
En stor del af de værnepligtige får
under indkaldelsen lyst til at begynde på en helt ny beskæftigelse
efter hjemsendelsen.
Arbejdsfonnidlingen kan her
hjælpe med oplysninger om:

- Nye arbejdspladser,
- hvordan man kan gennemgå
omskoling til andet arbejde,
- muligheder for en efteruddannelse eller påbegyndelse af et
studium og
- muligheder for økonomisk
hjælp under uddannelsen (rejsehjælp, bolighjælp, etableringshjælp o. lign.).
~derligere oplysninger om erhvervsmuligheder og om de krav,
der stilles til det enkelte fag, kan
man finde i erhvervskartoteket,

der findes på bibliotekerne og på
arbejdsfonnidlingskontoreme.
Jobsøgningskursus
Ved hjemsendelse tilbydes et jobsøgningskursus. på hvilket der
orienteres om, hvorledes en skriftlig ansøgning formuleres, og hvorledes man optræder ved en ansøgningssamtale m.v.
Beskæftigelsesorlov
I forbindelse med hjemsendelsen
kan der gives tjenestefrihed til at
søge arbejde. Ved ansøgning om
frihed skal orlogsgasten afgive
oplysninger om navn og adresse
på den arbejdsgiver eller det arbejdsfonnidlingskontor, han har
truffet aftale med.

7. Værnepligtsorlov
(jobsikring)
Det er ved lov bestemt, at en lønmodtager ikke kan afskediges på
grund af, at han indkaldes til aftjening af værnepligt. Loven giver
lønmodtageren ret til at genoptage
arbejdet hos arbejdsgiveren efter
endt værnepligtstjeneste,
Loven gælder for lønmodtagere, der på det tidspunkt, hvor de
påbegynder væmepligtstjene sten,
har været ansat hos arbejdsgiveren uafbrudt i mindst 9 måneder
og har haft en gennemsnitlig
ugentlig arbejdstid på mindst 15
timer.
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Hvis ansættelsen følger i umiddelbar forlængelse af lære-, eleveller praktiktid, medregnes denne
i de 9 måneder.
Lønmodtagere, der vil benytte
retten til at genoptage arbejdet
hos arbejdsgiveren efter endt værnepligtstjeneste, skal:
- Senest 2 uger efter at have fået
meddelelse om, hvornår aftje-
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ning af værnepligt skal påbegyndes, underrette arbejdsgiveren herom,
- mellem 3 og 4 måneder før det
forventede hjemsendelsestidspunkt underrette arbejdsgiveren
om, hvornår han påregner at
genoptage arbejdet og
- omgående underrette arbejdsgiveren, hvis det forventede
hjemsendelsestidspunkt ændres.

4. Kapitel, afs. H

Tavshedspligt og
psykologisk krigsførelse
1. Tavshedspligten
Såvel i fredstid som under
krigsforhold er det nødvendlgt,
at enhver, der forretter tjeneste
eller er hjemsendt, overholder

Tavshedspligten

- politiske,
- økonomiske og
- psykologiske forhold.
Efterretningstjenester fremskaffer
oplysningerne på to måder:
- På lovlig vis gennem oplysningsmateriale, der kan købes
eller lånes af alle.

De fleste føler et behov for at fortælle om deres militære tjenestetid, men derved kan oplysninger
af betydning for landets sikkerhed
let komme i forkerte hænder - i
en fremmed efterretningstjenestes hænder.

Hvad er en
efterretningstjeneste?
En efterretningstjeneste er en civil
statsorganisation eller en del af en
militær stab, som har til formål at
skaffe landets regering eller forsvarets ledelse den bedst mulige
information om andre landes:
- Militære,

Den dygtige efterretningsmand
kan skaffe sig et omfattende kendskab til et andet lands indre forhold på følgende måder:
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- Systematisk gennemlæsning af
bøger, aviser og tidsskrifter,
- gennem radioen og fjernsynsudsendelser samt
- ved rejsevirksomhed i landet.
I et åbent og demokratisk samfund som vort kan en overvejende
del af de oplysninger, som en
fremmed efterretningstjeneste har
brug for, indhentes på lovlig vis.
- På ulovlig vis kan en fremmed
efterretningstjeneste derpå ydertigere forsøge at skaffe sig sådanne oplysninger, som ikke er
offentligt tilgængelige. Det er
sådanne oplysninger, som vi af
hensyn til landets sikkerhed Ønsker at hemmeligholde over for
uvedkommende, og som det
derfor er strafbart at videregive.
Personer, der arbejder på at skaffe
en fremmed efterretningstjeneste
oplysninger på ulovlig vis, kaldes
spioner eller agenter.
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At skaffe gode efterretninger er
som at samle et puslespil. I begyndelsen er det svært at lægge
brikkerne - oplysningerne - på
rette plads. Man prøver atter og
atter og til sidst - efter mange forgæves forsøg - ligger brikkerne
på rette plads og giver et helt billede.
I virkeligheden vil et sådant
billede dog efterhånden blive forældet i en eller anden detalje, og
derfor søger en efterretningstjeneste til stadighed at få bekræftet og
fornyet de oplysninger, den allerede ligger inde med,
Her kommer De ind i hilledet:
Det kan være hos Dem, den fremmede efterretningstjeneste søger
oplysningernes rigtighed kontrolleret.
De vil måske her indvende, at
De ikke er i besiddelse af mere viden, end enhver anden kan læse
sig til i aviser og lignende, men
det er ikke rigtigt.

Lad os se på nogle af de oplysninger, en fremmed
efterretningstjeneste er
interesseret il
Militære oplysninger:
- Deres egen enheds styrke, sammensætning og udrustning,
- hvem arbejder De sammen med?
- hvad hedder Deres chefer, og
hvordan er de?
- hvordan er ånden (moralen) i
Deres enhed?
- depoter og værksteder: indhold,
beliggenhed og bevogtning,
- kup- og alarmeringsplaner og
- øvelsesaktiviteter.
Geografiske oplysninger:
-

Landets fremkommelighed,
havne,
flyvepladser,
landsætningssteder samt
nedkastningsområdeL

De synes måske, at en del af
disse oplysninger må være ganske
betydningsløse og uden værdi for
en efterretningstjeneste. Erfaringen viser dog det modsatte; hvis
De ikke overholder tavshedspligten, kan De - ufrivilligt - komme
til at gå fjendens ærinde ved omtale af militære forhold . Dette vil
før eller siden kommer en fjendtlig agent for øre. Selv i en mere
fortrolig, privat kreds bør man
være forsigtig.

Kommunikation, energi, reserver:
-

Telekommunikation,
jernbaner,
kraftværker og el-forsyning,
drivmiddeldepoter og
fabrikker, der er livsvigtige for
såvel civilbefolkningen som for
forsvaret.

Kort sagt: Simpelt hen alle oplysninger, der vedrører vort
lands totale forsvar!
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Tænk over at:
- Bt brev passerer igennem mange hænder samt
- en telefonsamtale kan let aflyttes.
Husk at:
- Agenter har ikke noget særligt
kendetegn,
- de adskiller sig ikke fra mængden og
- de minder ikke om spion filmenes og krimiernes farvestrålen de personer.
Hvordan kan en agent forsøge at
pumpe Dem for oplysninger?
For eksempel ved at udnytte
menneskelig snakkesalighed trangen til at meddele viden, som
den, man snakker med, ikke har,
eller lader som om han ikke har.
Måske indleder han en diskussion
med at fremsætte bevidst forkerte
påstande om militære forhold, og
før De ved af det, har De måske
sagt mere, end De egentlig ønskede!
Agenten kan også være den
snakkesalige, der »selv har været i
forsvaret« og derfor »allerede ved
det hele«, eller den flinke bilist,
der giver Dem kørelejlighed, og
som De ikke vil være »uheflig«
over for, ja det kan endda være
pigen på diskoteket!
Bliver De klar over, at De er
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ved at blive »pumpet« om militære forhold, f.eks. navne på chefer,
forhold ved alarmering, øvelser,
etc.,

så svar undvigende
eller atbryd samtalen,
men sørg for at sikre Dem den
»nysgerriges« identitet, f.eks. ved
at aflæse hans bilnummer eller
navnemærke på bagage, og har
De hans navn, adresse eller telefonnummer, så skriv det ned, selv
om De ikke har i sinde at kontakte
vedkommende.
Dette letter opklaringen for
husk, at hvis De bliver udsat for et
virkeligt eller blot et formodet
forsøg på udspørgen om militære

forhold, da har De pligt til snarest
muligt at underrette nærmeste militære foresatte eller - hvis De er
hjemsendt - nærmeste politimyndighed. De kunne nu spørge:
Hvorfor omtales militære forhold
så ofte i aviser og blade, når soldater ikke bør udtale sig frit derom? Burde man så ikke hellere
helt forbyde omtale af militære
forhold?
Men svaret må blive et nej, fordi det er et af demokratiets vigtigste principper, at borgerne frit må
have lov til at diskutere og skrive
om landets forskellige forhold,
men under ansvar over for loven.
Her kommer så problemet med at
vide, om en oplysning om militære forhold hører til den kategori,
der ikke må offentliggøres af hensyn til statens sikkerhed. Det kan
som regel afgøres et stykke oppe i
systemet.
Pressens oplysninger om militære forhold vil oftest være blevet
til efter kontakt med en ansvarlig
chef eller den militære pressetjeneste. Selv sådanne oplysningers
rigtighed ønsker fremmede efterretningstjenester at kontrollere og
måske netop gennem Dem.
Derfor:

Vær sikkerhedsbevidst
For at imødegå fremmede efterretningstjenesters indsamling af

oplysninger om vort forsvar - og
tillige for at hindre sabotage og
undergravende virksomhed - har
forsvaret oprettet

Den militære
sikkerhedsijeneste
På det enkelte tjenestested varetages sikkerhedsopgaverne af en
sikkerhedsofficer eller af chefen
selv.
Men det fritager ikke Dem for
at medvirke gennem overholdelse
af tavshedspligten, idet

Sikkerhed først og fremmest
er den enkeltes ansvar

2. Psykologisk
krigsførelse
»At vinde et hundrede sejre i
et hundrede slag er ikke højdepunktet af dygtighed. At undertrykke fjenden uden kamp
er højdepunktet af dygtighed.«
SUn rso; 400-320f.kr.

Alle er i den daglige tilværelse
udsat for påvirkninger, der er med
til at skabe, vedligeholde eller
nedbryde meninger og holdninger
i forhold til omgivelserne.
I krigstid vil en fjende ved
hjælp af psykologiske midler for-
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søge at påvirke befolkningen, herunder navnlig forsvarets personel,
til at opgive kampen. Påvirkningen kan begynde allerede i en
spændingsperiode for at opnå, at
endog forberedelserne til et forsvar opgives.
Denne påvirkning kaldes psy-

kologisk krigsførelse.
Psykologisk krigsførelse er en
kamp om menneskers sind - en
kamp, der udkæmpes mellem viljer uden anvendelse af fysisk
vold.
Den psykologiske krigsførelse
deles op i:

- Strategisk psykologisk krigsførelse, der er langsigtet, hovedsagelig med politiske mål.
Den rettes mod landets regering og administration eller
mod det dominerende politiske
parti eller endda mod befolkningen som helhed og

- taktisk psykologisk krigsførelse, der har til formål at påvirke en fjendes militære styrker og civilbefolkningen i forbindelse med aktuelle kamphandlinger.
Den psykologiske krigsførelse føres fortrinsvis ved hjælp af:
- Radio (og evt. TV),
- løbesedler, plakater, tidsskrifter
og bøger,
- film, teater o.1ign.,
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- foredrag, taler og samtaler samt
- flyveblade.
Fjenden søger gennem den psykologiske krigsførelse i første omgang at skabe splittelse i befolkningen, mellem denne og regeringen og mellem befolkningen og
forsvaret, idet han søger at:
- Uddybe eventuelle uoverensstemmelser i befolkningen,
- skabe mistillid til landets styre
og administration og
- fremkalde tvivl om forsvarets
formåen og allieredes vilje til
og mulighed for at komme landet til hjælp.
Hvad specielt de væbnede styrker
angår, vil man forsøge at overtale
dem til at opgive kamp ved at
- True med anvendelse af særlig
rædselsvækkende våben,
- lokke med behageligheder og
andre fordele, som kan opnås
ved at gå over til fjenden, eksempelvis »krigsfangers risikofri tilværelse«, eller
- give malende beskrivelser af
soldaternes - faktiske eller indbildte - vanskeligbeder i felten,
stillet op imod forhold, som alle længes mod: Familielivet,
fredstilværelsens »glade dage«,
osv.
Psykologisk krigsførelse udføres

ofte gennem udspredelse af oplysninger, hvor man fremhæver de
forhold og de dele af sandheden,
der er bedst egnede til at påvirke
modtagerne til fordel for det, man
ønsker at opnå. Samtidig forties
ofte de kendsgerninger, der kan
have modsat virkning. Oplysningerne bliver således ensidige.
Politiske slagord og særlige appeller, der udspredes på denne
måde med det formål at påvirke
meninger og følelser i en bestemt
retning til fordel for den part, der
står bag udspredelsen af sådanne
oplysninger m.v., kaldes propaganda.
Når propagandaen foregiver at
komme fra anden side end den
rent faktiske, kaldes den sort propaganda. Er der ingen kilde angivet, taler man om grå propaganda, og hvis den virkelige udspreder eller afsender er angivet, står
man over for hvid propaganda.
Den psykologiske krigsførelse
benytter sig også af rygtespredning. Ved rygter forstås påstande,
der ikke kan kontrolleres, beregnet på at blive fortalt fra mand til
mand, og hvor ophavsmanden fortaber sig i det dunkle.

Rygter baseres normalt på håb,
frygt eller had og trives bedst i en
følelsesladet atmosfære præget af
ængstelse, usikkerhed og uro.
l en situation, hvor man er udsat for psykologisk krigsførelse,
stilles der store krav til den enkeltes vurderingsevne for at kunne
modstå den af fjenden ønskede
virkning.
Grundlaget for et psykologisk
forsvar skabes allerede i fredstid
og bør baseres på en:
- Alsidig og tilbundsgående oplysningsvirksomhed og en
- korrekt og redelig nyhedsformidling.
Oplysningsvirksomheden må på
en nøgtern og saglig måde fortælle om den enkeltes og samfundets
muligheder for at overleve, dersom krigen skulle komme og om
de påvirkninger, alle vil blive udsat for i en total krig.
Nyhedsformidlingen skal tjene
til at holde den enkeltes viden
ajour og derved give et godt
grundlag for personlig stillingtagen.
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4. Kapitel, afs. I

Løn og særlige ydelser
samt skatteforhold
Orlogsgasten aflønnes med månedsløn sarntet antal særlige
ydelser. Tilsammen skal denne aflønning dække eget og evt. ægtefælle/samlevers og børns nødvendige forbrug. Hvis orlogsgasten
har økonomiske forpligtelser udover, hvad lønnen kan bære, er der
visse muligheder for hjælp - se 4.
Kapitel, afsnit G.

1. Månedsløn
I de første 4 måneder består månedslønnen dels af en fast løn, dels
af et skattefrit kostbeleb, der udbetales sammen med den faste løn.
Efter de første 4 måneders tjeneste udbetales der udelukkende
fast løn, som imidlertid er væsentlig større.
Den faste løn reguleres m.v. efter tilsvarende principper, som
gælder for tjenestemandsområdet.
Det skattefri kostbeløb fastsættes,
så det svarer til den til enhver tid
fastsatte pris for ernæringsrigtig
standardkostportion i forsvarets
cafeterier.
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Månedslønnen udbetales bagud
og anvises til betaling i bank, sparekasse eller på giro, den sidste
hverdag i hver måned.
I følgende tilfælde betales der
ikke løn:
- Ved ferieorlov udover 4 dage,
- ved ulovligt fravær.
- ved varetægtsfængsel eller
fængselsstraf pålagt under borgerlig straffesag og
- ved visse typer orlov.

2. Forskud
På mødedagen eller senest dagen
efter kan der efter anmodning fra
orlogsgasten ydes et forskud på
værnepligtslønnen. Størrelsen af
forskuddet fastlægges for det enkelte hold. Forskuddet indeholdes
i de 3 første lenudbetalinger,

3. Bonus
Til værnepligtigt personel med en
første samlet tjeneste på 8 måneder eller mere udbetales der ved
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Orlogsgaster ydes feriegodtgørelse
med 12X% af den skattepligtige
løn, der er udbetalt i optjeningsåret forud for ferieåret. Beløbet
indsættes til Ferie-Giro ved hjemsendelsen. Feriegodtgørelse, der er
indtjent i det foregående kalenderår, indsættes så vidt muligt til Ferie-Giro forud for hjemsendelsen.

samt skab på en belægningsstue.
Normalt vil han ho på en kaserne
eller ombord i et skib, men skulle
det forekomme, at han skal overnatte et andet sted, vil der normalt
blive stillet logi til rådighed. Kan
dette ikke lade sig gøre, vil han få
udbetalt et beløb til dækning af
udgifter ved overnatning på hotel
eller kro.
Hvis orlogsgasten skulle Ønske
at få sit eget kvarter, kan dette i
visse tilfælde lade sig gøre på
landtjenestesteder. men så bliver
det mod betaling af den på stedet
gældende pris for kvarter.

5. Logi

6. Forplejning

Orlogsgasten har ret til frit logi,
som består af seng med sengetøj

På en række af forsvarets tjenestesteder findes cafeterier; her kan

hjemsendelsen en bonus, der beregnes som en brøkdel af den faste månedsløn, der ydes efter de
første 4 måneders tjeneste.

4. Feriepenge
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personellet købe tilberedt mad,
forfriskninger og kioskvarer. Alt
militært og civilt personel på et
tjenestested har adgang til cafeteriet. Den samlede cafeteriavirksomhed benævnes »Forsvarets
Cafeterler«. Den udgør en virksomhed med fælles økonomi og
centraliseret drift, hvorved tilstræbes ensartet kvalitet og ens
priser i samtlige cafeterier.
I cafeteriet er der selvbetjening;
der anvendes civilt medhjælperpersonel, ligesom der udleveres
service til personel, som spiser
medbragt mad. Hvor tjenesten bevirker, at den enkelte forhindres i
at deltage i måltiderne inden for
de sædvanlige spisetider, skal der
træffes sådanne foranstaltninger,
at bespisning uden for disse kan
finde sted .
Ledelsen af cafeteriavirksomheden på det enkelte tjenestested
påhviler cafeteriabestyreren, der
over for det lokale tjenestesteds
chef er ansvarlig for, at driften udføres rationelt og med gennemført
økonomi.
På militære tjenestesteder, hvor
personelantallet ikke kan begrunde etablering af cafeteriavirksomhed, iværksattes foranstaltninger,
som sikrer, at de værnepligtige i
princippet opnår de samme økonomiske muligheder med hensyn
til forplejning som værnepligtige
på tjenestesteder med cafeteriavirksomhed.
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Cafeteriavirksomheden er omfattet af samarbejdsvirksomheden
i forsvaret. Det påhviler den enkelte chef, hvorunder samarbejdsvirksomhed er etableret, at drage
omsorg for, at alt personel, der benytter cafeteriet, er repræsenteret i
udvalg, hvor spørgsmål vedrørende
cafeteriavirksomheden kan fremføres (kontaktudvalg, talsmandsadvalg, cafeteriaudvalg, samarbejdsudvalg m.v.).
Alle spørgsmål, der har relation
til cafeteriavirksomheden på tjenestestedet, kan fremføres i disse udvalg. Det gælder såvel bygningsog inventarmæssige spørgsmål
som spørgsmål vedrørende orden,
hygiejne, vareudvalg, åbningstider, ingrediensernes og den tilberedte mads kvalitet og smag, madens anretning og retternes sammensætning.
I feltforplejningstjenesten benyttes feltrationer.
En feltration, der svarer til en
mands behov i et døgn, er nor malt sammensat af brød, fedtstof,
pålægskonserves, middagskonserves og tilskud hertil i form af kartoffelmos-pulver og diverse pulvere til fremstilling af varme
drikke såsom kaffe, the og chokolade.
Opvarmning af feltrationer finder sted ved hjælp af feltkogegrejet, men enmandskogeren kan også anvendes.
Udover feltrationen findes en

nødration beregnet til anvendelse,
når der ikke findes anden mulighed for forplejning. Nødrationerne består p.t. af et biscuitlignende
næringskoncentrat og udleveres
uden betaling.
På øvelser eller under sejlads
med flådens skibe samt under ophold i arrest eller infirmeri er orlogsgasten beordret til at deltage i
forplejningen, og der fradrages i
lønnen et beløb, der svarer til prisen på feltrationlskibskost.
I flådens skibe er kostens sammensætning og rationernes størrelse fastsat i et bespisningsreglement, ligesom spiseplan udfærdiges månedlig. Spiseplanen godkendes af chefen.
Der er i skibene etableret en
proviantkommission. hvori en
værnepligtig er medlem. Denne
konunission kontrollerer de til
skibet leverede varer, samt at bespisningsreglementets bestemmelser efterleves. Forhold vedr. kostforplejnings virksomheden
kan
fremføres på talsmandsudvalgsIkontaktudvalgsmøder.

7. Fri uniform
Orlogsgasten har fri uniform, ligesom han får udleveret et antal
skjorter, undertøj, sokker m.v.
Om orlogsgastens pligt til vedligeholdelse af uniform m.v.: Se
4. Kapitel, afsnit A.

8. Tillæg og
godtgørelser
For tjeneste på eller ved Grønland
eller Færøerne udbetales særlige
tillæg.
Når det under tjenstlige fravær
fra tjenestestedet ikke er muligt at
købe forplejning i forsvarets cafeterier. men orlogsgasten er henvist
til at købe forplejning på hotel eller restaurant, ydes en særlig
godtgørelse til dækning af denne
merudgift.

9. Godtgørelse for tabt
arbejdsfortjeneste
under mønstring
Lønmodtagere, der ikke modtager
lØn fra deres arbejdsgivere under
mønstring, vil mod dokumentation kunne få udbetalt et beløb pr.
dag som erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Erstatning gives
ikke for mønstring på ferie- eller
fridage.
Selvstændige næringsdrivende
vil også kunne få udbetalt en
godtgørelse.
Dokumentationen kan her være
en kontrakt med den person eller
det firma, der har overtaget den
pågældendes forpligtelser eller en
redegørelse fra revisor el. lign.
Kan dokumentation ikke fremskaffes, underskrives en erklæring
på tro og love om den pågælden225

des driftstab
den.

mønstringsperio-

10. Fribefordring
Alm. bestemmelser
Orlogsgasten har ret til gratis befordring med DSB på 2. klasse.
Orlogsgasten skal ved indkaldelsen medbringe et »DSB-stamkort« (omslag til rejsekort med
navn og foto), der kan købes på
enhver jernbanestation . Tjenestestedet vil derefter udlevere det
egentlige rejsekort til den værnepligtige. Hvis en orlogsgasts
hjemsted ligger uden for de ruter,
hvortil rejsekortet gælder, og udgiften til en dobbeltbillet overstiger IO kr., vil tjenestestedet dække udgifterne til et »rabatkort«
(normalt et »40-turs kort«) eller
maksimalt 20 dobbeltture pr. måned. Straks efter købet af et rabatkort - efter højst to ture - viser
orlogsgasten kortet til tjenestestedet, der fører hans personnummer
og navn på det. Hvis rejsen kun
kan foretages med et selskab, der
ikke udsteder rabatkort, kan udgiften til almindelige billetter
godtgøres af tjenestestedet. Orlogsgasten skal benytte tog. hvis
dette overhovedet er muligt, selv
om der kører en rutebil på samme
rute.
Orlogsgasten skal på forlangende vise sit militære identitetskort
sammen med DSB-rejsekortet.
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Oversigt over ruter, hvor rejsekortet gælder, er anført på dette.
Seneste ændringer hertil er tilgængelige på tjenestestederne
(normalt ved opslag).
Orlogsgaster, der rejser med offentlige transportmidler, skal vise
hensyn over for andre.
Dette skal bl.a. ske:
- Ved en behersket optræden,
- ved at give plads for andre rejsende, der på grund af alder eller helbredstilstand har større
behov for siddeplads,
- ved i øvrigt kun at optage
strengt fornøden plads i tog og
på færge og
- ved at undgå støjende adfærd
eller anden optræden, der er til
gene for medpassagererne.
Orlogsgasteri skal uden tøven eller indsigelse rette sig efter DSBpersonalets anvisninger og må på
ingen måde søge at hindre personalet i at udføre dets tjenstlige
hverv.

Særlige regler
Rønne - København
Den særlige rejseordning med
»Bomholmstrafikken« omfatter
personel, der er tjenstgørende på
Bornholm og som ikke har bopæl
på Bornholm, samt frirejseberettiget personel, der er tjenstgørende
i det øvrige Danmark og som har
bopæl på Bornholm

MInerydningsdrone MRD1

Rejseordningen er udarbejdet
under hensyntagen til den ved
Bornholmstrafikken gældende IDkortordning med 50 % rabat på 2.
klasses billetter samt forsvarets
særlige forhold.
Tjenestesteder på Bornholm
indkøber de særlige ID-kort ved
Bornholmstrafikkens ekspedition
i Rønne. For tjenestesteder uden
for Bornholm kan frirejseberettiget personel, bosiddende på
Bornholm, mod forevisning af
DSB-rejsekortet selv indkøbe IDkort og få det refunderet ved deres tjenestested. Tilsvarende afregning finder sted ved køb af billetter.

Rejse til Grønland og Færøerne samt nærmeste udland

Til frirejseberettiget personel, hvis
hustruer eller forældre har fast bopæl i Grønland, på Færøerne eller
i udlandet, kan der i forbindelse
med orlov og rejsetilladelse ydes
tilskud til afholdelse af udgifter
ved køb af billet til hjemstedet og
tilbage efter følgende regler: Orlov og rejsetilladelse meddeles i
henhold til de almindelige regler,
og der må i rejsens anledning ikke
gives den værnepligtige orlov i et
sådant omfang, at det samlede antal orlovsdage, der normalt tilkommer den pågældende. herved
overskrides.
Forsvarets tilskud fastsættes i
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hvert enkelt tilfælde til halvdelen
af billetudgifterne til billigste
klasse med offentlige befordringsmidler, idet den del af rejsen, der
evt. tilbagelægges her i landet, ikke skal indgå i tilskuddets beregning, men finde sted efter de almindelige regler for fribefordring
med »Rejsekort for Værnepligtige« som rejsehjemmel.
Vedrørende den maksimale størrelse og antallet af forsvarets tilskud gælder i øvrigt:
- Ved rejser til udlandet anvendes tog og/eller færge, og der
kan ydes tilskud til en rejse i
hver kalendermåned i den tid,
den pågældende er frirejseberettiget med halvdelen af billetudgiften, dog højst 300 kr. pr.
rejse (tur/retur).
Overførsel af ubenyttede tilskud i en eller flere måneder til
de efterfølgende måneder eller
forlods udbetaling af tilskud for
følgende måneder kan ikke finde sted,
- ved rejser til Grønland og
Færøerne anvendes henholdsvis rutefly og/eller færge, og
der kan ydes tilskud med indtil
halvdelen af billetudgiften pr.
rejse (tur/retur). I løbet af den
første samlede uddannelsestid
(ca. 9 mdr.) vil der dog til den
enkelte ialt kun kunne ydes et
beløb svarende til 300 kr. gange
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det antal måneder, den pågældende ialt påregnes at være berettiget til fribefordring, regnet
fra mødedagen samt
- afregning skal normalt finde
sted ved, at den pågældende,
forinden billet indkøbes ved tjenestestedets (den regnskabspligtige myndigheds) foranstaltning, indbetaler sin andel af billetudgiften (50% eller mere).
Har den pågældende forlods
afholdt hele billetudgiften, kan
tilskud til foranstående dog udbetales mod aflevering af dokumentation for den stedfundne
rejse (anvendt billet).

11. Skatteforhold
Den faste løn er A-skattepligtig
indkomst. Skattekortet skal derfor
medbringes og afleveres på tjenestestedet. Hvis skattekortet ikke
afleveres, trækkes der 60 % skat
uden fradrag.
Hvis der er stor forskel på værnepligtslønnen og indtægten forud
for indkaldelsen, kan det være en
fordel at få ændret skattekortet.
Hvis orlogsgasten modtager
hjælp i henhold til bistandsloven
under indkaldelsen, nedsættes
personfradraget i forhold til hjælpens størrelse. Det er derfor vigtigt at få ændret skattekortet i
overensstemmelse hermed. dels
for at undgå restskat og dels fordi
nettelønnen har indflydelse på

MIljøskibet MARIE MILJØ

størrelsen af hjælpen i henhold til
bistandsloven.
Værnepligtslønnen skal opgives på selvangivelsen som A-indkomst. Værdien af logi, fri befordring og beklædning samt eventuel hjælp i henhold til bistandslo ven skal ikke opgives på selvangivelsen.
Orlogsgasten skal være op-

mærksom på, at der kan være mulighed for at opnå fradrag for befordring med eget motorkøretøj,
uanset at der er udleveret frirejsekort til DSB.
Socialrådgiveren på tjenestestedet vil kunne yde orlogsgasten råd
og vejledning omkring ændring af
skattekortet - jvf. 4. Kapitel, afsnit G.
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4. Kapitel, afs. J

Rets- og
straffeforhold
Orden og disciplin er en forudsætning, når flere mennesker gennem
samarbejde skal nå et fælles mål.
Dette gælder på såvel den civile
som den militære arbejdsplads.
Alle må indordne sig under visse love og regler, som gælder for
det samfund, det fællesskab og
den gruppe, de lever i.
De har som alle andre borgere i
dette land pligt til at overholde de
almindelige love. Gør De ikke det,
kan De straffes. Som orlogsgast
har De endvidere pligt til at overholde de særlige militære love.
l det moderne samfund kan det
ofte være svært for de enkelte
borgere at få tilstrækkeligt kendskab til alle love og administrative
bestemmelser. Dette gælder mindre for orlogsgasters vedkommende, idet disse gennem hele tjenestetiden vil modtage undervisning
i de særlige militære love og bestemmelser,
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Hvis De er i tvivl om et eller
andet spørgsmål, kan De altid forelægge dette for chefen eller
spørge Deres befalingsmænd.
Hos Deres talsmand vil De
endvidere kunne låne en publikation, der bl.a. indeholder et fuldstændigt optryk af militær retsplejelov og militær straffelov. På tjenestestedet vil De kunne låne en
kommenteret udgave af de nævnte
love.
Hvis De blot følger de regler og
bestemmelser, som bliver gennemgået for Dem under Deres tjeneste og i Øvrigt bruger Deres
sunde fornuft, kan De let gennemføre Deres tjeneste i søværnet
uden at blive pålagt straf eller
ikendt disciplinarmiddel.
Men for de orlogsgaster, som
ikke er tilstrækkeligt ansvarsbevidste, eller som ikke vil gøre deres pligt, kan anvendelsen af sanktioner blive nødvendig.

1. Borgerlige og
militære forseelser
Orlogsgaster er som nævnt ligesom landets øvrige borgere underkastet landets almindelige love og
kan straffes for overtrædelse heraf. Hvis sådanne forseelser har
forbindelse med tjenesten i forsvaret, kan straffen i visse tilfælde
forhøjes.
Orlogsgasten har desuden mange pligter, som er pålagt ham af
bensyn til tjenesten. Opfylder han
ikke disse pligter, kan han straffes
efter den særlige militære straffelov, som er givet med sådanne
overtrædelser for øje.

2. Handlinger, der er
strafbare efter
militær straffelov

Forseelser mod disciplinen
For at sikre disciplin i forsvaret
har loven fastsat straf for forseelser mod denne.
Læg særlig mærke til:
- At den. der i ord eller gerning
viser respektstridig opførsel
over for foranstående eller vagt,
er strafskyldig,
- at ulydigheden mod en foresats
eller vagts lovlige tjenstlige befaling straffes strengt og
- at det er mytteri, når flere i forening nægter at adlyde en foresat
eller en vagt, eller når flere i
forening bruger magt, vold eller
fremsætter trusler om vold mod
en foresat eller en vagt, eller
hvis flere i forening blot træffer
aftale om en sådan handlemåde.
Straffen for mytteri er fængsel i
mindst 30 dage.

Forseelser i krigstid
Forseelser, der begås i krigstid,
og som udsætter forsvaret for fare, straffes særlig strengt. Som
eksempel på sådanne forseelser
skal nævnes forræderi og spionage.
Endvidere straffes den, som under kamp eller når kamp forestår,
på pligtstridig måde søger at unddrage sig deltagelse i faren eller
fremkalder overgivelse.
Forseelser mod allierede landes
forsvar straffes, som var de begået
mod det danske forsvar.

Ulovligt fravær (absentation)
Den orlogsgast, der uden tilladelse
forlader sit tjenestested (skib, kaserne), eller som ikke vender tilbage til fastsat tid, når han har haft
fri for tjeneste, f.eks, i tilfælde af
orlov, er strafskyldig. Straffen er
særlig streng, hvis det af det foreliggende fremgår, at han har søgt
at unddrage sig videre tjeneste.

Forseelser mod
god tone og orden
Af hensyn til det gode forhold til
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civilbefolkningen og forsvarets almindelige anseelse fastsætter militær straffelov straf for uorden på
gade, restauration eller andet offentligt sted.
Beruselse
I visse tilfælde fastsætter militær
straffelov straf for beruselse. Orlogsgasten straffes ikke alene, når
han beruser sig i tjenesten eller
møder beruset, men også, når han
viser sig synligt beruset i uniform
uden for tjenesten.
Når en orlogsgast i beruselse
forser sig mod sine tjenestepligter,
må ban regne med, at beruselsen
ikke fritager ham for straf.
Andre forseelser
Vagtforseelser straffes
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strengt,

fordi det her drejer sig om svigten
over for den fælles sikkerhed.
Den orlogsgast, der med vilje
(forsætligt) eller ved skødeløshed
(uagtsomt) bevirker, at ting, der
tilhører forsvaret, bortkommer,
ødelægges eller beskadiges, kan
straffes. Det skal understreges, at
der er fastsat straf for overtrædelse af de gældende reglementer og
instrukser samt for overtrædelse
af forskrifter, givet af orlogsgastens foresatte.

3. Lønafkortning
Ulovligt fravær kan straffes med
løntræk. kombineret med anden
straf. Såfremt den ulovligt fraværende ønsker det, og dette tiltrædes af vedkommende chef, kan

afkortning af optjente friheder
dog træde i stedet for lønafkortning.

4. Disciplinarmidler og
straf
Når orlogsgasten har begået en
forseelse, bliver der skredet ind
mod ham. Foreligger der en ringe
forseelse, kan chefen ikende disciplinarmidler, men er forseelsen
større, bliver der tale om egentlig
straf.
Strafbare handlinger kan ikke
alene medføre straf, men også alt
efter forseelsens art og straffens
størrelse medføre:
- Eftertjeneste,
- hjemsendelse efter strafudståelse med henblik på senere indkaldelse til fornyet uddannelse
eller
- erstatning,

Disciplinarmidler
Disciplinarmidler anvendes over
for orlogsgaster, der har gjort sig
skyldige i mindre forsømmelser
og forseelser. Et disciplinarmiddel
er ikke en straf, men en tjenstlig
belæring. Det skal lære orlogsgasten, at han også i de små ting
skal gøre sin pligt.
Som disciplinarmidler kan anvendes:
- Belæring,

- tilrettevisning,
- arbejde og efterøvelse i en del
af fritiden,
- fremstilling,
- vagt eller anden tjeneste uden
for orden,
- tilbageholdelse på tjenestestedet eller anden fratagelse af friheder og
- overflytning til anden tjeneste.
Eventuelt kan flere af nævnte disciplinarmidler anvendes samtidigt; dog må udståelsen af et disciplinarmiddel aldrig udstrækkes
ud over 14 dage fra iværksættelsestidspunktet. Dette gælder, uanset om disciplinarmidlet ikke har
kunnet afvikles på grund af straf,
sygdom eller lignende.
Forud for anvendelsen af et disciplinarmiddel vil orlogsgasten
få at vide. hvori det består, og
hvad der er grunden til dets anvendelse.
Den, der er blevet ikendt et disciplinarmiddel, kan forlange udsættelse med udståelsen i indtil 2
gange 24 timer fra meddelelsen
om disciplinarmidlet. Et disciplinarmiddel kan altid forlanges forelagt for rettergangschefen.
Rettergangschefens afgørelse
kan forlanges forelagt disciplinarnævnet. Endelig kan disciplinarnævnets afgørelse forelægges
et ankenævn. Indbringelse af et
disciplinarmiddel for en højere instans medfører ikke udsættelse
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med udståelsen , medmindre dette
bestemmes af rettergangschefen
eller nævnets formand.
Den, der har indbragt en sag for
disciplinamævnet, har ret til eventuelt sammen med en talsmand - at udtale sig umiddelbart
for nævnet, medmindre særlige
hensyn taler imod det.
Disciplinarnævnet, der oprettes
for hver enkelt rettergangsområde.
består af en auditør som formand
samt to andre medlemmer. Det
ene af disse skal så vidt muligt
være en talsmand og af samme
grad som den. der er blevet pålagt
disciplinarmidlet, medens den anden skal være dennes foranstående. I sager mod værnepligtige menige udtages efter tur et menigt
medlem af kontaktudvalget som
medlem af nævnet.
Ankenævnet består af en civil
person, der opfylder betingelserne
for at kunne beskikkes som landsdommer, en generalauditør og en
advokat.
Straf
Der kan pålægges følgende straffe
efter militær straffelov:

-

Irettesættelse,
bøde,
hæfte samt
fængsel.

Betinget straf for overtrædelse af
militær straffelov kan gives efter
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samme regler som i borgerlige sager. Straf i form af hæfte, der ikke
overstiger 30 dage, kan dog normalt kun gøres betinget i højst et
år.
Eftertjenaste
Den orlogsgast, der har været
fraværende fra uddannelsen i tilsammen mindst 15 dage uden derfor at blive hjemsendt, skal forrette eftertjeneste i et tilsvarende
antal dage. Forsvarsministeren eller den, som han bemyndiger dertil, kan dog helt eller delvist fritage for eftertjeneste. især når
nævnte personel har udvist god
opførsel.
Hjemsendelse efter fravær
En orlogsgast, der i de første 3
måneder af tjenestetiden har været
ulovligt fraværende eller har afsonet frihedsstraf, herunder varetægtsfængsel, i tilsammen mindst
20 dage, kan hjemsendes midlertidigt. En orlogsgast , der skal afsone frihedsstraf i mere end 60 dage, kan hjemsendes midlertidigt ,
inden strafafsoningen påbegyndes. En orlogsgast, der har været
ftaværende fra uddannelsen i mere end 60 dage, kan ligeledes
hjemsendes. Personel, der i henhold til foranstående hjemsendes,
vil blive indkaldt til fornyet uddannelse og tjenestetiden fastsættes efter særlige bestemmelser.
Dog vil personer, der hjemsendes

Variabfe Depth Sonar (VOS) kaldet "Fisken" under udsætning fra inspektionsskib

alene på grund af sygdom, ikke
blive indkaldt til fornyet uddannelse.

5. Straffesagers
afgørelse
En militær straffesag vil kunne afgøres med en straf uden dom. En
sådan afgørelse kaldes en arbitrær
straf. Rettergangschefen kan pålægge irettesættelse eller bøde op
til 2.000 kr. Samme beføjelse har
auditøren, der yderligere kan pålægge hæftestraf i indtil 30 dage.
Såfremt en auditør ikke er til stede, kan rettergangschefen tillige i
orlogsskibe på togt og ved styrker
på Grønland eller i udlandet på-

lægge hæftestraf i indtil 30 dage
uden dom. Er forseelsen så alvorlig, at den ikke er egnet til afgørelse med en arbitrær straf, afgøres sagen ved de almindelige
domstole.
Forinden der træffes bestemmelse om en straffesags afgørelse
ved straf uden dom, vil nedennævnte forhold blive iagttaget:
a. Sagen søges opklaret. Dette
sker i første omgang ved at søge at få sagen oplyst. Chefen
foranlediger evt. afhøring af de
i sagen implicerede og evt. vidner m.fl, Disse afhøringer bogføres i en særlig afhøringsrapport. Afhøringen giver bl.a. lej235

lighed for den sigtede til at
fremsætte sine egne synspunkter i sagen, og hans forklaring
underskrives normalt af ham
selv på rapporten som godkendelse af gengivelsen af hans
forklaring.
b. Tilståelse er ikke nødvendig,
for at en sag kan afgøres med
ikendelse af straf uden dom.
c. Kræver sagen yderligere efterforskning, eller bør strengere
straf end bøde anvendes, sendes
sagen til auditøren.
d. Når undersøgelserne er afsluttede, træffer auditøren efter forhandling med rettergangschefen beslutning om, hvorledes
sagen skal afgøres , herunder
om tiltale skal rejses ved de civile domstole.

Strafudmåling
Ved fastsættelse af straffen tages
der hensyn tilorlogsgastens forhold i tjenesten, til evt. foreliggende formildende eller skærpede
omstændigheder, under hvilke
forhold forseelsen er beg ået og til
evt. tidligere straffe m.m. Det er
næsten altid en skærpende omstændighed, hvis forseelsen begås
i eller i anledning af tjenesten, og
hvis den begås af flere i forening.
Forkyndelse af atraf
Forkyndelse af en arbitrær straf
sker omgående, og samtidig gøres
den straffede bekendt med sine
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rettigheder, der indebærer, at han,
såfremt han ikke umiddelbart
modtager straffen, kan:
- Fordre betænkningstid i indtil 7
dage,
- fordre rettergangschefens afgørelse i sagen (hvis den er ikendt
af en lavere chef) eller
- fordre sagen indhragt for en
borgerlig domstol.
I de tre nævnte tilfælde udsættes
afsoningen af straffen.
Forkyndelsen indeholder klar
oplysning om., for hvilke(t) forhold straffen er ikendt.

Afgørelse ved en domstol
Auditøren rejser tiltale ved den
borgerlige domstol og møder i retten som anklager.
Den tiltalte kan selv antage en
forsvarer, der enten kan være advokat eller en militærperson, som
har erklæret sig villig til at optræde som forsvarer og enten var
tjenstgørende, da forseelsen blev
begået, eller er det, når sagen skal
forretten.
Vælger tiltalte ikke selv en forsvarer, vil retten beskikke ham en
sådan. Tiltaltes egen advokat kan
eventuelt beskikkes.
Bliver tiltalte dømt, vil han i
reglen blive pålagt at betale sagens omkostninger, herunder salær til forsvareren.
Den afsagte dom kan af tiltalte

eller af auditøren indankes for en
overordnet ret; er dommen afsagt
ved byretten, da til landsretten, og
er den i første instans afsagt ved
landsretten, da til højesteret.

Registrering
I Forsvarskommandoen/Søværnets
operative Kommando føres der en
bog over samtlige straffe, og oplysninger fra denne, dvs. en militær straffeattest, vil kunne udstedes til brug for militære myndigheder, påtale- og politimyndigheder samt Direktoratet for Kriminalforsorgen.
I or1ogsbogen og på forholdsattesten optages ingen bemærkninger om evt. ikendte straffe, men
det siger sig selv, at straffeattesten
spiller en rolle ved bedømmelse af
en orlogsgasts forhold og får derved indflydelse på forholdsattesten.
Domme, afsagt ved almindelige
domstole, og arbitrære straffe føres i nogle tilfælde tillige på den
borgerlige straffeattest.

6. Erstatning
Forsvaret yder menige erstatning
for private effekter, der naturligt
hører til den pågældendes udrustning under øvelse o.lign., hvis sådanne effekter bortkommer eller
beskadiges under øvelsen. Erstat-

ning ydes dog ikke, hvis bortkomsten eller beskadigelsen skyldes
den meniges fejl eller forsømmelse. For effekter, der er omfattet af
sygesikringsordningen, yder forsvaret dog i alle tilfælde erstatning med et beløb, der mindst
svarer til det offentlige tilskud til
køb eller istandsættelse af sådanne effekter.
Hvis De forvolder skade på
personer eller ting, som tilhører
forsvaret eller andre, kan De blive
forpligtet at betale erstatning. Det
samme gælder, hvis De med
fortsæt er skyld i, at ting, som tilhører forsvaret eller andre, går
taht.
En menig, der afkræves betaling for mistede personlige, militære udrustningsgenstande, skal
inden betaling sker - normalt ved
modregning i hans hjemsendelsespenge - på begæring have adgang
til eventuelt at påvise, at de opståede mangler ikke skyldes hans
fejl eller forsømmelse.
Kommer det, De har tabt, til veje, skal De straks aflevere det til
tjenestestedet. De har ikke ejendomsret til det, selvom De har
betalt erstatning.
Alt efter genstandens tilstand
ved afleveringen kan De eventuelt
få hele eller en del af erstatningsbeløbet tilbage.

237

4. Kapitel, afs. K

Sikkerhedsbestemmelser
ved omgang med våben,
ammunition og eS-gas
De detaljerede og ajourførte bestemmelser om emnet findes i:
- Hæren (HRN) 911-011, »Sikkerhedsbestemmelser for skydning med kamptroppernes våben i fredstid« (SIK KAV) og
- reglementer for de enkelte våben.
Her omtales de generelle regler
om sikkerhedsbestemmelser, der
gælder i forbindelse med uddannelse og deltagelse i våbenanvendelse:
-

På skydebane,
i skydeterræn,
på øvelser og
på vagt.

Kapitlet omtaler ikke de specielle
sikkerhedsbestemmelser for skydning med tunge våben, sprængningstjeneste m.v,

1. Formål
De sikkerhedsbestemmelser, der i
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fredstid gælder for omgang med
våben og ammunition, har til formål at danne et sådant sikkerhedsmæssigt grundlag - for både personelog materiel - at uheld og
skader undgås samtidig med, at
der opnås de bedst mulige uddan -

nelsesbetingelser.

2. Forudsætninger
Det er klart, at man i reglementerne ikke kan opregne og beskrive
eller forudse alle mulige hændelser og situationer.
Heri er kun medregnet de vigtigste bestemmelser og retningslinier for omgang med våben og
ammunition. Det er derfor en forudsætning, at disse bestemmelser
suppleres med:
- At uddannelsen i brugen af våben og ammunition er grundig
og effektiv,
- at der i omgangen med våben
udvises ansvarsbevidsthed, fornuft og omtanke og
- at enhver straks griber ind ved

brud eller blot tilløb til brud på
sikkerhedsbestemmelserne.
I de efterfølgende afsnit gennemgås de almindelige forhold om og
bestemmelser for:
-

Våben og ammunition,
opbevaring af våben,
anvendelse af høreværn,
forhold ved skydning på skydebane og i skydeterræn,
- anvendelse af løs ammunition
samt
- forhold i forbindelse med vagttjeneste.

Afsnittet indeholder endvidere
de 5 sikkerhedsregler, som enhver skal kunne udenad og som
løbende repeteres i skydeuddannelsen. Endelig findes de mere
videregående 15 grundregler
for omgang med våben og ammunition bagerst i denne bog.

3. Våben of1
ammunition
Våben og ammunition skal altid
behandles og opbevares i nøje
overensstemmelse med de anvisninger for betjening, brug og vedligeholdelse m.v., som orlogsgasten har modtaget under uddannelsen.
Da det i en kritisk situation kan
være et spørgsmål om liv eller
død, at våben og ammunition er i

orden, er det på det strengeste forbudt at foretage ændringer ved
disse.
Sådanne ændringer kan medføre den største fare for eget og
andres liv og velfærd samt for
materiel skade.
Anvendelse af forkert ammunition i skydevåben er forhundet
med livsfare. En del af den ammunition, der benyttes under uddannelsen, er øvelsesammunition,
men dette betyder ikke, at den er
ufarlig. Mange har anrettet forfærdelige ulykker på sig selv eller
deres kammerater, fordi de troede,
at man kunne behandle øvelsesammunition - løse patroner, kanonslag m.m. - som om den var
ganske ufarlig.
Ukendskab til materiellet er ingen undskyldning. Har orlogsgasten ikke modtaget uddannelse i
behandling og betjening af det våben eller den ammunition, han har
fået i hænde, skal nærmest foresatte straks gøres opmærksom
herpå.

4. Opbevaring af
våben
Har orlogsgasten fået udleveret et
våben, har han alene ansvaret for,
at dette våben er anbragt, hvor det
skal være (og at det er i orden).
Kun en direkte ordre eller ganske særlige omstændigheder, som
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logsgasten i at passe på det ham
udleverede våben, kan fritage for
dette ansvar.
Det er en alvorlig sag at miste
et våben. Et mistet våben kan let
komme i hænderne på en ukyndig
person eller en person, som vil
bruge det til en forbrydelse.
Er våbnet ikke anbragt på det af

tjenestestedet anviste sted - gevær- eller maskinpistolreol. i skab
eller lignende - hvor det er sikret
mod fjernelse, må våbnet ikke lades ude af syne, med mindre man
har fuld sikkerhed for, at våbnet
er forsvarligt sikret mod fjernelse
(evt. ved at ens sidemand passer
på det).

De 5 sikkerhesregler for
håndskydevåben i fredstid
1. Enhvar, der får et akydevåben i hånden, akal atraks
terse, om det er ladt eller uladt.

ef~

2. Det er forbudt at sigte på eller lade piben pege på nogen person, med mindre vedkommende er udpeget
aom mål.
3. B ladt akydevåben må aldrig stilles hen, hænges hen
eller læggea ned. Skal et skydevåben undtagelsesvis
rækkas til en anden, akal våbnet være alkret, når dette
er muligt og piben pege l en sådan retning, at skudbanen er fri. Den, der rækker skydevåbnet til en anden,
skal melde: »Ladt og slkret« eller »Ladt, men Ikke slk~
ret«, og modtageren gentager denne melding.
4. Et ladt skydevåben akal altid være aikret, til
bart før der skal skydea.

umlddel~

5. Ingen må, undtagen efter særlig ordre, bevæge sig
med et ladt akydevåben, med mindre det er sikret. S.
fremt ordre Ikke er givet hertil, skal skytten af sig selv
aikre, inden bevægelsen påbegyndes.
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5. Sikkerhedsregler for
håndskydevåben
De 5 sikkerhedsregler for håndskydevåben i fredstid er angivet på side 240. Under skærpet beredskab
og krigsforhold følges disse regler
i den udstrækning, forholdene i det
enkelte tilfælde tillader det.

Private våben
Private våben må kun opbevares på
tjenestestedet, efter at tilladelse er
indhentet hos chefen. Opbevaring
af private våben på tjenestestedet
skal ske efter de samme retningslinier som for udleverede våben.

6. Høreværn
En af vore vigtigste sanser - hørelsen - er så fint opbygget og
indrettet, at den let og sikkert
skelner omgivelsernes forskellige

og mangeartede lyde og sætter
dem på plads.
Et så fint instrument kan dog let
ødelægges. Det kan vise sig på
flere måder, enten som total (døvhed) ved meget kraftig påvirkning
eller delvis og langsom ved hyppige, mindre voldsomme påvirkninger (skydning, kraftig motorlarm m.v.). Den første type - den
meget kraftige - er sjældent forekommende, mens den sidstnævnte
- den gradvise - er almindelig, og
det er den, vi både kan og skal beskytte os imod ved at anvende
høreværn.
Alle soldater får ved indkaldelsen udleveret høreværn (E-A-R),
der ved korrekt brug lukker af for
skadelig støj.
Det er vigtigt, at man selv er
omhyggelig med at beskytte Ørerne. Undladelse heraf skader kun
en selv. Det er ligeledes vigtigt af
hygiejniske grunde, bl.a. for at
undgå øregangseksem. at høreværnet holdes rent ved vask med
sæbe og vand.
Den, der uden høreværn udsættes for megen kraftig støj (skydning), mister hver gang noget af
sin høreevne. Han vil derfor - ikke
mærkbart straks, men hurtigere
end andre - få en nedsat høreevne.
Skulle man blive udsat for så
kraftig stejpåvirkning, at det ligefrem »runger« eller »suser« for
Ørerne i nogen tid efter påvirkningen, skal man søge læge.
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Husk derforaltid:
Høreværn skal anlægges ved
al skarpskydning, ved anvendelse af visse typer (kraftig) løs
ammunition og ved gennemførelse af sprængning

7. Skarpskydning på
skydebane og
i skydeterræn
Enhver, der deltager i skydning,
skal:
- Have kendskab til sikkerhedsbestemmelserne,
- være instrueret om skydningens
indhold og gennemførelse,
- have færdigheder i betjening af
våben og ammunition samt
- ved deltagelse i enhedsskydning besidde sådanne færdighe der i skydning, også feltmæssigt, at han ikke ved sin deltagelse kan bringe sig selv eller
andre i fare.
Skytten
Sidste led i kæden er skytten
selv. Hvis skytten ikke retter sig
efter de anvisninger og ordrer,
han får i forbindelse med en
skydning, og hvis han ikke samtidigt bruger sin sunde fornuft og
tænker sig om, er al instruktion
og alle sikkerhedsregler til ingen
nytte.
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Skytten skal i sin omgang med
våben og ammunition være sig
sit ansvar bevidst

Såledesskal skytten:
- Hvis han ikke ved ankomst til
skydepladsen har fået kontrolleret våben og magasiner, snarest selv gøre banekommandøren opmærksom herpå,
- altid sørge for, at piben er fri
for fremmedlegemer (jord, sne
rn.v.), inden han skal skyde,
- altid være klar over de skudgrænser, indenfor hvilke han
må beskyde mål,
- aldrig lade sit våben eller skyde, før han får ordre eller tilladelse hertil,
- efter endt skydning straks aflade sit våben og
- inden han forlader standpladsen
og senere skydepladsen have
efterset og kontrolleret våben,
magasiner, ammunitionstasker

m.v. og afleveret tiloversbleven
ammunition. Sker dette ikke.
skal skytten selv gøre opmærk-

som herpå,
Særligt for skydeterræn gælw
der. at der mange steder lig
ger forsagere og andre farlige
ammunitionsgenstande. Det
er forbudt og forbundet med
livsfare at opsamle disse genstande. sparke til dem eller lignende. Finder De forsagere i
terrænet, så foretag afmærkning og meld herom til Deres
foresatte, som herefter vil foretage sig det videre fornødne.
w

I skydeterræn gælder de samme
pligter tilpasset forholdene her.
Skydning l mørke
gennemføres i store træk efter de
samme regler som skydning i dagslys, men da det er vanskeligere her
at skaffe sig overhlik, er »mørkebestemmelseme« på visse punkter strengere og mere detaljerede.
Således må en standpladskommandør maximalt overvåge to
skytter (mod fem i dagslys) eller
besætningen i et skyttehul (max.
tre mand).
Skydestandpladserne skal være
tydeligt afmærkede (evt. med afmærkningsstrimmel). På hver fløj
af skydelinien skal der være en
lygte, der lyser rødt bagud. Skud-

grænser skal være afmærkede
med hvidt lys.
Enhedsskydning skal gennemgås og indøves med alt deltagende
personel på det sted, hvor mørkeskydningen skal gennemføres.
Ved øvrige skydninger skal der i
dagslys gennemføres en påvisning
på stedet, således at alt personellet
kender skudgrænser, Skydestandpladser m.v,
Eftersyn og kontrol af våben,
magasiner. tasker m.v, gennemføres i mørke som i dagslys. idet dog:
- Skytten ved eftersyn af sit våben føler med en finger i kammeret i stedet for at se i kammer og løb og ved at
- kontrollen gennemføres under
anvendelse af hvidt lys (evt. også ved at føle i kammer og magasiner) både før og efter skydningen.
Er der behov for anvendelse af lys
på skydestandpladsen under skydningens gennemførelse (f.eks. ved
funktioneringsfejl o.lign.), benyttes her rødt lys.

8. Anvendelse af løs
ammunition samt
markerings.. og
røgammunition
Anvendelse
Disse ammunitionstyper anvendes
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mest under øvelser, både i militært og i civilt terræn. I det efterfølgende kaldes det hele for løs
ammunition.
Man skal være opmærksom på,
at ikke blot skal sikkerhedsbestemmelserne følges, men at der
særligt i civilt terræn kan opstå situationer, hvor brugeren/skytten
må sige til sig selv, at anvendelse
af løs ammunition vil frembringe
sådanne faremomenter eller gener
for andre, at brugen her må standses eller i det mindste udsættes.
En betydelig del af de skader.
der fremkommer i forbindelse med
brugen af våben og ammunition,
sker netop med løs ammunition.
For at vise betydningen af at
behandle den løse ammunition
med omhu, vil man få demonstreret, hvor kraftig virkningen er.
Demonstrationen vil vise, at løs

ammunition er ikke så »løs«
endda. Man skal især være omhyggelig med de »særlige« ammunitionstyper - kanonslag, røghåndbomber, alarmblus m.m, Også for disse midler gælder, at de
kun må anvendes af personel, der
er uddannet i brugen af dem.

Sikkerhedsbestemmelser
For at brugeren kan leve op til sit
ansvar, må han kende sikkerhedsbestemmelserne for den enkelte
ammunitionstype. Dette gælder
ikke mindst ved brug af løs ammunition, hvor han ikke altid vil
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være under direkte kommando og
kontrol.
For løsskydning med håndvåben er sikkerhedsafstanden 10
meter. Dvs . at der ikke må skydes,
hvis der er personer nærmere end
10 m foran våbnets munding.
Herudover gælder, at skudretningen skal gå mindst tre meter forbi
personer, der er på højde med eller foran våbnets munding.
Inden for fareområdet. som vist
på tegningen, må der ikke være
personer, når der skydes med løs
ammunition af kaliber 7.62 mm
og 9 mm. Fareområderne for øvrige ammunitionstyper har form
som cirkler, hvis radius er de sikkerhedsafstande, som fremgår af
skemaet på næste side.
Hvis man på grund af hegn,
krat, tåget vejr, mørke eller andet
ikke kan overvåge hele det fareområde, der gælder for den am-

Ammunitionstype

Sikkerhedsafstand

Ventetid for
forsager

Observationsrøgbombe M/66
Kanonslag M/66
Alarmblus M/62
Røghåndbombe Mn7
Røgdåse M/76

2 meter
15 meter
2 meter
ometer
ometer

3 min
3 min
3 min
1 min
1 min

munitionstype, man har til rådighed, må ammunitionen ikke anvendes.
Af skemaet ses, at navnlig anvendelse af kanonslag kræver et
stort fareområde.

af, at der ikke skydes med forkert
ammunition (skarp eller salon),
når våbnet er monteret med løsskydningsforstærker. Sker dette,
vil det kunne medføre sprængning
af våbnet.

HUSK: Der skal altid anvendes
løsskydningsanordning
på våbnet ved skydning
med løs ammunition.

Særlige hensyn i mørke
De angivne sikkerhedsbestemmelser og fareområder er ens i dagslys og mørke. Det er imidlertid
vanskeligere, til tider umuligt, at
overskue de angivne fareområder
efter mørkefald, og brugen af løs
ammunition og navnlig kraftige
midler som kanonslag skal derfor
ske med særlig omtanke.
Ofte må anvendelsen undlades,
fordi man, under nedsat sigtbarhed, ikke altid kan være sikker på,
at et givet fareområde er frit for
personel.
Den kraftige lydeffekt, og i
mørke også det meget stærke lysglimt, der opstår, når kanonslag
eksploderer, kan - navnlig i nærheden af kørende trafik - give

HUSK: Der må aldrig sigtes,
skydes eller kastes mod
levende mål, der beftnder sig inden for fareområdet,
HUSK: Det er skyttens ansvar,
at der ikke skydes eller
kastes, hvis disse krav
ikke er opfyldt.
Skytten skal selv kontrollere, at
ammunitionen er af den tilladte
type og skal selv oplade sine magasiner. Dette som ekstra kontrol
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Fareområde for kanonslag Ml66

ubehagelige overraskelser og i
uheldigste fald forårsage blænding af køreren med uheld til følge.
Andre bestemmelser
Andre bestemmelser for anvendelse af løs ammunition:

også når det føres i nærkampstilling, hvis sigtbarheden er mindre end sikkerhedsafstanden og
- under anvendelse af kanonslag,
røgammunition o.lign. skal der
tages hensyn til risikoen for at
anstifte brand.

Derfor:
- Der må ikke anvendes løs ammunition i bygninger, når øvelsesstyrken er opdelt i to partier,
og personel fra begge partier
befinder sig i bygningen,
håndgemæng er forbudt under
øvelser, hvor løs ammunition
anvendes,
under bevægelse skal et ladt våben være sikret, undtagen når
våbnet under øvelse føres i
nærkampstilling,
- under bevægelse i mørke og tæt
tåge/røg skal våbnet være sikret,
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Kast ikke kanonslag, røgammunition og lignende i tørt
græs og lyng eller i plantager
Tabt og forsaget ammunition
Hvis man under øvelser taber uafskudt løs ammunition, skal den
straks samles op. Forsaget løs ammunition (ammunition, der ikke er
eksploderet eller udløst) opsamles
dog først efter passende ventetid
(se skemaet) og afleveres.

Man må aldrig selv røre ved
alannblus, der ikke kan udløses
på normal vis (ved træk i snubletråden).

Røgmidler
Som røgmidler må kun anvendes:
- Røghåndbombe (hexit) Mn7 og
- røgdåse (hexit) Mn6.
Disse røgmidler må kun anvendes
udendørs, hvor røgen hurtigt kan
udvikles og fortyndes.

Røgfareområde
Som ved anvendelse af al anden
ammunition skal der også ved
røganvendelse iagttages et fareområde, så længe røgen er synlig.

Dette røgfareområde vil strække sig fra udløsningsstedet og
200-500 meter med vinden, afhængig af den anvendte røgtype.
I røgfareområdet er ophold kun
tilladt med anlagt ABC-maske.
Øvelseslederen skal inden røganvendelse foranstalte det forventede røgfareområde overvåget og i
nødvendigt omfang afspærret.

Deltagelse i øvelser, hvor
røgmidler anvendes
Før øvelsen: De skal inden for de
sidste tre måneder have gennemført kontrol med ABC-maskens
tilpasning og tæthed samt have
gennemgået de sikkerhedsbestemmelser, der gælder for røgmidlers
anvendelse og være orienteret om
røgens giftighed.
Under øvelsen: Deres ABC~
maske skal være klargjort til øjeblikkelig anvendelse.
Kommer De ind i et område
belagt med hcxitrøg (et røgområde), skal ABC-masken straks også uden nærmere ordre - anlægges.
Selv med ABC-maske anlagt
hør ophold i tæt røg i mere end 30
minutter undgås.
For at undgå hudirritation efter
længere tids ophold i røg bør huden være dækket. Udækket hud
skal efter ophold i røg afvaskes
for at undgå hudgener.
Kommer man uforvarende (og
uden ABC~maske) ind i et røgom-
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råde, skal man hurtigst muligt
søge ud af området.

Anvendelse af røgmidler
Ved antændelse af røgmidler kan
der opstå »stikflammer« eller udkast af brændende partikler - derfor:
- Hold ikke hovedet ind over
røgmidlet ved antændelse og
- vend hovedet bort straks efter
antændelse.

I

Vis altid sådanne hensyn under anvendelse af røgmidler,
at der ikke skerskader på
personer, dyreJler ejendom

Forbud mod envendelse et
røgmidler
Anvendelse af røgmidler er forbudt
- Indendørs (herunder i nærkamphuse, i køretøjer o.lign),
- i nærheden af letantændelige
materialer og
- i eller så tæt på lukkede eller
delvist lukkede lokaliteter (rørgennemgange og felthefæstningsanlæg), hvor røgen ikke
hurtigt kan udvikles og fortyndes naturligt.
Anvendelse på sådanne steder må
heller ikke ske, selvom personel,
som opholder sig her, har anlagt
ABC-maske.
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Symptomer på
røgforgiftning
Efter indånding af hexitrøg (zinkklorid) vil en eventuel forgiftning
normalt straks erkendes ved:
-

Hoste,
ondt i halsen,
metalsmag i munden,
hæshed,
trykken eller ømhed i brystet,
hvæsende vejrtrækning samt
kvalme og opkastninger.

Har De ved et uheld været udsat
for påvirkning af røgmidler (indånding af røg), skal De straks
melde det til Deres nærmeste foresattc.
Da symptomerne vil kunne opstå efter flere timers symptomfri
periode, skal De søge læge, hvis
De senere erkender nogle af ovennævnte symptomer.

Førstehjælp ved
røgforgiftning
Personel, som har været udsat for
røg og som viser tegnpå forgiftning,
skal forholde sig i ro og holdes varme med tæpper elIer lignende.
Den forgiftede skal straks bringes under lægebehandling. Lægen
skal oplyses om, at der tale om
hexitrøgforgiftning (zinkklorid).
Er der tegn på åndedrætsbesvær,
skal den forgiftede anbringes i
halvt siddende stilling (også under
transport). Ved flytning til køretøj

skal den forgiftede bæres samt holdes varm og være i fuldstændig ro.
Der må kun gives kunstigt åndedræt, hvis åndedrættet standser og
kun ved indblæsningsmetoden.
Den tilskadekomne skal hurtigst muligt til behandling på sygehus. Sygehusets personel skal
oplyses om, at det drejer sig om
bexitrøgforgiftning (zinkklorid).

Forhold ved øvelsens ophør
Når øvelsen er slut, skal:
- Alle våben aflades, alle våben
kontrolleres af en befalings-

mand og
- al tiloversbleven ammunition af
enhver art afleveres.

Man vil ikke blive beordret på
vagt, før man har gennemgået en
forberedende
skydeuddannelse,
herunder gennemført passende
skarpskydningsprogram på skydebanen, således at man inden vagttjenesten er blevet fortrolig med
sit våben.

10. Generelt om
eS-gas
eS-gas er en kvalmegas, som anvendes til simulering af Csangreb
i det fri samt til at skabe den nødvendige koncentration af eS-gas
under øvelser i C-øvelsesrum.
eS-gas udlægges ved hjælp af en
spraydåse.

9. Anvendelse af
våben i forbindelse
med vagttjeneste

Krav til øveIsesled er
Ved gennemførelse af øvelser,
bvor eS-gas indgår, skal øvelseslederen gennem kurser være bemyndiget til at anvende denne.

Under vagttjeneste vil man komme ud for at skulle færdes med
skarpladt våben uden at være direkte under tilsyn.
Man vil derfor, inden man første gang skal på vagt, modtage en
grundig instruktion i de bestemmelser, der gælder i forbindelse
med denne tjeneste.

Krav til øvelsesdeltagere
Personel, der deltager i en øvelse,
hvor eS~gas vil blive anvendt,
skal forinden have gennemgået Cøvelser i C-øvelsesrum samt være blevet instrueret om, at det kan
blive udsat for uvarslet afprøvning
med Cå-gas,

De 15 grundregler for

omgang med våben og amunition
se bagerst i bogen
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5. Kapitel, afs. A

Varslings- og
våbensystemer
1. Varslingssystemer

Radaren kan give følgende informationer:

Varslingssystemer er systemer,
som er i stand til at give varsel om
tilstedeværelsen af skibe, fly og
andre objekter inden for det enkelte systems detektionsatstand.
De mest anvendte systemer er:

- Tilstedeværelsen af skibe, fly
og andre objekter,
- positionsbestemmelse og
- antal, størrelse, kurs og fart,

- Radar,
- sonarog
- elektronisk overvågning .

I forbindelse med de fleste varslingsradarer er det muligt at afgøre, om radarekkoet kommer fra
ven eller fjende.

I varslingen indgår endvidere:
- Udkigstjeneste samt
- information fra andre enheder,
orlogsskibe og luftfartøjer.
Radar
Radaren anvendes til detektion og
afstandsmåling, uanset belysningsforhold og sigtbarhed.
Radarantennen udsender radiobølger, som delvis tilbagekastes,
når de rammer et objekt Når radarantennen modtager de tilbagekastede radiobølger, opnås pejling
og afstand til objektet (se fig.).
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Sonar
Til varsling under havets overflade anvendes sonar. Der skelnes
mellem passiv og aktiv sonar. Den
passive sonar udsender ikke lyd,
men anvender undervandsmikrofon til at lytte med. Den aktive sonar udsender lydbølger, som delvis reflekteres , når de rammer et
objekt. Når de reflekterede lydbølger modtages, opnås pejling og
afstand til objektet (se fig.).
Ved aktiv sonar fås umiddelbart
såvel pejling som afstand til målet, medens passiv sonar kun giver
pejling.
Elektronisk overvågning
Elektronisk overvågning finder
sted ved hjælp af særlige modtagere, som er i stand til at opfange
andre enheders elektroniske udsendelser. Mængden af oplysnin-

ger, der opnås ved elektronisk
overvågning, afhænger af andre
enheders anvendelse af elektroniske udsendelser.
Elektronisk overvågning giver
følgende informationer:
- Varsel om tilstedeværelse af andre enheder,
-- pejling til udsendelserne. Ved
flere enheders samtidige pejlinger til samme udsendelse kan
opnås en grov positionsbestemmelse og
- gennem analyse af de elektroni ske udsendelser fås en klassifikation af udsendelseskilden.
Udkigstjeneste
Udkigstjenesten er af væsentlig
betydning for varslingen, idet man
kun gennem visuel kontakt er i
stand til at opnå fuldstændig iden-
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tifikation af et mål. Udkigstjeneste kan være eneste informationskilde i de tilfælde, hvor enheden
ikke kan eller må anvende sit
elektroniske udstyr eller ved varsling af mål, der kun vanskeligt
kan opdages på radar som f.eks .
lavtgående fly og missiler,

Informationer fra andre
skibe og luftfartøjer
Varsling om tilstedeværelse af fly,
skibe og andre objekter opnås gennem udveksling af informerioner
med andre enheder. Udvekslingen
af informationer sker ved anvendelse af alle til rådighed værende
kommunikationsmidler, men primært radio- og dataforbindelser,

2. Taktiske
datasystemer
Taktiske datasystemer er operative
databehandlingssystemer, der kan
behandle og ajourføre de store
mængder af data, der er nødvendige for at kunne opbygge et overskueligt billede af situationen i
luften, på overfladen og under
overfladen. Ud fra det opbyggede
billede kan chefen træffe beslutning om skibets operationer og
anvendelse af våben.
Indsamlingen af data sker fra
forskellige sensorer samt ved
overførelse af data fra andre enheder via dataforbindelse og radio .
Tilsvarende kan de behandlede

data overføres til enhedens våbensysterner og til andre enheder. (Se
fig. side 252 og 254).

3. Kommunikations..
systemer
Det er et krav, at alle søværnets
tjenestesteder til søs og på land
skal kunne udveksle nødvendige
informationer uanset tidspunktet
på døgnet. Det skal også være
muligt at kommunikere med andre værn, NATO og civile myndigheder,
Kommunikationen skal kunne
ske hurtigt og nøjagtigt. Derfor er
det vigtigt, at søværnet er udstyret
med effektive og sikrede kommunikationssystemer, der under alle
forhold kan formidle den nødvendige signaltrafik.
For at opfylde dette behov er
der brug for følgende kommunikationer:
- Kommunikation mellem landtjenestesteder,
- kommunikation fra land til skib
og omvendt og
- taktisk kommunikation, hvilket
vil sige kommunikation mellem
enheder, der arbejder sammen
om at løse en fælles opgave indenfor et begrænset geografisk
område.
Til varetagelse af de nævnte kommunikationer er oprettet nogle
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kommunikationsnet. hvor der afhængig af nettets art benyttes forskellige kommunikationsmetoder.
Eksempelvis:
- Fjernskriver- eller datandsendelser,
- telefoniudsendelser,
- telegrafiudsendelser samt
- visuelle udsendelser (blink- og
flagsignalering) .
Kommunikationen mellem landtjenestesteder udføres primært ved
brug af computerstyrede fjernskriver- og dataforbindelser via telefonnettet.
Til at formidle kommunikationen fra land til skib og omvendt er
der etableret en række flåderadiostationer, der benytter radiokredsløb til fjernskriver- og dataudsendelser, telefoniudsendelser
og telegrafiudsende1ser.
Den taktiske kommunikation
benytter alle de nævnte kommunikationsmetoder ved hrug af henholdsvis radio, signallamper og
signalflag.
For at beskytte signaltrafikken
mod uønsket aflytning er de forskellige kommunikationsnet forsynede med en eller anden form
for kodeudstyr.
Søværnets kommunikationssystemer er endvidere baseret på at
kunne kommunikere med civile
myndigheder og skibe ved deltagelse i nødoperationer.

Inspektionsskibe og -kuttere er,
på grund af deres specielle tjeneste i farvandene omkring Færøerne og Grønland., også forsynede
med et civilt satellitkommunikationssystem.

4. Minevåbnet
I minekrigsførelse er våbnet et
minefelt; dette består af et antal
miner lagt i et bestemt afgrænset
farvand sområde.
Miner lægges af skibe eller fly.
I søværnet kan miner lægges
fra minelæggere samt fra missiltorpedobåde, patruljefartøjer og
orlogskuttere.
Søværnet råder over flere forskellige minetyper med forskellig
sprængstofmængde, antændelsesog anvendelsesmåde.
Miner er eksplosive anordninger lagt i søen for at beskadige eller sænke skibe eller for at afskrække skibe fra at besejle et
område.
Miner kan karakteriseres ved
nedenstående egenskaber:
a. Antændelsesmåde
- Kontaktminer er miner, der
bringes til eksplosion ved påsejling og
- afstandsrniner er miner, der
bringes til eksplosion ved målets fjernvirkning, f.eks, målets
magnetiske felt, akustiske felt
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eller hydrodynamiske trykfelt.
De nævnte antændelsesmuligheder kan anvendes enkeltvis
eller i kombination. Samtidig
kan et oversejlingsskibs tælleværk indbygges i minerne.

b. Placering i vandet
- Drivminer.
- forankrede miner og
- bundminer.

c. Mulighed

for kontrol

- Kontrollerede miner er miner,
der ved kabelforbindelse til land
eller på anden måde kan anneres og desarmeres og
256

- selvvirkende miner er miner,
der ikke kan kontrolleres efter
lægning.
I minekrigsførelsen er våbnet et
minefelt. Det hertil hørende modvåben kaldes under et minestrygmng.
Formålet med minestrygning er
at gøre det muligt for egne og allierede orlogs- og handelsskibe at
besejle søen/havene i den udstrækning, det er nødvendigt for
at forsyne befolkningen med forsyninger samt flytte militære styrker med minimale tab og skader
forårsaget af fjendtlig minering.
Har fjenden lagt minefelter, kan
disses virkning begrænses ved de-

fensiv handling. Denne kan være
passiv ved f.eks. at stedfæste minefelterne ved mineudkigstjeneste, ved at dirigere trafikken, sejle
i konvojer eller ved at udsende advarsler gennem »Efterretninger
for søfarende«. Handlingen kan
også være aktiv ved f.eks. at udføre minestrygning, ved at udføre
»minehunting- eller ved at rydde
minerne ved hjælp af minedykkere.
Handlingen kan også bestå af

selvbeskyttende modforholdsregler såsom f.eks. at sejle, hvor
vanddybden er så stor, at afstandsminer ikke vil kunne tilføje skibet
stor skade, ved at indbygge magnetiske kompenseringsmidler eller
ved at reducere skibenes støj.
Det materiel, der benyttes ved
de aktive modforholdsregler, er
ved minestrygning:

- Minestrygningsgrej.
- »hunting-installationer« og
svømmedykkermateriel samt
- dykkerskib og minedykkermateriel.
De forskellige minetyper og muligheder for at blande antændelsesmåderne gør det vanskeligt for
fjenden at være sikker på, at et
mineret område er ryddet for miner. Det kræver så store ressourcer, både materiel- og personelmæssigt, at dette vil belaste fjenden meget kraftigt.

5. Søværnets
håndvåben
Håndvåben anvendes til nærforsvar og personlig beskyttelse i både sejlende enheder og på landtjenestesteder.
Våbnene er enten automatiske
eller halvautomatiske.
Et automatisk våben skyder så
længe, følgende betingelser opfyldes : Der bliver tilført/udkastet ammunition, og man påvirker aftrækkeren, når våbnet er afsikret. I et
halvautomatisk våben sker ladning
og patronudkast automatisk, sålænge der tilføres ammunition, men
aftrækket skal slippes - og igen
påvirkes for hvert skud, der kun
kan afgives, når våbnet er afsikret.
Våbnene anvendes i søværnet
også som konkurrencevåben.

Maskingevær M/62
Maskingeværet er et tomandsbetjent båndfødet automatvåben.
Maskingeværet har en skudkadence på 1000-1200 skud/min. Ammunitionen kan være forsynet
med en lyssats, så projektilet kan
følges i sin bane. Da våbnet har
en hØj skudkadence, er det nødvendigt med en hjælper, hvis opgave er at forberede ammunitionen, at skifte pibe og at sørge for
afkøling af den varme pibe.
Ved anvendelse ombord i søværnets skibe anbringes maskingeværet normalt i en lønningsstøt257

te, dvs. en gaffelaffutage, der er
fastmonteret.

kende ved sin trykvirkning og er
beregnet til imødegåel se af undervandsangreb.

GeværM/50
Geværet er et halvautomatisk våben. Det har en magasinkapacitet
på 8 skud, som er anbragt i en laderamme.

Feltspaden
Feltspaden er et nærkampvåben.
hvis virkning opstår ved slag og
stød med bladets skarpe kanter.

Maskinpistol M/49
Maskinpistolen er et automatvåben med en magasinkapacitet på
35 skud og en skudkadence på ca.
600 skud/min.

6. Torpedovåbnet

GeværM/75
Geværet er et 7,62 mm automatisk våben. Geværet har en magasinkapasitet på 20 skud.
Geværet er nu indpasset i SØw
værnet som »personlig våben « og
erstatter Gevær Ml50 samt Maskinpistol MP Ml49 .

Pistol M/49
Pistolen er et halvautomatisk våben
med en magasinkapacitet på 8 skud.

Øvrige håndvåben:
Håndgranaten
Håndgranaten er et kastev åben.
som virker ved sprængstykke- og
trykvirkning. Den er derfor særlig
effektiv i lukkede rum, kanonstillinger, skyttehuller o.lign.
Antipersonelminen
Antipersonelminen virker udeluk-
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Torpedovåbnet har en lang traditi on bag sig i det danske søværn.
De første torpedoer kom til Danmark i 1876, kun 10 år efter opfindelsen.
Torpedoen er et undervandsvåben, selvbevægelig og cigarformet. Den indeholder i næsen en
målsøger. en stor sprængladning,
noget elektronik, en beholderdel,
et maskinrum, et agterrum samt et
halestykke med skruer, side- og
dybderor.
Søværnets torpedoer hedder TP
613 og er et resultat af ct dansknorsk-svensk samarbejde.
TP 613 er en tr åd-, programeller målsøgerstyret langdistancetorpedo, beregnet mod overfladernål. Den er termisk drevet med
højkoncentæret brintoverilte, luft,
alkohol og vand som fremdrivningsmidler,
Data:
- Længde 7 m,
- diameter 53,3 cm,
- vægt ca. 2 ton,

- fart 30/40 knob og
- rækkevidde ca. 25 km.

Torpedoen detonerer enten ved direkte træfning eller ved passage
under målet og giver en stor skadevirkning med sine 240 kg
sprængstof.
TP 613 styres via et ildledelsesanlæg - dansk fremstillet af TERMA. Hermed kan torpedoen kontrolleres via signaler gennem tråden, eller hvis tråden knækker
programstyres via torpedoens indbyggede elektronik således, at den
ved hjælp af sin passive målsøger
selv kan finde vej.
Torpedoen er hovedarmeringen
på søværnets undervandsbåde
samt en del af armeringen på
missiltorpedobådene.

Visse enheder af FLYVEl:<'lSKEN-klassen udrustes også med
torpedoer.

7. Dybdebomber
Dybdebomber er et angrebsvåben
mod ubåde.
Dybdebomber er normalt cylindriske beholdere med en diameter
på ca. 50 cm, en længde på ca,
60-70 cm og en vægt på ca. 150
kg. Andre former og størrelser
kan også forekomme.
Bomberne forudindstilles til at
detonere i en bestemt vanddybde.

8. Våbensystemer
MIssilsystemer
Et missilsystem består af et mål-

Affyring af SEA SPARROW-mlssll
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HARPQON affyring fra missIltorpedobåden WILLEMOES (WILLEMOES-klassen)

udpegnings-, et ildledelses- og et
affyringssystem.
Måludpegningssystemet indsamler oplysninger om et mål fra
forskellige varslingskilder og videregiver disse til ildledelsessystemet.
Ildledelsessystemet følger målet og tilvejebringer styresignaler
til missilet. Ildledelsessystemet
til et luftmålsmissil både følger
målet og styrer missilet, hvorimod et sømålsmissil efter affyringen selv finder frem til målet
ved hjælp af et indbygget målsøgesystem.
Affyringssystemet består af
en affyringsrampe med plads til
et antal missiler samt selve missilet.
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Sea Sparrow-missilsystemet
Et NATO-udviklet missilsystem,
primært til forsvar af egen enhed
(skib) mod lufttrusler, dvs. til
brug mod angribende fly og missiler. Det benævnes SAM-system,
der er en forkortelse af »Surface
to Air Missile System«.
Systemet anvendes i korvetter
af NIELS JUEL-klassen. Systemet er computerstyret og består
foruden af kontrolpaneler og computergruppe også af en radardel
og en bevægelig affyringsrampe
samt selve missilet. Missilet er
udstyret med en raketmotor, der
giver det en fart af ca. 2 gange lydens hastighed, og det har en rækkevidde på ca. 20 sømil (37 km).
Missilet er det, der kaldes »8c-

mi Activt Homing«, hvilket vil
sige, at man fra skibet skal følge
målet med Sea Sparrow radaren,
for at missilet kan »se« målet.
Harpoon-mlssilsystemet
Et SSM~system, hvilket vil sige et
»Surface to Surface Missile System« . Missilsystemet er et amerikansk fremstillet system, der har
til formål at bekæmpe sernål. Det
består af et kontrolpane l, en launchergruppe samt selve missilet.
Missilet er udstyret med to motortyper: en booster motor, der er
en raketmotor, beregnet til selve
affyringen samt en jetmotor til
fremdrivningen. Missilet har en
rækkevidde på over 100 km og er

udstyret med et komplet radarsystem, så missilet selv kan finde
målet (dog ud fra de forudprogrammerede data). Missilets hastighed er tæt ved lydens hastighed.
Harpcon -missilsysterneme anvendes i korvetter af NIELS JU~
EL~klassen , i missiltorpedobåde
af WILLR.\10ES~klassen samt
som et landbaseret batteri under
den mobile base (MOBA).
Artillerisystemer
Et artillerisystem består normalt
af et måludpegnings-, et ildledelses- og et pjecesystem.
Måludpegningssystemet
indsamler oplysninger om et mål fra

Skydning med 76 mm OTO MELARE kanon
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forskellige varslingskilder og videregiver disse til ild lede lsessystemet.
Ildledelsessystemet udregner i
hvilken retning, pjecen skal skyde
for at ramme målet.
Pjecesystemet består af kanon
med tilhørende ladesystem og ammunitionsmagasin,

76 mm artlllerisystem MISS
Består af et svensk ildledelsesanlæg (FLEXFIRE) og en fuldautomatisk italiensk pjece (OTO MBLARE).
Det er et nærluftforsvars- og
sømålsartillerisystem, der har en
rækkevidde på 16 km og en skudhastighed på 120 skud/min.
Systemet anvendes i inspektionsskibe af THETIS-klassen og i
FLYVEFISKEN-klassen.
76 mm artillerisystem Mn1
Består af et svensk ildledelsesanlæg (RAKEL) og en fuldautomatisk italiensk pjece (OTO MELARE).
Det er et nærforsvars- og sømålsartillerisystem. der har en
rækkevidde på 16 km og en skud hastighed på 80 skud/min.
Systemet anvendes i korvetter
af NIELS JUEL-klassen og missiltorpedohåde af Wll..LEMOESklassen.
76 mm artilleriayatem M/64
Består af et schweizisk ildledel262

sesanlæg og to amerikanske pjecer anbragt i dobbeltaffutage.
Det er et nærluftforsvars- og
sømålsartillerisystem, der har en
rækkevidde på 13 km og en skudhastighed på 45 skud/min.
Systemet anvendes i minelæggere af FALSTER-klassen.

76 mm kanon M/61
En amerikansk håndrettet halvautomatisk kanon.
Det er en sømålskanon. der har
en rækkevidde på l j km.
Kanonen anvendes i inspektionsskibet BESKYTTEREN og i
land batterier.
20 mm maskinkanon M/42
En schweizisk håndrettet automatisk maskinkanon.
Det er en nærluftforsvarskanon,
der har en skud hastighed på 475
skud/min.
Kanonen anvendes i de fleste af
søværnets enheder.
150 mm kanon M/30
En tysk sømålskanon. der har en
rækkevidde på 22 km.
Kanonen anvendes på Stevnsfortet.
40 mm maskinkanon M/36
En svensk håndrettet automatisk
maskinkanon i fel taffut age.
Det er en bevogtnings- og nærluftforsvarskanon, der har en
skudhastighed på 120 skud/min.

Kanonen anvendes af søværnets landinstitutioner.

9. ABC-våben
Betegnelsen dækker over:
A - Atom- og brintvåben.
B - Biologiske og
C - Kemiske våben.
Denne gruppe våben har det tilfælles, at de foruden den tabsgivende effekt i målområdet er forurenende, dvs. at forureningen kan
forhindre anvendelsen af materiel
og terræn i kortere eller længere
tid.
A~våben

Foruden de virkninger, der kendes
fra konventionelle sprængladninger, kan A-våben forurene store
områder med radioaktivt nedfald,
som vanskeliggør eller evt. helt
hindrer militære operationer i området.
Nedfaldsmængden afhænger af
eksplosionshøjden. Ved eksplosionshøjder, hvor ildkuglen er i
kontakt med jordoverfladen, indeholder den dannede sky bomberester og jordpartikler, der er stærkt
radioaktive. Disse partikler føres
med vinden og vil efterhånden
lejre sig i terrænet.
B~våben

B-våben indeholder biologiske

kampstoffer, dvs. sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Sandsynlige spredningsmetoder for B·
våben er mikroorganismer spredt
som aerosol: »Biologisk sky«, cller ved sabotage mod vandværker,
mejerier, cafeterier o.lign., eventuelt inden krigsudbrud.
B-kampstoffer kan ikke ses,
smages eller lugtes, og der kan gå
lang tid mellem smitte og en
eventuel sygdoms frembrud. Det
er derfor vanskeligt at opdage anvendelse og tilstedeværelse af Bkampstoffer.

C.våben
C-våben omfatter en række kemiske forbindelser (C-kampstoffer),
der kan anvendes i kamphandlinger med det formål at dræbe eller
sætte modstanderen ud af funktion.
Efter virkningen på den menneskelige organisme inddeles Ckampstoffeme i to grupper:
Tabsgivende
-

C~kampstoffer

Nervegasser,
blistergasser,
blodgifte samt
kvælegasser.

Afhængig af den optagne dosis er
disse stoffer dødbringende eller
fremkalder langvarig ukampdygtighed, hvor helbredelse kræver
lægelig behandling.
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Inaktiviserende
C-kampstoffer
- Tåregasser,
- kvalmegasser samt
- psykegasser.
Disse er karakteriserede ved, at
virkningen fortager sig uden behandling, når det forurenede område forlades eller ABC-maske
bæres .
C-kampstofferne inddeles også

efter varighed, dvs. hvor længe
stofferne er aktive i åbent terræn .
Varige C-kampstoffer kan ligge
i åbent terræn i dagevis .
Flygtige C-kampstoffer kan ligge i åbent terræn fra minutter til
flere timer.
Det er muligt at udlægge kemisk kampstof i områder af varierende størrelse.
For yderligere information om
ABC-våben, se: 5. Kapitel, afsnit

c.

Patruljefartøjet HAJEN med kanon, torpedoog HARPOON modul
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5. Kapitel, afs. B

Fremd rivningsmateriel
Fremdrivningsmaskineri
og teknisk udstyr

dieselmotorer og/eller gasturbiner
til fremdrivning.

Et orlogsskib s evne til at løse sin
opgave er i høj grad afhængig af
det ombordværende tekniske udstyr, ikke mindst fremdrivningsog hjælpemaskineri.

Dieselmotoren
Dieselmotoren er i dag det mest
almindelige skibsmaskineri på
grund af driftssikkerhed og
brændstoføkonomi; til gengæld er
den tung og pladskrævende i forhold til sin ydelse.
I søværnet anvendes forskellige
fabrikater. Den viste (se billede
næste side) er fra det tyske firma
MTU og er installeret i korvetter
af NIELS JUEL-klassen. Den har
20 cylindre og yder 4.800 HK.
Som brændstof anvendes alm.
gasolie (dieselolie).

Fremdrivningsmaskinerier
Ved valg af fremdrivningsmaskineri indgår to hovedparametre:
Aktionsradius og fart.
Eksempelvis har et inspektionsskib for løsning af sine opgaver behov for stor aktionsradius ved moderat fart, medens en
missiltorpedobåd har behov for
høj fart med begrænset aktionsradius.
For at opn å en stor aktionsradius er det nødvendigt med et
brændstoføkonomisk
fremdrivningsmaskineri. For opnåelse af
høj fart er det nødvendigt med et
maskineri med høj ydelse, hvilket
sker på bekostning af brændstoføkonomien.
I søværnets enheder anvendes

Gasturbiner
For at imødekomme kravet om høj
fart er flere af søværnet'> enheder
udrustede med gasturbiner, der har
en høj ydelse, kræver lidt plads og
har en lille egenvægt. Til gengæld
er brændstoføkonomien ringe. Et
af de i søværnet anvendte fabrikater er fra General Electric. Det er
installeret i korvetter af NIELS
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...
2o-cyllndret MTU diesel·motor installeret I korvetter af NIELS JUEL-klassen

Gasturbine af GENERAL ELECTRle.typen Installeret I korvetter af NIELS JUEL-klassen
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JUEL-klassen og yder 20.000 HK
(se billede foregående side).

Kombinationer
For visse skibstyper er det ønskeligt at kombinere dieselmotorens
og gasturbinens egenskaber, hvorved der opnås en enhed med stor
aktionsradius ved både moderat
fart og høj hastighed, når dette er
påkrævet.
Derfor er flere skibsklasser,
som f.eks. korvetter, missiltorpedobåde og patruljefartøjer, udru stede med både dieselmotorer og
gasturbiner. Her kaldes dieselmotorerne normalt for krydsfartsmotorer,

Maskinarrangementer
Et fremdrivningsanlæg i et orlogsskib består normalt af flere hovedmotorer, der over et gear trækker
på skrueakslen (skrueaksleme). Et
typisk maskinarrangement består
af de nedenstående hovedkomponenter:

l. Dielselmotor(er),
2. gas turhine(r),
3.
4.
5.
6.

kobling(er),
reduktionsgear,
Ka-Me-Wa-boks samt
skrue med stilbare blade

Af hensyn til driftssikkerhed ved
uheld, brand eller vandfyldning er
maskineriet, hvor pladsrnæssige
forhold tillader det, delt over flere

vandtætte afdelinger, således at
driften km fortsætte fra et andet
rum.

Hjælpemaskineri
Hjælpemaskineri er betegnelsen
for det maskineri, der leverer den
nødvendige elektricitet til skibets
drift, herunder forsyning til overvågnings- og våbensystemer, navigationsinstrumenter m.v. Elektriciteten fremstilles ved hjælp af
en dieseldrevet generator.
Da el-forsyningen er en væsentlig del af et skibs overlevelsesevne, er der normalt to til fire
generatorer ombord, der hver for
sig har kapacitet til at forsyne skibet med den fornødne elektricitet.
Skibet er udrustet med en nødgenerator med automatisk opstart
i tilfælde af strømsvigt. Nødgeneratoren har kapacitet til at forsyne
nødvendige komponenter såsom
skruestigningsanlæg, visse navigationsinstrumenter, styremaskine
m.v, Herved sikres skibets sikkerhed.
Nødgeneratoren er anbragt på
et dæk over vandlinien.
Styring og overvågning
På ældre enheder styres og overvåges maskineriet primært fra maskinkontrolrumrnet.
Funktioner
som omdrejningsregulering af
fremdrivningsmaskiner og skruestigning udføres dog normalt fra
broen.
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Maskinkontrolrummet er samti dig skibets ABeD-central (se 5.
Kapitel, afsnit C) .
Nyere enheder er indrettede således, at alle funktioner kan styres
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og overvåges fra såvel bro som
kontrolrum; dette er muliggjort
ved anvendelse af moderne datateknologi.

5. Kapitel, afs. C

Havaritjenesten
Havaritjenesten varetager foran staltninger mod ABC- og konventionelle våben samt havaritjeneste.
Havaritjenesten benævnes også
ABCD-ISA-tjenesten,
Udtrykket »ABCD~/SA« er en
forkortelse, som har felgende betydning :
A - ATOMIC (atomar),
B - BIOLOGICAL (biologisk),
C - CHEMICAL (kemisk),
D - DAMAGE (skadetr) samt
SA - SANITET (førstehjælp m.v.).
Bogstavet »D« skal i denne forbindelse opfattes som kontrol
med og udbedring af skader, forårsaget såvel af våben som havarier.
SA står for sanitet, der udover
førstehjælp også omfatter krigssanitetstjeneste.

1. Formål
Søværnets ABCD-/SA-tjeneste har
som formål at sikre søværnets skibe og landtjenestesteders operati-

ve effektivitet i videst muligt omfang ved løsning af forekommende ABCD -JSA-opgaver.

2. ABCD-/SA-tjenesten
i flådens skibe
Det er ABCD-tjenestens opgave
at holde skibet:
- Flydende,
- sejlende og
- kæmpende.
ABCD-tjenestcn skal forsøge at
begrænse/udbedre skader opstået
ved:
-

Kollision,
grundstødning,
brand,
konventionel krigsførelse eller
ABC-krigsførelse.

Væsentlige skader som følge af
ovenstående kan være :
- Huller og revner i skrog med
vandindtrængen til følge,
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- gennemhullede og dermed
svækkede skotter og dæk,
- ødelagte døre og luger,
- sprængte rør,
- ødelagte kabler og
- brande.
Ovennævnte skader kan forårsage:
-

Svigtende flydeevne,
svigtende fremdrivning,
svigtende styring eller
svigtende strømforsyning.

ABCD-sektionens opgaver
Med baggrund i foranstående er
ABCD~sektionens opgaver, med
hjælp fra den øvrige besætning, at
udføre:

-

Lækstopning,
afstivning af skotter,
slukning af brande,
reparation af rør,
reparation af kabler samt
betjening af nødsystemer.

Hertil kan føjes:
- Ydelse af førstehjælp til sårede
m.v

3. Personel
ABCD~/SA~sektionen består af
personel fra teknisk division, suppieret med personel fra forvaltningsdivisionen. Det vil sige personel, der ikke er direkte involve-
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ret i skibets egentlige kampopgaver, men som er nødvendigt for
varetagelse af skibets drift, vedligeholdelse og forplejning.
Dette personel udgør et begrænset antal af den samlede besætning, hvorfor alle ombord kan
kaldes til assistance for bekæmpelse af større skader.
Uddannelse
Personel fra teknisk division gives
særlig ABCD-uddannelse i forhold til det niveau, den enkelte
skal fungere på.
Den øvrige del af besætningen
gives en grundlæggende uddannelse, der sætter den i stand til at
assistere ved brandslukning, lækstopning og afstivning.
Organisation
ABCD~/SA~tjenesten er organiseret med ABCD~central og 1~3
ABCD-patruljer, tilpasset enhedens størrelse .
ABCD-centralen (normalt placeret i skibets maskinkontrolrum)
ledes af ABCD-officeren, hvis opgave det er at vurdere og prioritere skadebekæmpelsen i hele skibet samt koordinere ABCD~pa
truljernes indsat...,
ABCD-patruljen opererer fra
ABCD-patruljestationen, der er
placeret i patruljeområdet: det afgrænsede område af skibet, hvori
patruljen varetager den egentlige
skadebckæmpelse.

Samtidig er ABCD~patruljerne
ABCD-centralens øjne og Ører, og
de melder alle skader og uregelmæssigheder til denne.
ABCD-patruljen består af AB~
CD-patrulje ledere n, der normalt
er befalingsmand af maskinlinien
og 6-8 gaster, afhængig af skibets
størrelse.

4. ABCD..JSA..
tjenestens materiel
Skibet
En forudsætning for en effektiv
skadebekæmpelse er, at skibet er
konstrueret til at kunne modstå
opståede skader, dvs. :
- Vandtæt inddeling,
- reservestrømveje til vigtige
komponenter,
- gode stabilitetsforhold og
- effektivt lænse- og brandslukningsudstyr,

Vandtæt inddeling
Den vandtætte inddeling skal forhindre, at vandfyldning af et rum i
skibet breder sig til skibets øvrige
rum (fremadskridende fyldning).
Den vandtætte inddeling er afhængig af, at vandtætte døre og
luger er lukkede. Det er derfor
nødvendigt, at hele besætningen
medvirker til at opretholde den
beordrede lukningstilstand i henhold til risiko- og kontrolafmærkningen.

l

Reservestrømveje
Alle vigtige komponenter i skibet
kan forsynes fra to eller flere
strømveje. Bliver et kabel revet
over, vil det således være muligt
at skifte til et andet kabel. Dette
gælder bl.a. til styremaskine. våbensystemer m.v.

Stabi litetsforhold
Et skibs stabilitet er udtryk for
dets evne til »at holde sig på ret
køl«.
Har skibet ikke tilstrækkelig
stabilitet, vil det lægge sig på siden eller evt. kæntre.
Beskadiges et skib med vandindtrængen til følge, formindskes
stabiliteten. Det vil lægge sig dybere i vandet og evt. få slagside.
Det er ABCD-tjenestens opgave
at bevare skibets stabilitet ved at
foretage lækstopning og lænsning
af beskadigede rum samt hindre
vandfyldning fra rum til rum
(fremadskridende vandfyldning).
Lænse-og
brandslukningsudstyr
Til lænsning og brandslukning er
skibet udstyret med fast insta llerede pumper. Derudover har
ABCD-patruljerne rådighed over
transportable pumper og lænsemidler til supplement eller erstatning for fast installeret materiel.
Desuden er særligt udsatte rum
brandsikrede med automatisk
brandsikringsanlæg.
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5. Risiko- og kontrolafmærkning
Den størst mulige sikkerhed for
skib og besætning er til stede, når
samtlige vand- og gastætte døre
og luger er lukkede. Da dette vil
være bæmmende for arbejdet ombord, er lukkemidler afmærkede
med risiko- og kontrolafmærkning, der gør det muligt at etablere en efter situationen afpasset
lukningstilstand.

()..risikoafmærkning
er en rød farveafmærkning anbragt på eller umiddelbart ved
lukkemidlet. Formålet med risikoafmærkningen er, at uanset den
etablerede lukningstilstand kan
den højeste grad af vandtæt sikring opnås med en enkelt ordre:
»Lukke røde lukkemidler«,
()..kontrolafmærkning
anvender bogstaverne X, Y og Z,
der angiver den risiko, lukkemidlet udgør i åben tilstand. X angiver de lukkemidler. der udgør
størst risiko og Z mindst.
Herudover anvendes afmærkningen »Klart skib«.
Se afsnittet om lukningstilstande.
ABC-risiko- og
kontrolafmærkning
Denne afmærkning er anbragt på
lukkemidler, der har betydning for
den gastætte sikkerhed.
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ABC-risikoafmærkning
er en orange afmærkning anbragt
på eller umiddelbart ved lukkemidlet. Herved opnås, at det er
muligt ved en enkelt ordre: »Lukke orange lukkemidler« at opnå
højeste grad af gastæt lukning.
ABC-kontrolafmærknlng
består af bogstaverne A, B, R, M.
A eller B er anbragt på døre og
luger.
R på ventilationsspjæld og
ventilatorer.
M er anbragt på lukkemidler,
der skal betjenes af brugeren.
Foruden bogstavafmærkningen
anvendes afmærkning med tekst
(se side 273):
»CITADEL IND«
}}CITADEL UD«
)}RENSESTATION«.

6. D-Iukningstllstande
Risiko- og kontrolafmærkningen
danner grundlag for etablering af
den ønskede lukningstilstand.
))LUKKE RØDE
LUKKEMiDLER((
Denne ordre anvendes ved pludselig opstået fare for skib og besætning.
På ordren lukkes alle røde lukkemidler af det personel, der er
nærmest. Enhver ombord bar pligt
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til at medvirke ved lukning og
kontrol af lukningstilstanden.
Passage af røde lukkemidler er
ikke tilladt.
»LUKNINGSTILSTAND
(X ray) (

Denne tilstand er skibets normale
lukningstilstand såvel til søs som i
havn.
Alle lukkemidler mærket »X«
skal være lukkede.
»LUKNINGSTILSTAND
(Vankee)«
Anvendes under fredsforhold ved
havnemanøvrer, sejlads i vanskeligt navigabelt farvand, usigtbart
vejr m.v.
Anvendes under krigsforhold i
beredskabsgraderne 1.,2. og 3.
Når lukningstilstand Y er etableret, skal alle »X« og »Y« mærkede lukkemidler være lukkede.
Etablering og kontrol af lukningstilstanden udføres af personel fra ABCD-sektionen eller
vagtskiftet.

at passage må finde sted. Skal et
lukkemiddel stå åbent i længere
tid end normal passage kræver,
skal der indhentes tilladelse fra
ABCD-centralen. Er denne ikke
etableret. da fra vagtchefen.
Lukkemidler, der anvendes ved
ammunitionstransport o.lign., er
udover kontrolafmærkning afmærkede med påskriften »KLART
SKIB ~<. Dette tilkendegiver, at
lukkemidlet uden tilladelse må stå
åbent, så længe det pågældende
arbejde pågår.

7. ABC ..
lukningstilstande
ABC-risikoluknlng
Udføres på ordren:
»LUKKE ORANGE
LUKKEMIDLERcc

Anvendes umiddelbart før angreb,
hvor C-våben frygtes anvendt eller ved overraskelsesangreb.

ABC-kontrol lukning
Anvendes i forbindelse med ABCberedskab.

»LUKNINGSTILSTAND
(Zulu)cc
Anvendes normalt under krigsforhold i l. og 2. beredskabsgrad.
I lukningstilstand »Z« er alle
lukkemidler mærket X, Y og Z
lukkede.

Lukningstilstand (Bravo)
Når denne er etableret, skal alle
lukkemidler mærket B være lukkede.

Generelt
Fælles for D-kontrollukningen er,

LukningstIlstand (Alfa)
Når denne er etableret, skal alle
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lukkernidler mærket B eller A være lukkede.
Kun døre mærket »CITADEL
IND«, »CITADEL UD« samt
»RENSESTATION« må anvendes
til passage til og fra citadellet.

Bogstavafmærkning R
Ventilatorer, der er afmærkede
med R, skal i lukningstilstand A
og B være i gang.
Ventilationsspjæld mærket R
skal være omstillet til recirkulation i lukningstilstand A.
Bogstavafmærkning M
angiver, at det er brugeren af det
pågældende lukkerniddel, der afgør, hvornår det skal lukkes; dog
altid senest på ordren: »LUKKE
ORANGE LUKKEMIDLER«.

8. Kollektiv
beskyttelse i skib
mod ABC-våben
For at beskytte skibets besætning
mod forurening fra ABC-våben er
skibet konstrueret med kollektive
beskyttelsesforanstaltninger:
- Gastæt lukning af åbninger til
det fri,
- opdeling af skibet i gastætte
rum,
- ABC-filter og
- Pre-wetting,

Gastæt lukning af
åbninger til det fri
For ikke at forurene skibets indre
ved sejlads i ABC-forurenede områder, skal alle åbninger såsom
døre, luger og lemme samt ventilations til- og afgange og evt. koøjer lukkes gastæt. Disse lukkemidler er afmærkede med ABCrisiko- og kontrolafmærkning.
For yderligere at sikre skibets
indre mod forurening er det konstrueret med gastætte sektioner.
Opdeling af skibet i
gastætte rum
- Citadellet,
- gassluse og rensestation samt
- gasfrie rum.

Citadellet
Citadellet består af et eller flere
rum, der forsynes med frisk luft
gennem et filtersystem i en sådan
mængde, at det i citadellet er muligt at opretholde et overtryk. Dette medfører, at der ved mindre
lækager blæser luft ud og ikke
forurening ind.
Systemet skal gøre det muligt
for personellet at betjene materiel
og våbensystemer uden individuel
ABC-he skyttelse anlagt.
Gassluse og renaestation
Disse giver adgang til og fra citadellet således, at sporehold sendes
ud via slusen, medens adgang til
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IR Gasfrit rum.
[B

Gascitildel.

Minelægger af FALSTER-klassens inddeling l gastætte rum

citadellet på det forurenede skib
kun må finde sted gennem rensestationen, hvor personlig rensning
kan finde sted.

Gasfrie rum
Et gas frit rum er et rum, der kan
lukkes gastæt, men som ikke får
tilført luft gennem filtre eller ventilationssystemer.
ABC-filter
ABC-filteret, der forsyner citadellet med renset filtreret luft, er i
princippet opbygget ligesom filtratoren i ABC-masken.
Filteret kan tilbageholde alle
kendte C-kampstoffer, luftbårne
biologiske kampstoffer samt radioaktiv forurening.
Pre-wetting

Pre-wetting-anlægget kan sammenlignes med et sprinklersystem. Det
er anbragt udvendigt på skibet med
det formål at omgive skibet med en
vandtåge. Denne forhindrer, at forureningen aflejrer sig på skibet,
hvorved rensearbcjdet, der skal udføres efter passage af et forurenet
område, reduceres væsentligt.
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ABC-sporing og -rensning
af materiel
Formålet med sporing er at fastslå, om skibet er forurenet, med
hvad skibet er forurenet, og hvor
på skibet forureningen er.
Sporingen danner således baggrund for den efterfølgende rensning af skibet.
Sporingen foretages af personel
fra ABCD-patruljerne, medens
rensning udføres af personel fra
alle divisioner under ledelse af
sporeholdene.
ABC-rensning og kontrol af
forurenet personel
Rensning af forurenet personel foregår på rensestationen. Alt personel, der har været i kontakt med
forureningen, skal gennem rensestationen, før det gives adgang til
citadellet.
Renseststionen
Rensestationen er opdelt i:
-

Afklædningssted.
gassluse.
afvaskningssted og
kontrol- og nødbeklædningssted.

9. ABCD-/SA..tjenesten
på Jandtjeneste..
steder
ABCD-JSA-tjenesten på søværnets landtjenestesteder skal såvel
under freds- som krigsforhold
medvirke til at sikre og bevare
størst mulig operativ virke og
kampevne. Dette sker ved at begrænse virkningerne af skader opstået ved:
- UlykkerJkatastrofer i fredstid,
- konventionel krigsførelse samt
- ABC-krigsførelse.
Der kan også ydes assistance ved
ulykkerJkatastrofer uden for landtjenestestedet.
På større operative tjenestesteder etableres en ABCD-/SA-organisation, der i sin opbygning ligner ABCD-/SA -organisationen i
søværnets skibe.
Endvidere oprettes en bedriftsværnstjeneste, der er bemandet
med civilt personel.
Bedriftsværnstjenesten er efter
tildelte opgaver delt i fire tjenestegrene:
-

Ordenstjenes te,
redningstjeneste,
brandtjeneste og
ABC-tjeneste.

nings- og nærforsvarsorganisation
etableres et beredskab efter følgende principper: Der oprettes en
centraliseret ledelse af hele landtjenestestedet, der udøves fra
ABCD-centralen.
Denne ledes af en ABCD-offi-

cer.
Den decentraliserede kontrol
udøves af ABCD-patruljerne, der
hver kan få tildelt et afgrænset
område af tjenestestedet. Hver patrulje har en ARCD-patruljeleder;
i patruljen indgår et antal gaster,
der alle har modtaget specialuddannelse i ARCD-tjeneste.
SA-sektionen
Der etableres en forbindingsplads
og evt. båresamlingssteder, der ledes af tjenestestedets læge/saniretsbefalingsmand.
Ved forbindingspladsen indgår
et antal sanitetsgaster, der alle har
modtaget uddannelse i sanitetstjeneste.
Sanitetsgaster, der ikke er beskæftigede ved forbindingspladsen, indgår som sanitetspersonel i
ABCD-patruljerne.
ABCD-JSA-tjenesten har yderligere til opgave at uddanne den
øvrige del af besætningen til at
kunne assistere ved ABCl).../SAtjenestens opgaver.

ABeD-sektionen
Under krigsvagt samt bevogt-
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5. Kapitel, afs. D

Redningsmidler
Det er af største betydning, at alle i
skibet har et grundigt kendskab til
skibets redningsmidler, såvel personlige (redningsvest og redningsdragt) som kollektive (redningsflåder og disses foreskrevne udstyr).

søværnet anvendes forskellige flåder:

1. Redningsflåder

- Fra 4- til 25-mandsflåder, som
kan kastes overbord,
- nedfirbare flåder og
- specielle flåder til undervandsbåde.

Alle søværnets skibe er udrustede
med oppustelige redningsflåder. I

Redningsflåden er pakket i en
glasfibercontainer. Containeren er

Containeren, der indeholder den sammenpakkede redningsflåde , er anbragt I sit
stativ. Gjorden med sllppehage er fastgJort til det automatiske anlæg (hydrostatisk
udløserrelæ). På det venstre billede ses, hvorledes udløserlInen og slIppehagen er
fastgjort til anlægget
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anbragt i et stativ og fastholdes til
dette ved hjælp af en surringsgjord med sliphage.
I forbindelse med containeren
og stativet er der et automatisk
anlæg (hydrostatisk udløserrelæ).
Dette anlæg sikrer, at redningsflåden frigøres fra skibet i en situation, hvor besætningen ikke
har haft mulighed for at frigøre
redningsflåden manuelt, inden
skibet synker. Den røde udløserline skal være fastgjort til det auto matiske anlæg. Når redningsflåden skal oppustes, tages fat i udløserlinen. der er fastgjort ombord. Når der ikke kan hales mere
line ud (i alt ca. 25 m), gives et
kraftigt ryk for at udløse CO z--flasken. Ved udløsningen vil containeren åbne sig, og flåden pustes
op. Når flåden er pustet helt op,
vil overskydende CO z undslippe
gennem overtryksventilen.
Udstyret i redningsflåden består af følgende:
- Kniv til kapning af udløserline.
som er anbragt i umiddelbar
nærhed af denne,
- to pagajer,
- to drivankre (det ene i reserve),
- et øsekar og to svampe,
- en luftpumpe (til oppustning af
flådens dobbeltbund, sider mel lem tagbuerne og forhængene
til de to åbninger samt for efterfyldning af luft i flådens to
bæreslanger),

- kastering med 30 meter line
(beregnet til at kaste ud til personer, der ligger i vandet i nærheden af flåden),
- nødpejlesender af typen SARBE (således at eftersøgningsfly
og -skibe , når senderen er startet , kan pejle sig frem til de
nødstedte i flåden),
- nødsignalmateriale:
Fire faldskærmsblus og seks
håndblus. der viser rødt blus,
samt to røgsignaler, der afgiver
orange røg,
- signalspejl (heliograf),
- signallygte (vandtæt håndlygte
med reservebatterier og -pære),
- fløjte,
- en æske stormtændstikker,
- nødforplejning bestående af
fem pakker vitaminiserede kiks
il l kg, og 15 liter drikkevand i
plastposer samt drikkebægre.
- fiskegrej,
- lappegrej,
- vejledning i overlevelse,
- medicintaske med forbindinger,
salve, søsygetabletter og smertestillende midler m.m .•
- sakse samt

- termosoveposer,
Råd vedr. anvendelse af
gummiredningsfJåder:
- Forvis Dem om, at udløserlinen
er sikkert fastgjort ombord. Efter at flåden er pustet op, virker
udløserlinen som fangline mel-
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lem skib og flåde. Hvis skibet
synker, før alle er kommet i flåden, kappes udløserlinen hurtigt
med den i flåden værende kniv,
- kast containeren med flåden
overbord, om muligt i læ side.
Når flåden skal entres, skal
man ikke lade den drive fra
skibssiden , men udnytte det læ,
som skibet giver, Såfremt man
ikke kan entre direkte fra skibet, svømmes i flådehold langs
udløserlinen til flåden og
- hjælp hinanden op i flåden og
undgå trængsel ved åbningen.
.Kan man ikke entre flåden med
det samme, holder man fast i
flådens livline, som går hele vejen rundt om flåden.

-

-

-

Øjeblikkelige forholdsregler
efter entring af flåden:

- Kap udløserlinen ,
- bjærg det selvsættende drivanker,
- fat pagajerne og padl væk fra
skibet til sikker afstand,
- sæt drivankeret igen og
- sæt gummipropper i overtryksventiler.

-

Ophold i flåden generelt:

- Hold udkig efter overlevende,
- personer i vandet bjærges ved
hjælp af kasteflyderingen med
line. Hvis nogen springer i vandet for at bjærge en nødstedt, er
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-

det sikrest at fastgøre flyderingen til redningsvesten, Forlad
aldrig en flåde uden denne forbindelse,
tøm flåden for evt. vand ved
hjælp af øsekar og svampe,
luk indgangene og pust dem op,
pust bund og sider mellem tagbuerne op. Temperaturen inde i
flåden vil hurtigt stige i forhold
til temperaturen udenfor,
vådt tøj tages af, vrides hårdt
op og tages på igen. Det er bedre at have vådt tøj på end ingenting,
tag søsygetabletter for at modvirke opkastninger og derved
følgende udmattelse/dehydrering,
kontroller, at nødpejlesenderen
virker i henhold til betjeningsinstruksen, som ligger i nødpakken,
etabler en udkigstem således ,
at der holdes konstant udkig efter hjælp,
brug nødrationer og medicin
med omtanke. Spar på drikkevandet. Drik aldrig havvand,
selv ikke blandet med ferskvand,
gør nødfaldskærmsblus og nødhåndblus klar til brug. Må kun
bruges, når skib, fly eller land
er i sigte og brug ikke dem alle
på en gang,
forbered Dem på, at opholdet i
flåden evt. kan vare mange
døgn samt

- læs vejledningerne i flåden og
nødpakken grundigt igennem,
hvordan man bedst holder sig i
live.

Nogle indhøstede
erfaringer med oppustelige
gumm iredningsflåder
I visse tilfælde er oppustelige gum mircdningsflåder kæntrede i hårdt
vejr. I de tilfælde, hvor det har
været muligt at skaffe oplysninger
om disse uheld, har det vist sig, at
drivankeret ikke har været sat ud.
For 4- og 6-mandsftåder er det således, at de i svær sø kan »passe«

ind i en sø, der bryder. De ombordværende glider ned i den lave
side, og er drivankeret ikke sat, vil
flåden kunne kæntre.
Enkelte oppustelige flåder er
efter forlis fundet uudløste i deres
container. Undersøgelser har vist,
at flåderne har været intakte og i
orden og har kunnet udløses på
normal måde. Dette tyder på, at
udløserlinen ikke har været fastgjort ombord, eller at den fejlagtigt er opgået. Som følge heraf er
flåden drevet bort uden at være
udløst og har derfor ikke været til
nogen gavn for de skib brudne.

Redningsflåde, 1D-mandsflåde. Betegnelse lD-H. (10 angiver, at det er en 10mandsflåde, og H'et fremkommer af tagbuemes H.form).
Tagbuemes H·form gør, at flåden altid vII Indtage den rette stilling på vandet (selv.
oprettende).
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I enkelte tilfælde har der været
klager over, at flåder ikke kunne
udløses. Undersøgelser heraf har
vist, at udløserlinen ikke har været halet helt ud, idet flåderne viste sig at være i orden og udløste
sig på normal måde efter, at resten
af linen var halet ud.
Under hensyn til skibets størrelse er udløserlinen mellem 15
og 30 meter lang. Først når udløserlinen er halet helt ud, aktiveres
kulsyreflasken.
I et tilfælde havde man opgivet
at udløse flåden og prøvede at udsætte en redningsbåd. Pludselig
opdagede man, at flåden lå fuldt
oppustet og klar til brug ca. 30
meter fra skibssiden. Formentlig
har sø og vind halet resten af udløserlinen ud og derved aktiveret
kulsyreflasken. De nævnte tilfælde kunne tyde på manglende
kendskab til flåderne i forbindelse
med en vis panik.
Tre mand omkom i en flåde.
Undersøgelsen viste, at flåden var
pustet normalt op, men indgangen
var ikke lukket og drivankeret ikke udsat. Herved er flåden blevet
vandfyldt i det hårde vejr og de
ombordværende omkommet af
kulde. Så vidt vides havde de tre
ikke kendskab til redningsmidlet.
I et tilfælde omkom fire mandde tre i flåden, den fjerde lå uden
for. Så vidt det kan oplyses, havde
ingen af de fire omkomne noget
kendskab til flåden. Der er endvi-
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dere berettiget grund til at tro, at
det tillige er fortalt de pågældende, at de ikke måtte springe ud i
flåden, og de har derfor været i
vandet først med det resultat, at de
har været så medtagne af kulde, at
de ikke har været i stand til at lukke flåden, der hurtigt er blevet
fyldt med vand. De skibbrudne
omkom af kulde.
Tre mand var efter et forlis
kommet op i flåden, en fjerde lå i
vandet i nærheden. Han kunne ikke nå hen til flåden, bl.a. fordi han
ikke var iført redningsvest. På
grund af vinden var det ikke muligt at manøvrere flåden hen til
den forulykkede. De øvrige var
ikke klar over, at redningskasteringen med 30 meter line bare
kunne have været anvendt og på
denne måde antageligt have reddet den pågældende.
I adskillige tilfælde har den
dobbelte bund ikke været oppustet, hvilket medførte, at de
ombordværende blev udsat for
unødige kuldepåvirkninger fra
bunden, idet mm ikke havde opnået den isolation mod det kolde
vand, som oppustningen af den
dobbelte bund giver.

Helikopteropsamling fra
gummiredningsflåde
I det tilfælde, hvor man fra en
gummiredningsflåde skal hejses
ombord i en helikopter, skal man,
når helikopteren nænner sig, tryk-

ke redningsflådens tag ned ved at
lukke luft ud af tagbuerne og anbringe sig ovenpå taget.
Opsamlingen kan foregå enten
som dobbeltløft eller enkeltløft.
men altid med anlagt og oppustet
redningsvest.
Ved dobbeltløft vil helikopteren
sende en redder ned til flåden.
Ved hjælp af en redningsslynge
bjærges de skibbrudne en ad gangen.
Fra mindre helikoptere vil op-

samlingen foregå ved enkeltløft,
dvs. at helikopteren sænker en
tom redningsslynge ned. En mand
ad gangen tager denne slynge på
og viser med opstrakt hånd. når
han er klar til ophejsning.
På redningsslyngen er der trykt
en brugervejledning. Denne skal
følges nøje. Endvidere er det vigtigt, at man, medens man bliver
hejst op, holder armene ind til
kroppen samt undlader at gribe fat
i helikopteren under ophejsningen .

Opsamling af personel ved hjælp af LYNX-helikopter
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REDNINGSVESTEN

l.a. Mundstykke til oppustning

1. LUFT
a. Pust luft i vesten med munden.
eller
b. Ved overbordfald med uoppustet redningsvest,
træk i knoppen si vesten pusteS op.

2. LYS
Lyset tændes automatisk af vandet.

3. LYD
Tag fløjten op af lommen i vest~n og fløjt,.
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Kend Deres redningsvest!
Brug den rigtigt!
Pas den godtl
Deres liv og overlevelse kan afhænge heraf
Betjeningsvejledning rn,v,
for redningsvestene:
SECUMAR 12 DK og NORVIK 34 PU 420
med mundoppustning eller
håndudløsning (co-patrco)
lys og fløjte

2. Redningsveste
Et grundigt kendskab til den redningsvest, der på tjenestestedet!
skibet vil blive udleveret til Dem
som Deres personlige redningsmiddel, kan blive LIVSVIGTIGT
for Dem.
Der er især 3 funktioner på redningsve sten, det i en nødsituation
kan blive livsvigtigt for Dem at
have kendskab til:
Det er de 3 L'er,
der står for Luft, Lys og Lyd.

Kort beskrivelse af
Redningsvest SECUMAR 12
DK (ca. 12 liter luft)
- Redning svesten er en oppuste-
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lig redningsvest med et kammer; den består af et overtræk,
der kan lukkes om blæren ved
hjælp af trykknapper og burrelukninger,
- overtrækket, som bærer blæren i
uoppustet tilstand. er farvet gråt,
medens blæren, der ved oppustningen frigøres for overtrækket,
er orangefarvet og forsynet med
fire rektangulære mærkater af
lysreflekterende materiale,
- redningsvesten fastgøres til
brugeren ved hjælp af en indstillelig nakke-rskridtrem og et
indstilleligt bælte. Begge remmene er forsynet med en kara-

binhage, der hugges i en metalring på overtrækket og
- redningsvesten passer til alle
kropsstørrelser (små børn undtaget). Redningsvestens opdriftsegenskaber bevirker, at
vesten holder brugeren i korrekt flydestilling.
Luft
Ved mundoppustning :
- Alle trykknapper og burrelukninger på redningsvestens overtræk åbnes,
- sikringsringen under ventilen på
mundoppustningsslangen (anbragt på venstre side af vesten)
skrues nedad (med urviseren),
- mundstykket trykkes helt ned
med læberne eller fingrene
samtidig med, at der pustes luft
i blæren,
- efter hvert pust slippes mundstykket, hvorved ventilen lukker, og luften hindres i at slippe
ud samt
- efter afsluttet oppustning skal
mundventilen sikres ved at
skrue sikringsringen op igen
(mod urvisercn).
Ved C02-DPpustning:

SECUMAR~vest anlagt og klar til
Cth-oppustnlng (sammenpakket)
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- C02-Dppustning sker ved at
trække udløserlinens »knop«
kraftigt nedad (er anbragt forneden i vestens højre side),
-- slagstiften punkterer CCh-pa-

Mundoppustning

SECUMAR-vest
med anlagt
ansigtsskærm
Udløser med
udløserline
og knop

SECUMAR-vest efter COz-oppustning

tronen, kultveilten strømmer ud
i vestens blære, og trykknapper/burrelukninger, der holder
overtrækket om blæren, springer op samt
- kontroller med hånden, at alle
trykknapper og burrelukninger
er åbne, især i nakken (uåbnede
trykknapper kan forekomme i
stærk kulde).

Lys
På opdriftblærens venstre forside
er markeringslyset anbragt. Batteriet, der ved en kort ledning er
forbundet til markeringslyset, er
anbragt i en lomme under blæren i
venstre side af overtrækket. Markeringslyset vil tændes i det øjeblik, batteriets 2 kontaktelektroder
i bunden af batteriet bliver ned-
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sænket i vand. Lyset skal kunne
brænde klart i 8 timer.

Lyd
Under opdriftblæren i venstre side
af overtrækket ved siden af batterilommen er fløjten anbragt i en
lomme. Fløjten er fastgjort til redningsvesten med en line. Kan De
ikke få fløjten ud af lommen, find
linen til fløjten og træk op mod
skulderen.
Husk fløjten! Så bliver De lettere fundet i mørke, tåge m.v.
Ansigtsskærm
Vesten er forsynet med en ansigtsskærm, der beskytter mod røgvand og søsprøjt og herved nedsætter varmetab fra hoved og hals.
Ansigtsskærmen kan anlægges,
hvis man skal opholde sig længere tid i vandet.
Kort beskrivelse af
redningsvest NORVIK 34 PU
420 (ca. 20 liter luft)
- Redningsvesten er en oppustelig redningsvest med to af hinanden uafhængige kamre adskilt ved en membran. Redningsvesten består af et overtræk, der kan lukkes om blæren
ved hjælp af burre lukninger,
- overtrækket, der dækker blæren
i uoppustet stand, er farvet gråt,
medens blæren, der ved oppustningen frigøres fra overtrækket,
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er orange og forsynet med reflekser. Frontsiden er forsynet
med søværnets mærke: anker
og krone og
- redningsvesten anlægges og tilpasses ved hjælp af en indstillelig nakke-/skridtrem og et indstilleligt bælte. Begge remme
er forsynet med en karabinhage. På vesten er der fastgjort en
fangline (skammeratlinee) på
ca. l meters længde.

Luft
Ved mundoppustning:
- Burrelukningen på redningsvestens overtræk åbnes.
- redningsvesten er forsynet med
to mundoppustningsslanger til
oppustning af hver sit kammer.
Benyt den venstre slange således, at man puster det yderste
kammer op (det yderste kammer er det mest udsatte). Hvis
det yderste kammer punkterer,
tager
man
sin
højre
mundoppustningsslange og puster det bagerste kammer (reservekammeret) op,
- sikringsringen under ventilen
på mundoppustningen skrues
nedad (med urviseren),
- mundstykket trykkes helt ned
med læberne eller fingrene
samtidig med, at der pustes luft
i blæren,
- efter hvert pust slippes mundstykket, hvorved ventilen luk-

ker, og luften hindres i at slippe
ud samt
- efter afsluttet oppustning skal
mundventilen sikres ved at
skrue sikringsringen op igen
(mod urviseren).
Ved C02-oppustning:
- C02-oppustning sker ved at
trække udløserlinens knop kraftigt nedad (er anbragt i vestens
højre side),
- slagstiften punkterer da C02patronen, og kultveilten strømmer ud i vestens blære (yderste
kammer), og burrelukningen,
der holder overtrækket om blæren, springer op og
- kontroller med hånden, at burrelukningeme er åbne, især i
nakken.

lyd
På opdriftblærens venstre forside
er der i en elastikstrop anbragt en
fløjte, der med en line er fastgjort
til vesten. Erfaringer har vist, at
fløjten er noget lettere at få fat på
i denne vest end på SECUMARvesten. HUSK FLØJTEN! Så bliver De lettere fimdet i mørke, tåge
m.v.
Ansigtsskærm
Vesten er forsynet med en ansigtsskærm, der beskytter mod røg-

lys
- På opdriftblærens venstre forside er markeringslyset anbragt.
Batteriet, der ved en kort ledning er forbundet til markeringslyset. er anbragt på vestens venstre bagside.
Markeringslyset vil automatisk
tændes, enten når vesten pustes op,
eller når batteriets to kontaktelektroder i bunden af batteriet bliver
nedsænket i vand. Lyset skal kunne brænde klart i 8 timer.

NORViK-vesl anlagt og klar til
Co.-oppustnlng (sammenpakket)
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NORVIK-vest med
anlagt ansigtsskærm

Reflekser

Mundoppustning
af det yderste
kammer

Mundoppustning af det inderste kammer

COl-patron

Udløser med udløserline og knop.
(Oppustning af
det yderste kammer).
NORDVIK-vest efter C02-oppustning
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Håndstrop til
ombordtagning
af personer

vand og søsprøjt og herved nedsætter vannctab fra hoved og hals.
Ansigtsskærmen kan anlægges,
hvis man skal opholde sig længere tid i vandet.
Brugerens kontrol ved modtagelse af redningsvesten
Ved modtagelse skal De straks
kontrollere følgende:
Navn:
Modtaget, dato:

-

-

år:

-

Enhed:

- At det gule kort på vestens
bagside er udfyldt af regnskabsføreren med måned og år
(max 12 måneder gammelt)
- at udløserarmen er spændt i sin
øverste stilling med plompe og
tynd knæktråd. (På NORVIKvesten med en rød knækstift af
plastik),
- at vesten er forsynet med en
fyldt COz-patron. Dette kontrolleres ved at skrue den ud af
udløseranordningen og påse, at
patronens munding er uskadt
(det vil sige uden hul). Inden
isætning af patronen kentrolleres, at den ringfonnede pakning
i udløseranordningen ligger
som den skal og ikke dækker
slagstiften. Herefter skrues pa tronen i med hånden . Det er

vigtigt, at patronen skrues helt i
bund,
at vesten er forsynet med refleks, kammeratline, fløjte,
markeringslys og tilhørende
batteri, det afprøves ved at sætte en fugtet finger på de to kontaktelektroder i bunden af batteriet,
at vesten er tæt og uden skader.
Dette kontrolleres efter, at vesten er mundopblæst,
at remme og karabinhager er i
orden,
at ansigtsskærmen er i orden
samt
at udløserlinen til vestens COzpatron, hvis frie ende er forsynet med en knop, hænger ud af
vestens overtræk i højre side og
er let tilgængelig, når vesten er
pakket.

Observeres der fejl eller mangler
ved redningsvesten, skal den
straks byttes.
Når De som bruger af redningsvesten har konstateret, at den er i
orden, skal det gule kort udfyldes
med Deres navn og enhedens/skibets navn. Dette er enhedens kvittering for, at den udleverede redningsvest er kontrolleret og fundet
i orden.
Hvis vesten har været i brug
(plomben knækket, COz-patronen
udløst osv.), skal vesten byttes.
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Oppustelige arbejdsredningsveste med automatisk
og manuel udløsning type
SECUMATIC og VIKING 1
SECUMATIC og VIKING l redningsveste er selvoppustelige redningsveste; i daglig tale benævnet

arbejdsveste.
Arbejdsveste er til brug ved arbejde , hvor risikoen for at falde i
vandet er særlig stor, og hvor en
oppustelig vest, eller en vest med
fast opdriftsmiddel, ville være
stærkt generende for arbejdet. Arbejdsvestene er forsynet med. et
kraftigere bælte, der virker som
sikkerhedssele og på forsiden forsynet med en såkaldt D-ring ,
hvori en livline med karabinhager
er indsat. Livlinen anvendes f.eks.
til sikring mod overbordfald i forbindelse med sejlads i gummibåd.
Når arbejdsvesten/udlesermekanismen kommer i vand vil en
kalktablet smelte efter få sekunder, hvorved udløsermekanismen
aktiveres og vesten automatisk vil
automatisk blive pustet op.
For at undgå forveksling med
andre vestetyper, er begge veste
forsynet med påskriften "ARBEJDS VEST" .
NB: Det skal indskærpes, at arbejdsveste af sikkerhedsmæssige
hensyn ikke må benyttes i forsvarets luftfartøjer.
Hvis luftfartøjet nødlander på
vandet, og det tager vand indenbords, vil vesten puste sig op og
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vedkommende, der bærer vesten
kan ikke komme ud af døren i
luftfartøjet.
Kort beskrivelse af arbejdsvest type SECUMATIC
Arbejdsvesten er indrettet som
redningsvest SECUMAR 12 DK,
dog med en speciel udløsermekanisme til manuel/automatisk udløsning. Vesten er uden ansigtsskærm.

- Manuel udløsning:
Ved et hårdt træk nedad i en
,,knop" for enden af COz-patronens udløserline.

- Automatisk udløsning:
Automatisk efter få sekunder i
vand.

- Mundopblæsning:
Udføres
som
redningsvest
SECUMAR 12DK
Brugerens kontrol
Der udføres samme brugerkontrol
af arbejdsvesten som anført for
redningsvest type SECMAR 12
DK, endvidere skal følgende foretages:
- Skru COJ-patronen ud og kontroller, at patronens munding er

uskadt,
- kontroller, at pakningen ikke
dækker slagstiften,

Redningsvest SECUMATIC
(arbejdsvest) anlagt

Rednlogsvest SECUMATIC (arbejds-.
vest) kan også »hAndudløses«, såfremt automatikken Ikke er i orden

- kontroller, at mekanismen/slagstiften er spændt. Dette ses ved,
at slagboltens to tappe (føringsstifter) i udskæringen under huset til C02-patronen er i nederste stilling (det kan de kun
være, når udløsermekanismen
er klargjort med »smeltetablet«) og
- derefter skrues C02-patronen i
med hånden (det er vigtigt, at
patronen skrues helt i bund).
NB: Brugeren må ikke foretage
nogen adskillelse af udløsermekanismen.

Kort beskrivelse af
arbejdsvest type VIKING 1
Arbejdsvesten er en oppustelig
redningsvest med to af hinanden
uafhængige kamre adskilt ved en
membran og forsynet med en ansigtsskærm. Redningsvesten består af et overtræk, der kan lukkes
omkring blæren ved hjælp af burrelukninger. Overtrækket der
dækker blæren er farvet rødt medens blæren, der ved oppustning
frigøres fra overtrækket, er orange
og forsynet med reflekser. På
overtrækkets venstre bagside er
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påsyet en dobbeltlomme for kon trolkort.
Til fastgørelse af redningsvesten til brugerne, er vesten forsynet med indstillige liv- og skridtgjorde.

Luft
Redningsvesten er forsynet med
dobbelt opdriftskammer, hvor kun
et opdriftskammer kan være oppustet af gangen.
Det forreste kammer, primær
kammeret, er forsynet med et
fuldautomatisk- og manuelt udløserhoved, som sidder i hejre side af redningsvesten. Oppustning
sker ved hjælp af en 38 gr. C02patron.
Det bageste kammer, sekundær kammeret, er forsynet
med manuelt udløserhoved, som
sidder i venstre side af redningsvesten. Oppustning sker ved hjælp
af en 38 gr. COz-patron.
Til mundoppustning af opdriftskamre. er der på redningsvestens forside monteret 2 stk. slanger med kontraventil og besk:yttelseshætte.
Lys
Markeringslyset, der er anbragt
øverst på blærens forside, er forbundet med batteriet, som er placeret i en lomme på overtrækkets
venstre indvendige side. Lyset
tænder automatisk når batteriet
kommer i vand.
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Lyd
Fløjte, der er fastgjort til vesten
med en snor, er anbragt ved batterilommen.
Ansigtsskærm
Vesten er forsynet med en ansigtsder beskytter mod
skærm,
røgvand og søsprøjt, og derved
nedsætter varmetab fra hoved og
hals. Ansigtsskærmen kan anlægges, hvis man skal opholde sig
i længere tid i vandet.
Brugerens kontrol:
Ved modtagelsen skal brugeren
straks kontrollere følgende:
- At det gule kort er udfyldt af
regnskabsføreren med måned
og år.
- At udløserarmene er spændt i
øverste stilling med grøn låseplombe (grøn tap ude af udløserhuset).
- At vesten er forsynet med 2 stk.
ubrugte 38 gr. CO,-patroner og
dertilhørende pakninger i udløserhovedet.
- At redningsvesten er forsynet
med reflekser, kammeratline,
fløjte, markeringslys og tilhørende batteri.
- At Iiv- og skridtgjorde er i orden.
- At ansigtsskærmen er i orden.
- At vesten er tæt og uden skader, (kontrolleres ved mundopblæsning).
- At udløsersnorene til oppust-

ning hænger frit uden for vesten, når denne er pakket sammen .
Observeres der fejl eller mangler
ved redningsvesten, skal den
straks byttes.
NB: Brugeren må ikke foretage
nogen adskillelse af udløsermeka-

nismen.
Redningsvest med
faste opdriftsmidler
Redningsveste med faste opdriftsmidler findes i mange forskellige
typer og med forskelligt opdriftsmateriale. Denne type redningsvest er robust og ukompliceret i
brug, men er til gengæld klodset
og generende at bære under arbejde o.lign.

Råd ved anvendelse af
redningsvest
Når redningsvest anvendes i søværnets skibe, skal følgende råd
efterleves:
For oppustelig vest gælder:
- Redn ingsvesten bæres rigtigt
påspændt,
- bær intet udenpå redningsvesten. (Dette har to hovedårsager: For det første vil det forhindre vestens rette stilling i
forhold til den person, der er i
vandet, og for det andet kan en

oppustelig redningsvest, der
bæres under kampdragt, pjækkert eller lignende ved oppustning med kulsyrepatroner blive
klemt op om halsen med kvælning til følge) og
- leg aldrig med kulsyrepatronen.
Deres liv kan afhænge af, om
der er kulsyre i patronen.

I øvrigt gælder for både oppustelig vest og vest med faste flydemidler at:

- Redningsvesten altid skal
medbringes under »Klart
skib«, og når det i øvrigt beordres.
Simple opdriftsmidler
Har man ikke et af de tidligere beskrevne opdriftsmidler til rådighed , kan man udnytte, hvad der er
for hånden af »simple opdriftsmidler«, alt hvad der kan flyde og
derved hjælpe til opdrift ud over,
hvad legemet selv yder.
Et opdriftsmiddel behøver nødvendigvis ikke at kunne »bære«
den, der anvender det. Selv en lille smule opdrift i tilslutning til legemets egen opdrift vil hjælpe til
at spare på kræfterne og herved
øge chancerne for redning.

Bjærgemærs
(redningskrans)
Til bjærgning af overbordfaldne
anvendes bjærgemærs. Et bjærge295

1. Læg hænderne på kransen

Bjærgemærs med redningslys og stage

mærs består af en krans af fast opdrlftsmateriale (som regel kork),
hvis indvendige åbning kan rumme en mand. Man hviler armene
på kransens overside.
Bjærgemærs anbringes forskellige steder i skibet (som regel på
agterdækket og evt. på broen) på
en sådan måde, at det er let tilgængeligt og hurtigt kan kastes ud
til en overbordfalden.
For at gøre det lettere at finde
en overbordfalden i mørke og tåge
skal bjærgemærset være forsynet
med en fløjte og et blinklys af
elektrisk type, der automatisk
tænder, når bjærgemærset er kastet overbord. Flejte og blinklys
skal være fastgjort til bjærgemærset med en line. Endvidere kan
det være forsynet med en stage
med flag.
På bjærgemærsets håndline skal
der være anbragt et skilt, hvorpå
skibets navn er indprentet.
Ligger skibet til ankers i strøm-
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2. Pres nedad og
væk fra kroppen

3. Læg armene på kransen og
vent, til hjælpen kommer

fyldt farvand, kan bjærgemærs
rigges med påstukken line således, at den overbordfaldne kan
trækkes tilbage til skibet.
I søværnets skibe skal mindst to
bjærgemærs være forsynede med
en lang orangefarvet line, hvis anden tamp fastgøres ombord.
Den letteste måde at komme
ind i et bjærgemærs på er ved, at
man med begge hænder trykker

Rednlng.dragt Mias.
Ved spring I vandet bør følgende gøres:

1. Bind fodstropper.
2. Bøj sammen i benene og pres luft ud.
3. Luk dragten.

4. Anlæg redningsvest.
5. Pust vesten op.
6. Spring med strakte ben.
7. Hold benene strakte i vandet.
Dragt og redningsvest
sammen pakket

8. Dan kæde og svøm til redningsflåde.

Iført dragt og
oppustet vest

på den del af kransen, der er en
nærmest. Når kransen står lodret i
vandet, skubbes fremefter således,
at kransen svinger over hovedet
og skulderpartiet; bjærgemærset

FlydestiIling l vandet

trækkes derefter ind til brystet.

Hvordan man forholder sig
ved »Mand over bord«
Falder en mand over bord, råber
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den, der ser det, så højt han kan:
»Mand over bord, styrbordIbagbord side« og kaster et bjærgemærs ud til den overbordfaldne.
HUSK bjærgemærset skal så vidt
muligt falde i nærheden af den
overbordfaldne, men må ikke ramme ham. Råbet: »Mand over bord«
gentages af alle, der hører det, indtil vagtchefen på broen har hørt det
og kan begynde at manøvrere skibet for at redde den overbordfaldne. Endvidere skal den, der kan se
den overbordfaldne (og udkiggen,
når denne får øje på den overbordfaldne) hele tiden pege på ham
med udstrakt arm således, at vagtchefen kan vide, i hvilken retning
skibet skal manøvreres.
Ved øvelse anvendes samme
procedure, dog bruges udtrykket:
»Bjærgemærs over bord« i stedet for : »Mand over bord«,

3. Dragter
I søværnet anvendes Redningsdragt M/85 og Trawlerdragt
M/83.
De til dels vandtætte dragter er
et redningsmiddel, der i forbindelse med redningsvesten skal holde
en person flydende og især beskytte mod afkøling ved lave
vandtemperaurer.
Hvis en person springe r eller
falder ned i vand. der er meget
koldt, kan personen få et såkaldt
primært neurogent chok, der øjeblikkelig stopper hjerte og lunger.
Vi kende r alle denne chokform i
mildere grad som den pludselige,
men
forbigående
åndedrætsstandsning, hvis man træder ind
under en kold bruser.
Det er det kolde vands virkning
på det stor sanseorgan, som huden

1().mands gummibåd. Besætningen er Iført trawlerdragl og SECUMATlC-redn lngsvest
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TRAWLERDRAGT Mf83 - hætter og
handsker er anbragt i lommer pi dragten

TRAWLERDRAGT Mf8:3 anlagt med
hætte og handsker, Fløiten, der holdes

er, der påvirker åndedræt og kredsløb gennem nervesystemet.
Man var længe ikke klar over,
hvorfor mennesker, som kunne
svømme og i nogle tilfælde endog
var gode svømmere, blev fundet
døde i vandet, tilsyneladende gået
til bunds, enten lige efter at være
kommet i vandet eller efter at have svømmet et kort stykke. De pågældende havde hverken vand i
lungerne eller andre påviselige
dødsårsager.

Nu ved vi, at de er blevet ramt
af primært neurogent chok. Dette
er dette chok, dragterne skal forhindre.

i hånden, er udtaget al en lomme på
venstre overarm i dragten

Redningsdragt M/85
Redningsdragten er en engangsdragt, der udleveres til alt personel i sejlende enheder.
Dragten er udført som en vandtæt heldragt med tilhørende neopren handsker. Dragten er fremstillet af orangefarvet brandhæm-
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mende Pl.l-coated nylon . Den er
beregnet til anvendelse i katastrofetilfælde sammen med redningsvesten , der bæres uden på dragten.
Redningsdragten må kun tages ud
af sin pose og anlægges såfremt
dette bliver beordret.
Dragten anvendes uden på en
varm underbeklædning som afsluttes med et håndklæde j halsåbningen til sikring mod vandindtrængningen.
Formålet med dragten er, foruden det der er nævnt i indledningen, at personel i en given situation kan komme tørre ombord i en
redningsfl åde og således forøge
overlevelseschancen.
Redningsdragten
opbevares
sammen med redningsvesten og
medbringes ved bjergningsrulle.
Rednin gsdragr :MI8S er efter
nationale/internationale
regler
klassificeret som beskyttelsesdragt.

der anvendes ved sejlads med fartøjer og gummibåde, når vandtemperaturen er lav (under 15°C), eller når det i øvrigt beordres .
Den er fremstillet af speciallamineret orangefarvet kunststof,
der beskytter mod ild, vand og i
nogen grad mod kulde. Yderligere
har stoffet den egenskab. at legemet kan ånde gennem stoffet og
beskytter således mod kondens
hidrørende fra sved . Overlevelsesevnen er dermed forøget med flere
timer.

4. Kuldepåvirkning
I forbindelse med ophold i vand
spiller kuldepåvirkning imidlertid
en stor rolle for overlevelseschancerne. Menneskets modstandsevne overfor koldt vand, samt graden af selvopholdelsesdriften, er
vidt forskellig fra menneske til
menneske. Skemaet øverst på siden, der er baseret på statistik, angiver muligheden for at overleve i
vand ved forskellige temperaturer,

Trawlerdragt M/83
Trawlerdragten er en arbejdsdragt,
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gode muligheder for
at overleve

Som det ses, er det kolde vand
en stor risiko, hvorfor det tilrådes
ikke at tage tejet af i vandet. Tøjet
hjælper med til at holde på legemsvarmen.
Den opfattelse, at vandgennemtrængt tøj skulle trække ned, er
ikke rigtig. Når tøj er gennemtrængt med vand, vil det som re-gel malflyde - det vil sige, at tøjet
ingen vægt har i vandet. Er der tale om en påvirkning, vil det snarest være opdrift. Herfra må dog
regnes fodtøj.
Når mennesket udsættes for
kulde, reagerer legemet først med
en aflukning af blodtilstrømningen
til huden, der bliver bleg og kølig.
På denne måde øges legemets isolation. Dette er især tydeligt i arme og ben . Dersom dette ikke er
tilstrækkeligt til at beskytte mod et
temperaturfald, udløses der kulderystelser, hvorved der produceres
ekstra varme. Er afkølingen så
stærk, at legemstemperaturen er
faldet til under 35°C, indtræder den
tilstand, der kaldes hypothermi.

Kulde-væde
En person, der med utilstrækkelig
påklædning udsættes for væde
(regn eller sesprøjt) i forbindelse
med blæst, kan udvikle en farlig
tilstand, hvor kulden vil lamme
hans muskler i arme og ben således, at han ikke er i stand til at
hjælpe sig selv. Det samme sker
hos en person, der er faldet i koldt
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vand. I løbet af få minutter vil afkølingen være så kraftig, at der
indtræder lammelser, der kan forbindre ham i at gribe en line eller
hjælpe sig selv op i en redningsflåde . Opdager man denne tilstand
hos sig selv eller en kammerat,
kan man hindre den i at udvikle
sig videre ved at gøre kraftige bevægelser med arme og ben (slå
kuskeslag og stampe med fødderne), indtil blodtilstrømningen igen
øges.

301

Forkommen af kulde
Har et menneske opholdt sig i
længere tid i kulde, kan han blive
så forkommen, at han knap kan
klare sig selv. Efterhånden som
han bliver mere og mere påvirket
af kulden, vil han blive sløvere og
sløvere, indtil bevidstløshed indtræder.
En hurtig måde at behandle en
kuldeforkommen på er at anbringe hænderne (evt. også fødderne)
i baljer med varmt vand. Vandet
skal være så varmt, at hjælperen
kun akkurat kan holde sine hænder i vandet (44°C). Under behandlingen kan man yderligere
isolere personen ved at lægge et
uldtæppe om ham.

Ophold i koldt vand
Vand køler meget hurtigere end
luft. En person, der har opholdt sig
i koldt vand, vil i løbet af kortere
eller længere tid udvikle hypothermi, Først ses en periode med
kraftige kulderystelser, men når legemstemperaturen er sunket ned
under ca. 33°C. ophører kulderystelserne. Kroppen har opgivet at
forsvare sig mod afkølingen, der
nu vil ske endnu hurtigere. Ved en
temperatur lige over 30°C indtræder bevidstløshed. En person med
en lav legemstemperatur kan være
skindød. Man skal derfor altid forsøge genopvannning. Manglende
vejrtrækning og puls er ikke sikre
tegn på død hos en kuldeskadet.
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Vurderingen af legemstemperaturen hos en kuldeskadet
Normalt måles legemstemperaturen her til lands i endetarmen.
Dette kan ikke anvendes hos en
kuldeskadet. idet temperaturen
næsten altid vil være adskillige
grader under hjertets temperatur,
og det er denne, der betinger overlevelse
(hjertestop
omkring
28°C). Endvidere går de fleste termometre kun ned til 35°C og er
alene af den grund ubrugelige ved
kuldeskade. Men man kan få meget vigtige oplysninger ved at
iagttage den skadedes symptomer:
37~3SoC:

- Der er kulderystelser (kommer
i ture),
- personen er ved bevidsthed.
- arme og ben kan være kuldelammede og
- huden er bleg, evt. marmoreret.
3S-30°C:
- Kulderystelserne er aftagende,
- ved ca. 33°C indtræder bevidstløshed,
- kulden gør dffi1e og ben stive,
- huden er blåmarmoreret og
- pulsener tiltagende uregelmæssig.
Under 30°C:
- Uregelmæssig puls,
- pupillerne kan være store, og
alle tegn på liv mangler og
- huden kan være rødlig eller
marmoreret.

Prioriteringen af
kuldeskadede
Kulderysteiser er det vigtigste
symptom, og det man bør mærke
sig . En kuldeskadet med kulderystelser har endnu bevaret sin normale forsvarsmekanisme mod afkøling. Behandlingsmæssigt kan
man indskrænke sig til at standse
varmetabet, give varme drikke og
sengeleje, til han er frisk .
Står man derimod ved en kuldeskadet. hvor kulderystelserne er
ophørt, er der fare for, at vedkommende dør, hvis man ikke påbegynder den foreskrevne behandling .
Disse symptomer kan også anvendes til at prioritere behandlingsindsatsen, hvis man skal tage
sig af flere kuldeskadede på en
gang .
Behandling af kuldeskadet
- Enten hurtig genopvarmning,
hvor den kuldeskadede lægges i
et badekar med varmt vand, ca.
42-44°C
- eller langsom genopvarmning,
hvor den kuldeskadede ved isolation af kroppen, samt personens egen varmeproduktion, ryster sig til varmen.
Hurtig genopvarmning
Den kulde skadede lægges straks i
varmt bad (ca. 42-44°C), arme og
ben skal ned i badet. Når han er
ved fuld bevidsthed, løftes han

Indpakning af kuldeskadet
= langsom genopvarmning

l . Tæpper og regnslag klargøres .
2. Afklædning (om muligt),
3. Indpakning i regnslag for at forhindre varmetab ved fordampning
fra hudoverfladen.

4. Det neders te tæppe svøbes om underkrop og ben.
5. Armene holdes udenfor.

6. Det øverste tæppe svøbes om overkrop.
7. Ansigtet holdes frit, ekstra tæpper
lægges ovenpå.
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forsigtigt op af badet. Selvom han
er helt frisk, må han ikke gå selv,
da han let vil kunne besvime, når
han rejser sig. Efter behandlingen
lægges han til køjs og skal overvåges i et døgn.
Metoden med hurtig genopvarmning er en effektiv måde til
at genopvarme en kuldeskadet,
men den kræver, at hjælpepersonellet er veluddannet og trænet i
de nødvendige procedurer. Metoden er ikke en førstebjælpsprocedure, men det er langsom genopvarmning,

Langsom genopvarmning
Ved den langsomme genopvarmning indpakkes patienten således,
at hans egen varmeproduktion varmer ham op indefra. Det er vigtigt,
at man ikke forsøger at stimulere
kredsløbet i arme og ben. Man
skal derfor behandle ham i et køligt rum. Selve indpakningen
fremgår af figuren på side 303.
Om muligt anbringes plastfolie
mellem mand og tæppe. Den kuldeskadede må ikke udsættes for
stærk varme. Tæpper må ikke være opvarmede.

HUSK!
- At det selv for en læge kan
være umuligt at skelne en kuldeskindød fra en død,
- manglende vejrtrækning og puls
er ikke sikre dødstegn,
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- hvis der ikke kan konstateres
vejrtrækning, påbegyndes straks
kunstigt åndedræt,
- bring aldrig en kuldeskadet ind
i et opvarmet rum. Dette gælder
især en forulykket, der er bevidstløs eller viser tegn på en
meget lav temperatur. Den varme luft vil medføre en åbning
af hudens blodkar, hvorved legemets forsvar mod varmetab
ødelægges og
- tør huden meget forsigtigt. Det
kan medføre døden, hvis man
gnider eller frotterer huden på
en kuldeskadet person, da dette
også vil medføre en åbning af
hudens blodkar.

5. Nødsignaler
Skibsfarten har et sæt internationale nødsignaler, der anvendes,
når skibe på havet er i nød.
De vigtigste nødsignaler er de,
der kan afgives over radioen, enten telefonisk eller telegrafisk.
Det telegrafiske er det kendte 3
prikker, 3 streger, 3 prikker, der i
almindelighed kaldes SOS.
Det telefoniske er ordet MAYDAY. Begge kan indledes med et
alarmsignal, der kan sætte en automatisk alarm igang i andre skibe og på kystradioer.
Radionødsignaler vil normalt i
søværnet blive udsendt af kommunikationspersonel efter chefens
ordre.

Selvom radiosignalerne blev
omtalt som de vigtigste nødsignaler, så bør alle i skibet have kendskab til samtlige nødsignaler således, at hvis man står på dækket og
visuelt observerer et nødsignal,
skal man for det første kunne se,
at det er et nødsignal og for det
andet melde til vagtchefen, at der
er observeret et nødsignal.
Vedrørende udkigstjenesten i
søværnets skibe står der i »Vejledning for udkiggen«, udgivet af Søværnets Taktik- og Våbeninspektør, at udkiggen skal kende de forskellige nødsignaler og ~eblikke
ligt melde, såfremt sådanne afgives eller formodes at være afgivet.
Ombord i søværnets skibe er
der også en eller flere transportable radiostationer, som kan anvendes såvel ombord i skibet som
ombord i redningsflåden.
Nødsendere er forsynede med
brugsanvisning og kan ved bjælp
af denne betjenes af alle. De udsender, når de sættes igang, automatisk alarm- og nødsignal. De er
installerede i en vandtæt beholder,
der kan tåle at blive kastet i søen,
og som kan flyde. De opbevares
som regel i nærheden af styrehuset og medtages i redningsflåden i
en nødsituation.
Under redningsøvelsen »Bjærgningsrulle« bør nødsenderens oprigning og betjening nøje demonstreres for alle ombordværende.
I styrehuset opbevares også de

såkaldte »bådsæt« og »brosæt«;
det er to vandtætte plasticbeboldere med et forseglet skruelåg, som
kun må åbnes i en nødsituation.
Bådsættet skal altid være anbragt
i motorbåden, når skibet er i søen,
medens brosættet opbevares permanent i styrehuset. Bådsæt og
brosæt indeholder nødsignalmateriel såsom nødraketter, nødblus
m.v. Begge beholdere kan flyde
på vandet.
Vedrørende de internationale
nødsignaler står der i de internationale søvejsregler.
Når et skib er i nød og behøver hjælp, skal det bruge eller vise følgende signaler, enten
sammen eller hver for sig, hvilket betyder nød og at hjælp er
nødvendig.
- Kanonskud eller andet knaldsignal affyret med mellemrum
af ca. l minut,
- uafbrudt brug af et t ågesignalapparat,
- raketter eller bomber, der udkaster røde stjerner, og som affyres en ad gangen med korte
mellemrum,

- et signal, der udsendes radiotelegrafisk eller afgives ved hjælp
af en hvilken som helst anden
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signaleringsmetode, bestående
af gruppen ... --- ... (SOS) efter
morsesystemet,
- et signal, der udsendes radierelefonisk, bestående af det talte
ord »MAYDAY«,
- nødsignalet NC efter den internationale signalbog,

- et signal bestående af et firkantet flag med en kugle eller noget, der ligner en kugle, over
eller under flaget,
- flammer ombord i skibet (såsom fra en brændende tjærerønde, olietønde el.lign.),
- et raketfaldskærmsblus eller et
håndblus, som viser et rødt lys,

- et røgsignal, der afgiver orangefarvet røg,
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- langsom og gentagen hævning
og sænkning af armene, udstrakt til hver side,
- det radiotelegrafiske alarmsignal,
- det radiotelefoniske alarmsignal,
- godkendte signaler, der udsendes over radiokommunikationssystemer og
- signaler udsendt af nødradiopejlesendere.
Anvendelse eller visning af et
hvilket som helst af ovennævnte
signaler, undtagen i den hensigt at
tilkendegive nød og at hjælp er
nødvendig, er forbudt.

6. Kapitel, afs. A

Forsvarets oplysningsog velfærdsvirksomhed
Efter 2. verdenskrig erkendte
man, at forsvaret burde kunne give det indkaldte værnepligtige
personel mulighed for at tilbringe
fritiden på en meningsfyldt måde.
Dengang havde værnepligtige
kun få muligheder for at tilbringe
fritiden uden for de militære etablissementer, hvor de gjorde tjeneste.
Der var således behov for mange forskellige aktiviteter på så at
sige alle tjenestesteder. Dette medførte f.eks., at der var brug for
hobbylokaler, biblioteker, læseog samlingsstuer.
r dag har personel af alle kategorier større mulighed for at tilbringe fritiden uden for kasernen,
og det føles nu om stunder mere
naturligt, at militært personel tilbringer fritiden og dyrker interesserne sammen med civile medborgere, end at det isolerer sig.
Derfor er behovet på tjenestestederne forandret.
At der stadig er et behov, er

imidlertid en kendsgerning, ligesom det også er en kendsgerning,
at behovet er ændret gennem tiderne, og at ønskerne blandt de,
der må tilbringe en del af fritiden
på kasernen, nu er mere nuancerede og av ancerede end før.
Gennem Velfærds- og Fritidsudvalgene har personellet i dag
afgørende indflydelse på fritidens
tilrettelæggelse, ligesom det har
medansvar for, at alle fritidsaktiviteter gennemføres på forsvarlig
og tilfredsstillende måde.

1. Det faste udvalg
Forsvarsministeren kan, med henvisning til Lov om Samarbejdsregler i Forsvaret af 7 juni 1967,
bestemme, at der i tilknytning til
talsmands- og kontaktudvalgene
oprettes særlige udvalg.
I en »Kundgørelse for Forsvaret« er det således bestemt, at der
på tjenestestederne bl.a. oprettes
faste udvalg vedrørende velfærdsog fritidsvirksomheden.
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Det faste udvalg
vedrørende velfærds- og
fritidsvirksomheden
Dette udvalg, som vi i det følgende kalder »Velfærds- og fritidsudvalget«, adskiller sig fra andre udvalg ved at have beføjelser til at
gennemføre vedtagelser, som udvalget selv har fundet frem til om
f.eks. rådighedsbeløbenes anvendelse til fritidsformål.
Velfærds- og fritidsudvalget
sammensættes således:

- Tjenestestedets kontakt- og velfærdsleder vil normalt blive udpeget som formand for udvalget. Formanden bør have en sådan indsigt i de til enhver tid
gældende love og bestemmelser, at han kan drage omsorg
for, at udvalget ikke vedtager
beslutninger, som er i strid med
disse,
-- fra hvert af de kontaktudvalg,
som oprettes på tjenestestedet,
indgår mindst en menig valgt af
og blandt udvalgets menige
medlemmer. Denne menige vil
således altid tillige være valgt
som talsmand af en af valggrupperne på tjenestestedet,
- endvidere udpeger hvert talsmandsudvalg en menig repræsentant til velfærds- og fritidsudvalget. Denne menige behøver derimod ikke være valgt til
talsmand, men kan vælges (udpeges), fordi han har evner,
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som gør ham særlig egnet til at
medvirke på dette område,
- endelig kan der, når det skønnes hensigtsmæssigt, udpeges
andre medlemmer og
-- ofte vil det være praktisk, at ikke-medlemmer deltager i møderne i velfærds- og fritidsudvalget, eksempelvis idrætsofficeren , socialkonsulenten, bibliotekaren og andre, som har
særlig viden og/eller kompetence på områder, der naturligt
diskuteres i udvalget.
Velfærds- og fritidsudvalget kan
oprette varige eller midlertidige,
særlige arbejdsgrupper med henblik på løsning af specifikke opgaver. Som eksempel på sådanne
arbejdsgrupper skal blot nævnes
redaktions- og festudvalg.
Velfærds- og fritidsudvalget holder i princippet møder efter behov. Normalt holdes dog møde
mindst to gange i hvert kvartal.
På disse møder kan alle spørgsmål vedrørende personellets velfærd og fritid drøftes, og udvalget
kan, inden for den ramme som er
sat af gældende bestemmelser,
træffe afgørelse om anvendelse af
de tildelte midler.

2. Rådighedsbeløb
Forsvarskommandoen tildeler for
et finansår ad gangen rammebeløb
til Søværnets operative Kornman-

do, der fordeler rådighedsbeløbene til tjenestestederne.
Disse rådighedsbeløb kan suppleres med indtægtsgivende aktiviteter på tjenestestedet som f.eks.:
-

Tjenestestedsblade,
kantiner,
biografer,
morskabsautomater samt
blodtapning.

Beløbets fastsættelse
Rådighedsbeløbets størrelse afhænger af de enkelte tienestesteders behov for velfærds- og fritidsvirksomhed.
Det er klart, at tjenestesteder,
hvor kun et lille antal personer
gør tjeneste, har behov for mindre
beløb end store tjenestesteder med
mange ansatte.
Men andre forhold spiller også
ind, når det afgøres, hvor mange
penge der stilles til rådighed for
de enkelte tjenestesteder, Det har
f.eks. betydning, hvor i landet tjenestestedet ligger. Nogle steder
har personellet nem adgang til at
deltage i det civile samfunds aktiviteter. Andre steder er dette nærmest udelukket.
De enkelte tjenestesteder udarbejder selv budget for et finansår
ad gangen.
Dette budget udarbejdes - på
basis af erfaringer fra tidligere finansår - af velfærds- og fritidsudvalget. Det forelægges tjenesreste-

dets chef og fremsendes til godkendelse ved Søværnets operative
Kommando.

Beløbets anvendelse
Formanden for velfærd s- og fritidsudvalget har overfor tjenestestedets chef ansvar for. at tildelte
rådighedsbeløb anvendes i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser.
Formanden for velfærds- og fritidsudvalget skal til enhver tid have en sådan indsigt i Økonomien,
at han kan orientere udvalgets
medlemmer om den øjeblikkelige
status.
Fritidsudvalgets
medlemmer
har løbende lejlighed til at kontrollere, at rådighedsbeløbet anvendes i overensstemmelse med
pcrsonellets ønsker og behov og
til de formål, udvalget har godkendt og vedtaget.
Rådighedsbeløbet skal anvendes til fordel for alle ansane personelgrupper og kan bl.a. bruges til:

- U nderholdningsarrangementer,
- festligholdelse af møde- og andre særlige dage m.v.,
- ekskursioner m.v.,
- diverse fællesarrangementer,
- leje af idrætsanlæg m.v, til fritidsidræt (enkeltstående tilfælde),
- beskedne præmier i forbindelse
med fritidsaktiviteter,
- leje af film,
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- dækning af mindre driftsunderskud vedrørende tjenestestedsblade,
- orienteringspjecer o.lign.,
- udsmykning af fritidsområder.
- udstyr og underholdningsmateriel,
- fjernsynsantenner (i samråd
med vedkommende byggeadministration; for skibe dog Søværnets Materielkommando og
ved anlæg af større værdi efter
bemyndigelse fra respektive
kommando),
- mindre vedligeholdelses- og reparationsudgifter af udstyr og
hobbyvirksomheder,
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- fællesmaterialer til hobbyvirksomheder,
- radio- og fjernsynslicens,
- grammofonplader og kassettebånd m.m .,
- tilskud til personel under den
første samlede tjeneste (9 måneder): Forskellige idræts- og terrænsportsmærker (max. 75%),
- kursusgebyr (fritidsundervisning) (max. 75%1kr. 150,-) og
kontingentbetaling (idrætsgrene
under Danmarks Idrætsforbund)(max. 75%/kr. 150,-),
- abonnement på dagblade, ugeblade og tidsskrifter,
- honorar for tilsyn med tjeneste-

stedets underholdningsfilmmateriel,
- honorar for idrætsinstruktører
og
- honorar for tilsyn med og vedligeholdelse af hobbyværktøj og

-materiel.

3. Oplysningsvirksomhed på
tjenestestedet
Det er af vital betydning for klimaet på tjenestestedet, at personellet så hurtigt som muligt og i
videst mulig udstrækning orienteres om begivenheder. der er ind trufne, eller som vil indtræffe.

Tjenestestedsblade
Derfor udgiver mange tjenestesteder deres egne blade (tjenestestedsblade). Disse indeholder artikler med oplysninger af almen
karakter og interesse for alt personel på tjenestestedet - og i mange
tilfælde meddelelser og artikler.
som er af særlig interesse for soldaterforeningsmedlemmer m.fl.
l sådanne publikationer bør personellet naturligvis have lejlighed
til at fremsætte egne meninger i
form af læserbreve og selvstændige artikler, men det er klart, at disse blade ikke kan behandle stof af
partipolitisk karakter, og at enkeltpersoner altid skal behandles fair.
Efter presseloven skal der være

udpeget en ansvarshavende redaktør, ofte formanden for velfærdsog fritidsudvalget. Men også andre personer med særlige evner og
med speciel viden og interesse for
journalistisk virksomhed kan udpeges (vælges).
Det er hensigtsmæssigt, at
mindst et af velfærds- og fritidsudvalgets faste medlemmer indgår
i et eventuelt nedsat redaktionsudvalg. Det er også praktisk, at
kontaktudvalgene er repræsenterede med mindst et medlem pr,
kontaktudvalg. Herved kan man
ofte sikre, at nyheder og oplysninger af interesse for læserkredsen
hurtigt kommer til redaktørens/redaktionens kendskab og bliver offentliggjort i tjenestestedsbladet.
Der er således ingen faste regler
for, hvem - eller hvor mange - der
kan indgå i redaktionen af et tjenestestedsblad. Der kan heller ikke
stilles krav om, at der skal udgives
et sådant blad på ethvert tjenestested, men beslutter man at udgive
et blad, bør man sikre sig, at tjenstlige hensyn kan tages. og at presseetiske regler kan overholdes.
Ligeledes bør det tilrettelægges
sådan, at bladene kan udgives med
jævne mellemrum. De fleste blade
af denne art udgives 10-12 gange
om året, enkelte kun 6 gange
årligt. Man bør også holde sig for
øje, at bladene hurtigt skal kunne
fordeles til hele læserkredsen.
På kurser på Danmarks Jouma-
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listhøjskole bar tjenestestedsbladenes redaktører og medarbejdere
- under særlig kyndig bistand fremstillet en vejledning i redaktion og fremstilling af tjenestestedsblade. Denne vejledning findes i begrænset oplag på tjenestestederne.
I forbindelse med større øvelser
af længere varighed er det undertiden hensigtsmæssigt at udgive
særlige »øvelsesaviser«.
Foredragsvirksomhed,
ekskursioner og aftenskoler
Hvis velfærds- og fritidsudvalget
finder det ønskeligt. kan der gennemføres foredragsaftener på tjenestestedet eller uden for dette.
Som foredragsholdere kan benyttes såvel militært personel som civile.
Sådanne foredrag kan eksempelvis omhandle udenrigs-, indenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske emner eller andre emner af
almendannende eller kulturel karakter.
På mange tjenestesteder vil det
være aktuelt og af interesse at
gennemføre foredrag om den egn
og den landsdel, hvor tjenestestedet er placeret.
ligeledes vil det tit være hensigtsmæssigt at gennemføre ekskursioner til seværdige naturområder, museumsbesøg, virksombedsbesøg o.lign ,
På mange tjenestesteder har
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personellet mulighed for at deltage i studiekredse eller anden virksomhed, som de lokale oplysningsforbund har arrangeret.
Til deltagelse i aftenskolevirksomhed ydes der tilskud efter
nærmere fastsatte regler.
Biblioteker, bladhold,

radio og TV
På flere større tjenestesteder er
der oprettet specielle kasernebiblioteker, som kan betjene personellet efter folkebiblioteks-principperne. Det vil sige, at virksomheden bl.a. omfatter udlån af fagog skønlitteratur og desuden (som
regel) udlån af grammofonplader
og kassettebånd.
På mindre tjenestesteder og på
tjenestesteder i nærheden af folkebiblioteker henvises til disse.
Til brug under større, samlede
øvelser kan der, efter indstilling til
Forsvarskommandoen, tilvejebrin ges feltbiblioteker, dvs. mindre
bogsamlinger med skønlitterære
bøger i billigbogsudgave.
Søværnets skibe betjenes af
Søfartens Bibliotek, men der kan
også suppleres med feltbiblioteker.
Dag-, måneds- og kvartalsblade
og tidsskrifter kan indkøbes til
fremlæggelse på læsestuer, i bibliotekslokaler og andre fælleslokaler.
Velfærds- og fritidsudvalget
sammensætter bladindholdet. der
ikke bør være ensidigt, men sammensat således, at f.eks. alle
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landsdelene og forskellige politiske retninger er repræsenterede.
På tjenestestederne har personellet desuden lejlighed til at høre
radio og se fjernsyn.
Licensudgifter afholdes af rådighedsbeløbet.

4. Fritidsvirksomhed
på tienestestedet
Fri tids virksomheden tilrettelægges af velfærds- og fritidsudvalget. Udvalgets enkelte medlemmer bør gøre sig klart, at de hver
især har medansvar for, at alle fritidsaktiviteter tilrettelægges sådan, at mulighederne for alt personel på tjenestestedet bliver varierede, fornuftige og gennemførlige.
I tilrettelæggelsen bør der tages
hensyn til mulighederne for, at både værnepligtige og andet militært

personel dyrker interesserne sammen med civile medborgere. Man
kan herved benytte de tilbud, der
gives af det øvrige samfund, ligesom civile medborgere kan inviteres ind på kasernerne for at deltage
i de aktiviteter, der er i gang der.
Fritidsvirksomheden på tjenestestedet omfatter tre hovedområder, nemlig:
- Fritidsundervisning og hobbyvirksomhed,
- idrætsvirksomhed og
- underholdningsvirksomhed.

Fritidsundervisning og
hobbyvirksomhed
Fritidsundervisningen gennemføres efter fritidslovens bestemmelser.
Loven omfatter bl.a. almen fritidsundervisning som »aftenskole-
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fag« og selvstændig virksomhed
inden for praktiske og musiske emner (interessegruppe for voksne).
Fritidsundervisningen varetages
normalt af de lokale oplysningsforbund som almindelig »aftenskolevirksomhed«. Derudover kan
oplysningsforbundene drive filialvirksomhed på tjenestestederne,
eventuelt med særlige tilbud under hensyn til de specielle vilkår
på tjenestestedet.
Fritidsundervisning og hobbyvirksomhed kan gennemføres på
tjenestestederne i hertil egnede lokaler.
Brug af værksteds lokaler kræver dog, at særlige sikkerhedskrav
opfyldes.

Fritidsidræt
Fritidsidrætten bør principielt gennemføres i civile idrætsforeninger.
Man må dog se i øjnene, at persenellets muligheder for at deltage i
aktiviteterne i civile idrætsforeninger veksler fra tjenestested til tjenestested. I nogle garnisoner kan
det derfor være nødvendigt at gennemføre fritidsidtæt på tjenestestedet, og det skal i den forbindelse nævnes, at nogle militære
idrætsforeninger tilbyder alle personelgrupper at deltage i planlagte
arrangementer og aktiviteter.

Fritidsidrættens
tilrettelæggelse
I små kommuner kan et stort tje314

nestested være en belastning for
idrætsforeningerne, fordi disse
foreninger ikke har plads til at
modtage militært personel.
Andre steder tager foreningerne
gerne imod og drager ligefrem
fordel af det militære islæt, de kan
skaffe sig. Men forholdene veksler så meget fra det ene tjenestested til det andet, at det ikke generelt er muligt at udstikke retningslinier for, hvorledes fritid sidrætten
bedst gennemføres.
Fritidsudvalget udarbejder plan
for fritidsidrættens tilrettelæggelse og gennemførelse. Udvalget
bør altid undersøge de muligheder
nøje, som de stedlige foreninger
byder på, og på hvilke betingelser
disse tilbud gælder.
Hvis disse muligheder ikke er
tilstrækkelige, kan fritidsidræt gennemføres på tjenestestedet.

Fritidsidrættens
gennemførelse
Hvis forholdene gør det ønskeligt
(nødvendigt ), kan fritidsidræt på
tjenestestedet gennemføres under
ledelse af en uddannet, lønnet instruktør, evt. en militær kompagni- eller gymnastiklærer.
Det er en forudsætning, at der
udarbejdes en fast timeplan, samt
at udgifterne til honorarer holdes
inden for rammerne af det tilmålte
rådighedsbeløb til formålet.
Planlagt fritidsidræt kan gennemføres på tjenestestedets idræts-

anlæg, og personellet har adgang
til at benytte det materiel, som i
forvejen bruges i den almindelige
fysiske uddannelse og træning.
Fritidsudvalget kan vedtage, at
der af rådighedsbeløbet afholdes
udgifter til indkøb af beskedne
præmier til vindere af idrætskønkurrencer, der er gennemført i fritiden.

Tilskud til fritidsundervisning
og -ldræt
Under den første samlede uddannelse kan værnepligtigt personel
opnå tilskud til deltagelse i maksimalt to fritidsaktiviteter.
Den enkelte værnepligtige kan
selv afgøre, om han ønsker tilskud
til:
- To aftenskolekurser,
- to idrætsaktiviteter eller til
- en aftenskoleaktivitet og en idrætsaktivitet.
Det er en betingelse for at opnå
tilskud til deltagelse i en fritidsaktivitet, at aktiviteten gennemføres
i umiddelbar nærhed af tjenestestedet, og at aktiviteten omfattes
af fritidsloven.

Underholdningsvirksomhed
m.m.
Til underholdningsvirksomhed,
der gennemføres på tjenestestederne, er der normalt adgang for
alt ansat personel. Ved visse lej-

ligheder kan personellets pårørende indbydes til at overvære arrangementer af underholdningsmæssig karakter. Endvidere kan
det, f.eks. som led i samarbejdet
med omegnen. være hensigtsmæssigt også at invitere andre civile gæster (foreninger o.1ign.)
med.
Når det skønnes hensigtsmæssigt, kan der opkræves entre. Sådanne entreindtægter anvendes til
hel eller delvis dækning af de udgifter, som er forbundet med arrangementet.
Beslutning om at opkræve entre
træffes af fritidsudvalget.
Underholdningsvirksom~

hedens tilrettelæggelse og
gennemførelse
Hvor mulighederne er til stede, er
det rigtigt at gennemføre eventuelle underholdningsarrangementer
som amatørunderholdninger. hvor
tjenestestedet." eget personel deltager, dels som optrædende, dels
som tekniske hjælpere. Civile
medborgere kan medvirke i sådanne arrangementer, eksempelvis amatørrevyer, musikaftener og
dilettantforestillinger,
Der må ikke udbetales honorar
eller andre ydelser til deltagere i
sådanne arrangementer.
Det er imidlertid vanskeligt og
tidskrævende af gennemføre sådanne arrangementer, så hvis der
er tilstrækkelig økonomisk bag-
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grund, er det som oftest nemmere
at tilrettelægge professionel underholdning.
Sådanne arrangementer kan
f.eks. gennemføres i samarbejde
med lokale teaterforeninger. Man
kan også selv købe hele forestillingen eller dele af forestillinger.
Sådanne arrangementer kan
gennemføres på tjenestestederne
eller uden for disse, eksempelvis i
eksisterende teatre. Til arrangementer, der gennemføres på tjenestestederne. kan benyttes eksisterende sale og scener m.v., ligesom
der kan indkøbes scenemateriel,
lejes instrumenter og noder samt
fremstilles plakater o.lign.
Fritidsudvalget tilrettelægger
og gennemfører underholdningsvirksomheden og bør huske, at
professionelle kunstnere er dyre,
hvorfor behovet nøje bør analyseres og udgifter og indtægter nøje
afvejes i forhold til hinanden, før
man går i gang.
Udgifter og eventuelle underskud afholdes af rådighedsbeløbet.
Der er, hvis man ellers kan få
aftalerne i orden, intet i vejen for
at gennemføre underholdningsarrangementer som en kombination
af professionel og amatørmæssig
underholdning.
Udover det forannævnte kan
fritidsudvalget planlægge og anvende rådighedsbeløb til anden
underholdningsvirksomhed m.m.:
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- Festligboldeise af mødedage og
andre særlige dage,
- beskedne ekstraforplejninger
ved særlige lejligheder,
- udsmykning af fritids- og andre
opholdslokaler og
- evt. udgifter, der afholdes af
rådighedsbeløbet til fortæring,
skal dog altid være beskedne
og holdes inden for særlige
rammer, ligesom der aldrig må
afholdes sådanne udgifter til eventuelle gæster.
Evt. honorarer udbetales efter de
i Forsvarskommandoens bestemmelser fastsatte retningslinier.
Filmforevisning
Forsvarskommandoen indkøber
og fastlægger retningslinier for
fordeling af 16 mm underholdningsfilm til tjenestestederne.
Tjenestestederne uden for København får normalt tildelt en film
pr. uge. Til forevisninger. hvor
disse film benyttes, må der ikke
opkræves entre, og kun militært
personel bar adgang.
Fritidsudvalget har ingen indflydelse på tildelingen af disse film.
Enkelte tjenestesteder råder over
35 mm kino-anlæg. Sådanne genestesteder lejer sig selv frem hos
filmudlejningsselskaberne. hvorfor
fritidsudvalget har indflydelse på
repertoiret.
Til sådanne forestillinger opkræves normalt entre, idet entre-

indtægter danner basis for gennemførelse af virksomheden.
Eventuelle underskud kan, efter
vedtagelse herom i fritidsudvalget, afholdes af rådighedsbeløbet
eller af andre indtægter.
Tjenestesteder i Grønland, på
Færøerne, ved FN-styrker og i søværnets skibe får tildelt film efter
særlige regler.

Underholdningsmateriel
Radio og TV
Materiel til underholdningsvirksomhed stilles normalt til rådighed af de lokale kommandantskaber. Rådighedsbeløb må kun med
tilladelse fra Søværnets operative
Kommando i hvert enkelt tilfælde
anvendes til større indkøb af sådant materiel.
Ligeledes må spilleautomater

kun opsættes med særlig tilladelse.
Er der indtægter, skal der føres MOMS-regnskab og betales
MOMS.
Alle indtægter og udgifter skal
konteres ved regnskabsførerens
foranstaltning og over de normale
konti.
Radio-, TV-, grammofon- og
båndoptageranlæg samt musicboxe stilles i rimeligt omfang til
personellets rådighed. Licensudgifter kan afholdes af rådighedsbeløbet.
Fritidsudvalget har medbestemmelsesret, hvad angår placering og
fordeling af sådanne apparater. Det
vil sige, at udvalget bar medansvar
for, at flest mulige får lejlighed til
at aflytte og overvære udsendelser
m. v. på en sådan måde, at personel, der ikke ønsker at overvære
dem, generes mindst muligt.

Camoufleret WILLEMOES·klasse
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6. Kapitel, afs. B

Det frivillige soldaterarbejde
1. Private
organisationer

2.0rlogshjem..
soldaterhjem

I forståelse med værnenes myndigheder udfører de to private organisationer: ))KFUM's Soldatermission« og »Det Grundtvigske
Soldaterarbejde« et stort arbejde
for værnenes personel.
I alle garnisoner og i de fleste
lejre findes et orlogs/soldaterhjem, der drives af en af disse organisationer og under civil ledelse.

I
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orlogs-/soldaterhjemmene kan
De og Deres kammerater tilbringe
fritiden under hyggelige forme~
læse, skrive brev osv. Deres pårørende er altid velkomne på orlogs-/soldaterhjemmene.
I de fleste orlogs-/soldaterhjem
serveres kaffe, sodavand, wienerbrød o.lign. til rimelige priser, og
der findes klaver, noder, sangbøger, underholdningsspil, blade,

bøger, radio og fjernsyn . Foruden
andagter arrangeres underholdning og filmforevisning eller fester.

Søfartens Bibliotek
Blegdamsvej 114
2100 København ø
Tlf. 31 42 26 10

4. Sømandshjem

Soldaterhotel
I København findes et af KFUM's
soldaterhjem, hvor der er mulighed for et billigt natlogi. Bestilling af værelser kan ske telefonisk. Adressen på KFUM's soldaterhjem i København er:
KFUM's Soldaterhjem
Gothersgade 115
1123 København K
Tlf. 33 15 40 44

3. Søfartens Bibliotek
Søfartens Bibliotek er en selvejende institution, der udlåner bøger
(skøn- og faglitteratur) til danske
handelsskibe, statens skibe, større
søgående fiskefartøjer, skoleskibe,
sømandshjem etc. Søfartens Bibliotek forsyner således også søværnets skibe med bøger til udlån
til disses besætninger. Adressen
på Søfartens Bibliotek er:

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
dag 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.
På Grønland er der sømandshjem i Nfik (Godthåb), Sisimiut
(Holsteinsborg), Qaqortoq (Julianeh åb), Ausiait (Egedesminde),
Manitsoq (Sukkertoppen) og Qasigiganguit (Christianshåb).
Sømandshjemmenes opgave er
at danne et godt opholdssted for
søfolk under deres ophold i land.
De rummer blandt andet læse- og
opholdsstuer, hvor sømænd, der
har landlov, kan søge hen.
Desuden er der adgang til dels
at få et billigt \logi og dels at få
tøj og værdigenstande sikkert opbevaret. Endvidere kan sømænd
gennem sømandshjemmene sen-
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de penge hjem til deres pårørende.

5. Marineforeningen
Marineforeningens formål er:

»at styrke nationens interesse
for Søværnet og søfarten ved at
samle danske mænd til fælles
arbejde for denne sag samt at
vedligeholde forbindelsen mellem mænd, der har gjort tjeneste eller er tjenstgørende i Søværnet«.
Foreningen, der blev stiftet i 1913,
har i dag ca. 8000 medlemmer i
80 lokalafdelinger fordelt over hele landet og er geografisk samlet i
13 distrikter, der hver har en repræsentant i landsstyrelsen.
Som medlemmer optages mænd,
der er eller har været tjenstgørende i Søværnet eller Marinehjemmeværnet samt mænd, der
nærer interesse for orlogs- eller
handelsflåden.
De lokale marineforeninger arbejder for foreningens formål ved
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at formidle oplysning om Danmark som en maritim nation gennem foredrag samt besøg på søværnets skibe og landtjenestesteder og andre maritime virksomheder. r foreningslivet indgår også
jævnlige sammenkomster, fester
og andre arrangementer, der styrker kammeratskabet.
Udadtil bestræber afdelingerne
sig på at markere sig i lokalsamfundet ved sit maritime særpræg. r
havnebyerne samarbejder de således med kommunen, lokale virksomheder og andre foreninger ved
arrangementer for besætningerne i
besøgende danske og udenlandske
orlogsskibe.
Ved de fleste afdelinger danner
særlig maritimt indrettede »Marinestuer« rammen om klublivet,
og ved flere lejligheder er oprettet
»Skyttelav«, hvor skydefærdigheden kan vedligeholdes under
sportslige former.
Landsforeningen afholder hvert
år et »Jubilarstævne«, hvor der
er mulighed for - uanset om man
er medlem eller ej - at genskabe
og opretholde forbindelsen med
tidligere årgangs- eller skibskammerater.
Foreningen udgiver sit eget
blad »UNDER DANNEBROG«,
der foruden foreningsmeddelelser
bringer information om maritime
emner.
Nærmere oplysninger, bl.a. om
nærmeste lokalafdeling, fås på:

Marineforeningens Landskontor
Amaliegade 33 c
1256 København K
Tlf. 33 15 28 86

6. Kystartilleri..
foreningen
Foreningens formål er at samle alle, der har gjort tjeneste på kystog seforteme, batterier og kystradatstationer. Eftersom forterne
m.v. på skift har været bemandede
med personel fra hæren, søværnet
og flyvevåbnet, findes der i dag
medlemmer fra alle tre værn. Det
medfører et farverigt samvær og
et særdeles godt kammeratskab,
som er udviklet af den særlige tjenesteform, der altid har været
gældende på forterne. I erkendelse
af. at kvinder ansættes på næsten
samme vilkår som mænd i forsvaret, optages kvindeligt personel ligeledes i foreningen.
Kystartilleriforeningen er landets næstældste soldaterforening,
men har i takt med forsvarets udvikling fonnået at gennemføre

nødvendige ændringer og fornyelser, således at foreningen fremstår
som en levende soldaterforening
med et solidt medlemstal.
Foreningens organisation er
landsomfattende og består af 18
afdelinger, der gennemfører et varieret antal aktiviteter såsom besøg på virksomheder og tjenestesteder, foredrags- og filmaftener
samt idrætslige aktiviteter, hvor
skydning naturligvis er i forgrunden. Alle aktiviteter gennemføres
med det sigte at videreføre det gode kammeratskab, som opstod i
tjenestetiden.
Til at styre foreningens organisation er valgt et forretningsudvalg, der på landsplan opmuntrer
og inspirerer afdelingerne til
størst mulig aktivitet. En af forretningsudvalgets væsentligste aktiviteter er et årligt »Jubilarstævne«, hvor årgangskammerater ved runde jubilæer kan mødes
i Kastellet og genoplive soldatertiden samt påny evt. gense et af
forterne. Til at festligholde juleog nytårsaften for vagtbesætningerne tilsender Kystartilleriforeningen endvidere bidrag til relevante tjenestesteder.
Kystartilleriforeningens mange
aktiviteter meddeles gennem foreningens blad »Kystartilleribladet«. Ud over forretningsudvalgets og afdelingernes mangeartede informationer indeholder bladet artikler af militærhistorisk art
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samt aktuelle artikler om forsvaret, hvilket gør bladet læseværdigt
for en meget stor læserkreds.
Kontakt til Kystartilleriforeningen rettes til:
Kystartilleriforeningen
Fuglebækvej 3
2770 Kastrup
Tlf. 31 5080 11

7. Forsvarsbroderselskaber
Som de første sammenslutninger
af gamle soldater dannedes efter
de Slesvigske krige 1848-50 og
1864 våbenbroderforeningerne.
Foreningerne optog imidlertid
kun veteraner som medlemmer,
men da disse efterhånden døde
ud, dannedes forsvarsbroderselskaberne. dels som nye selskaber
og dels som en fortsættelse af de
tidligere våbenbroderforeninger.
således at alle tidligere soldater
herefter kunne optages.
Der findes 111 forsvarsbroderselskaber, som er egnsvis organiserede.
De er samlede under De Samvirkende Danske Forsvarsbroderselskaber, hvis protektrice er Hendes Majestæt Dronningen.
Selskabernes formål er at styrke og bevare forsvarsviljen og nationalfølelsen samt at knytte medlemmerne sammen ved fester og
sammenkomster.
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I tidens løb har selskaberne
gjort en betydelig national indsats
og har løst adskillige opgaver.
Bl.a. har de istandsat og vedligeholdt danske krigergrave og rejst
mindesmærker ved Søgård for de
faldne den 9 april 1940.
Forsvarsbrødrenes hovedkontor
er beliggende:
Gothersgade 137 st.th.
1123 København K
Tlf. 33 134131

Kontoret er åbent hver tirsdag kl.
1800-1900 og hver onsdag 18002000,
Alle soldaterforeninger og forsvarsbroderselskaber er samlede
under Danske Forsvarsbroderselskaber eller Soldater- og Marineforeningers Samråd (FSM), der
omfatter foreninger og selskaber
med i alt ca. 80.000 medlemmer,

6. Kapitel, afs. C

Den kirkelige
betjening af søværnet
Holmens kirke
Holmens kirke i København er søværnets kirke.
Christian den lY gav Holmens
mænd deres egen kirke og lod
Holmens store ankersmedie indvie til kirke den 5 september
1619. Da flåden stadig forøgedes
og denned Holmens personel,
blev kirken for lille, og kongen
udvidede den derfor i 1641-43
med et nyt kor og to sidefløj e, så
bygningen fik fonn af en korskirke. Ubeskadiget af ildebrande og
bombardementer står den i dag
som på Christian den IY's tid og
bærer kongens valgsprog på latin:
R (egna) F (irmat) P (ietas) c:
gudsfrygt styrker rigerne.
Det pragtfulde træskærerarbejde i prædikestol (1661) og altertavle (1662) er enestående i Norden. I 1707-08 byggedes det aflange kapel, hvor søheltene Niels
Juel og Tordenskiold hviler. Til
Holmens kirke hører Holmens
kirkegård: »Skibsklrkegården«,
fra 1666. Det er Københavns ældste kirkegård med gravhøjen over

søkrigere, som faldt i slaget på
Rheden 2 april 1801 (monument
af Wiedewelt).
I 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. Hver søndag vender et medlem af Tjenestestedskorpset et blad i bogen .

Den kirkelige betjening
Den kirkelige betjening af søværnets personel varetages af Orlogsprovsten, et antal orlogspræster samt værnepligtige teologer.
Orlogsprovsten og orlogspræsterne står uden for den militære
rækkefølge, idet de i den særlige
tjeneste er ligestillede med enhver.
Orlogsprovsten er den til enhver tid værende provst for Holmens provsti. Orlogsprovsten, der
indgår i Søværnets operative Kommando, er i kirkelige anliggender
foresat for orlogspræster og værnepligtige teologer.
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Bt antal orlogspræster af reserven er tilknyttet eskadrer, skoledelingen og større tjenestesteder i
land. Orlogspræsterne er, som
stående uden for den militære
rækkefølge, hverken »over« eller
»under« nogen, men alene undergivet tjenestestedets chef.
Orlogspræster af reserven er tillige ansat som præster i folkekirken. To or1ogspræster er ansat ved
Holmens kirke.
Orlogsprovsten og orlogspræsterne er iklædt jakkeunitorm med
et særligt kendetegn (se tillæg 10:
Gradstegn).
Teologiske kandidater, som har
gennemgået Søværnets Grundskole, kan som værnepligtige teologer stilles til rådighed ved gudstjenester og andre opgaver i forbindelse med mandskabets velfærd og beskæftigelse i fritiden
(foredrag, undervisning, studiekredse m.v.). De bærer på uniformen et særligt kendetegn (se tillæg 10: Gradstegn) og deltager i
øvelser i det omfang, som efter
chefens bestemmelse kan forenes
med de særlige opgaver, der overdrages dem.
Til orlogspræster og værnepligtige teologer kan enhver tillidsfuldt henvende sig i anliggender
af kirkelig og personlig art, idet
de har tavshedspligt.
Enhver, som tilhører søværnet,
har ret til at få sine kirkelige
handlinger udført i Holmens kir324

ke, og enhver vil være velkommen til - skriftligt eller mundtligt
- at henvende sig til kirkens
præster eller til kordegnens kontor.
Til Holmens provsti hører Il
kirker samt danske SØmandskirker
i udlandet.
I Holmens kirke afholdes i vinterperioden gudstjenester om søndagen kl. 1000 og kl, 1700 og om
sommeren kl. 1000 og kl. 2000.
Kirken er på hverdage åben om
sommeren kl. 0900 - 1400 og om
vinteren kl. 0900 - 1200.
På Søværnets Grundskole i Auderød er der indrettet en kirkesal
til fuld gudstjenestelig brug.
»Ankerkæden« (Holmens kirkeblad) kan fås ved henvendelse
til kirkebetjeningen.
Gudstjeneste ombord
Til gudstjeneste lydes der med et
par minutters mellemrum tre gange med skibsklokken. Lyden med
skibsklokken udføres som en række enkeltslag med en kadence (hastighed) på to slag pr. sekund i ti
til femten sekunder. Når der lydes
første gang, hejses gudstjenestestanderen. Så længe standeren vajer, skal der herske ro i skibet; ingen honnør med pibe, horn eller
musik gives. Under gudstjenesten
skal orlogsfiaget være hejst. Når
der lydes anden gang, samles deltagerne i gudstjenesten på det berammede sted, hvorefter gudstje-

nesten, når der lydes tredie gang,
begynder. Gudstjenesten slutter
med, at chefen udtaler: »Gud bevare Dronningen«, hvilke ord

gentages af de tilstedeværende
med blottet hoved. Der lydes af en
gang, og gudstjenestestanderen
nedhales.
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7. Kapitel, afs. A

Ceremoniel og traditioner
Ceremoniel og traditioner i søværnets skibe og på landtjenestesteder baserer sig for en stor del
på fortidens praktiske foranstaltninger, som var en nødvendighed
i det daglige arbejde.
Den mllltære hilsen
Skikken med at hilse med hånden
til huen indførtes i det danske søværn (den danske flåde) i begyndelsen af 180o-tallet.
Før den tid skulle orlogsgasten
tage sin hovedbeklædning af, når
han fik en ordre, talte med foranstående eller hilste på foranstående.
Oprindelsen af denne fonn for
hilsen med hånden til huen fortaber sig noget i fortiden, men tænkeligt er det vel, at man i ældre tid
har løftet sin højre hånd i vejret
for at vise, at man var ubevæbnet,
når man mødte en anden på sin
vej. Man fjernede altså hånden fra
kniven i bæltet for at vise, at man
ikke havde ondt i sinde.
Riddertidens soldater har nok
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også ført hånden op til visiret for
at åbne dette for at vise, hvem de
var.
At præsentere våben

Når en vagt eller et bevæbnet
kommando/skansevagt i dag præsenterer våben, sker dette som led
i en ceremoniel handling.
Fra gammel tid har dette at holde sit våben lodret frem for sig
været et tegn på, at der var fri adgang til et i øvrigt bevogtet område. Herved kunne den besøgende
ved selvsyn sikre sig, at våbnet ikke var ladt, og at man i øvrigt
(ved at fjerne våbnet fra skydestilling) viste, at man ikke havde
ondt i sinde.
At salutere

Den samme gestus som ovenfor
nævnt, nemlig at vise sine fredelige hensigter, kan ses i forbindelse
med officerens ceremonielle salutering (hilsen) med sin sabel, hvor
sablen føres væk fra dækstillingen
og ned mod jorden.

Falderebshonnør
Dette er en honnør, afgivet af
vagtchefen (VCH), vagtassistenten (VAS) og 2, 4 eller 6 menige
(MG) som falderebsgaster.
Honnøren afgives af ovennævnte personel ved besøg i et orlogsskib af kongelige personer, ministre, officerer af højere grader m.v.
Honnøren udføres ved, at VCH,
VAS og MG er opstillede på hver
side af falderebet (landgangen),
hvor der hilses, og VAS piber falderebssignalet med bådsmandspibe (se senere om bådsmandspibe).
Honnøren anvendes kun på skibe,
Oprindelsen til denne honnør
skal findes i de store sejlskibe,
hvor man for at få ovennævnte
prominente gæster til/fra borde
anvendte en kurv, der blev halet
fra en båd og op på dækket af det
store skib eller omvendt. Kurven
blev så styret af ovennævnte falderebsgaster i et antal, der svarede
til personens rang.
Skansevagthonnør
Denne honnør afgives af en skansevagt bestående af en officer som
fører samt fra 6 til 32 menige og
evt. musik.
Honnøren afgives ved officielle
besøg af de under falderebsbonnør nævnte, og kan endvidere afgives i forbindelse med orlogsflagets hejsning/nedhaling,
Skansevagten er bevæbnet med

MP M/49 uden magasin; føreren
med sabel. Opstilling på dækket
eller i land sker på l eller 2 geledder med føreren indtrådt på højre
eller venstre fløj således, at føreren altid står ved den side, hvorfra
den besøgende ankommer.
Hvis skansevagten er opstillet
for en person, skal denne inspicere vagten ved at skridte fronten af.
En skansevagt var fra gammel
tid (middelalderen og måske før)
en vagt af skibets besætning, der
var sat til at forsvare skansen.
Skansen var en platform eller anden forhøjning evt. i form af en
bro i skibets agterende, hvorfra
officererne førte kommando, og
hvorfra flaget vajede. Fra skansen
kunne der kæmpes, selvom skibet
i øvrigt var i fjendens hænder.

Salut
Salut udføres ved at affyre kanoner (i vore dage med løst krudt)
og er en tradition, der har eksisteret næsten lige så længe, som der
har været kanoner i skibene.
Hensigten med at salutere har
fra gammel tid været at vise sine
fredelige hensigter derved, at man
tømte sine kanoner før ankomst til
en fremmed havn. Med datidens
forladekanoner var dette kun muligt ved at affyre dem. Det fremmede lands skibe og landfæsminger skød også sine kanoner tomme, dvs. at de - som man siger i
dag - besvarede salutten.
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I vore dage kan salutter inddeles i:

- Salut for nationsflag
Der saluteres for danske og
fremmede nationsflag.

- Salut for kommandotegn
Der saluteres for højerestående
officerer, når disse fører kommandotegn.

- Personlig salut
Salut for kongelige personer,
ministre m.fl.

- Andre salutter
Ved deltagelse i danske og
udenlandske glædeshejtideligheder.

- Sørgesalut
Ved deltagelse

danske og

udenlandske sørgehøjtideligheder.
Salut afgives med ca. 5 sekunder
mellem skuddene. SørgesaIut dog
med 30 sekunders mellemrum.
Under salut afgives altid et ulige
antal skud.
Front
Denne hilsen er egentlig en fortsættelse af salutten, idet man efter
saluteringen stiller besætningen
op synlige steder på skibet/landfæstningen for at vise, at man ikke er i færd med at lade kanonerne igen.
Front udføres i dag på den måde, at besætningen på signal træ-

Korvetten PETER TORDENSKIDLD (NIELS JUEL..Jdassen) under paraderingsrulle
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der an på dækket i retstilling med
front mod et passerende orlogsskib.
Paradering
Ved møde eller passage af skib,
der fører flag for en kongelig person, skal besætningen opstilles til
paradering. Herved forstås, at hele
besætningen opstilles langs rælingen og andre synlige steder ombord og på kommando råber 3
gange hurra.
Der råbes hurra på fløjtesignal,
og hver gang der råbes, føres huenlkasketten skråt opad til højre
med pulden fremefter.
Denne paradering benævnes i
daglig tale »Jubelrulle«, men den
rigtige betegnelse er »Paradering«.
Kipning
Kipning med flaget er en hævdvunden hefiighedstilkendegivelse
fra andre skibe overfor orlogsskibe. Den udføres ved, at det civile
skib haler sit flag halvt ned. hvorefter orlogsflaget langsomt hales
3/4 ned og derefter langsomt op.
Det civile skib kan nu hale sit flag
op, herefter er kipningen afsluttet.
Kipningen er en overlevering af
den regel, som gjaldt i sejlskibenes tid om, at et koffardiskib skulle hilse et orlogsskib ved at lade
bramsejlene falde, hvorved manøvredygtigheden nedsattes betydeligt.

Glas
Begrebet »At slå glas« er et levn
fra den tid, da der ikke fandtes ure
ombord. I stedet benyttedes et timeglas med sand, som løb igennem glasset på en halv time. Når
sandet var løbet igennem, skulle
en vagtmand slå på skibsklokken
med et slag for halve timer og
dobbeltslag for hele timer for derved at annoncere tiden. Der slås
bejst 8 glas, som svarer til 4 timer,
hvorefter der begyndes forfra.
En vagtperiode på et skib til søs
er normalt på 4 timer.
Prøvemåltid og søur
For at kunne beregne skibets position ved hjælp af astronomiske
stedlinier, skal man kende klokken med stor nøjagtighed (Greenwich Mean Time). Derfor var det
tidligere af stor vigtighed, at man
ombord havde et nøjagtigt kronometer, et såkaldt søur. Dette søur
skulle trækkes hver dag af vagtchefen (VCH). VCH fik endvidere hver dag serveret et PRØVEMÅLTID af den varme ret for at
sikre, at maden var i orden og veltillavet.
Når prøvemåltidet var godkendt
af VCH, og denne havde trukket
søuret, underskrev han på et
såkaldt KRONOMETERBRÆT,
hvoraf det fremgik, at sønret var
trukket, hvorefter chefen gav tilladelse til, at besætningen måtte
skaffe (spise).
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Ved at sætte trækning af sønret
sammen med skafning, sikrede
man sig, at VCH huskede at trække dette hver dag.

Fartøjshonnør
Fra et orlogsmæssigt udhalet og
bemandet fartøj afgives honnør
som følger:
- Fartøjet passerer eller er i nærheden af et orlogsskib/landtjenestested, hvor flaget hejses/nedhales. Skruen stoppes (hvis muligt), og alle i fartøjet (hagegaster i arbejde) blotter hovedet,
- hvis fartøjet passerer elier pas seres af kongelige personer.
Som ovenfor, men den militære
hilsen afgives,
- ved møde med skib eller andet
fartøj, der fører kommandotegn
eller distinktionstegn. Farten
mindskes, og ældste befa lings mand (hvis en sådan er ombord) eller fartøjets fører hilser,
- ved møde med andet fartøj .
Som ovenfor, men uden fartreduktion og
- under salut. Der hilses ikke ,
men skruen stoppes (hvis muligt).
Rofartøjer kan anvendes ved særlige ceremonielle lejligheder, og i
disse tilfælde følges ovenstående
regler i den udstrækning, det er
muligt og da altid fra siddende
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stilling, idet det er forbudt at stå
op i et rofartø]. Honnøren suppleres med at »Holde på årerne« eller
med at »Rejse åreme«.
Befalingsmænd forlader et fartøj i aldersorden således, at ældste
mand går først fra borde, og de
går i fartøjet således, at ældste
mand går sidst ombord .

Musik l forbindelse
med ceremoniel.
Musik er i denne forbindelse fra
gammel tid inddelt i Kendingssignaler, Udførelsessignaler og

Alarmsignaler.
- Kendingssignaler anvendes i
dag i forbindelse med f.eks.
skansevagthonnør, hvor de angiver, hvem der ankommer/inspicerer,
- udførelsessignaler
anvendes
f.eks . ombord på skibe, for at
besætningen kan udføre en ordre samtidigt (f.eks. front om
STBIBB) samt
- alarmsignaler har helt op til vor
tid været anvendt i forbindelse
med klargøring af skib eller
fort til kamp (klartskibsrulle).
Musik kan udføres med musikkorps, tambourkorps, signalhorn
og tromme eller med signalhorn
alene.
Rådes der ikke over musik, kan
udførelsessignal
afgives
med
bådsmandspibe eller trillefløjte.

Bådsmandspibe
Bådsmandspiben anvendes af befalingsmænd som opmærksomhedssignal i forbindelse med falderebshonnør, ved flaghonnør
(flagets hejsning og nedhaling)
samt ved arbejder med fartøjer
m.v,
Signaler med bådsmandspiben
består af stød og triller, der kan
være fine eller grove og korte eller lange.

l

Bådsmandspiben er et meget
gammelt signalin strument, som
kendes helt tilbage til omkring år

1600.
I sejlskibstiden var denne pibe
uundværlig i forbindelse med ordrer til manøvrer med sejlene.
Det er forbudt at fløjte ombord
j et orlogsskib. Dette skyldes nok,
at der var mulighed for at forveksle denne fløjten med bådsmandspiben.
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7. Kapitel, afs. B

Flaget og dets anvendelse
Et flag er et lands og dets befolknings samlingsmærke samtidig
med, at det er det synlige tegn på
statsmagten.
Meget tyder på, at anvendelsen
af flag har sin oprindelse i søfarten,
idet vajende mærker har været anvendt så langt tilbage, søfarten kan
følges. Imidlertid er mange af vor

tids flag blevet udviklede af de impulser, korstiden gav, hvor det under korstogene viste sig at være
praktisk at have fælles kendetegn
for de kristne fyrsterslkongcrs hære.
Vort flag, Dannebrog, er det
ældste flag. som fra sin oprindelse
er forblevet uændret som symbol
for en nation.

Kongeskibet DANNEBROG under gang med Kongeflaget sat
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Kabelmlnelæggeren UNDORMEN, med besætningen opstillet til Front om bagbord

1. Flaget - dets historie
og betegnelse
Dannebrog har sin historiske oprindelse fra slaget ved Lyndanisse
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 1625
bestemte Kong Christian den N, at
kun orlogsskibene måtte føre orlogsflaget (splitflag af dybrød farve). I dag benyttes splitflaget i en
lysere farvetone tillige af hæren,
søværnets landinstitutioner, flyvevåbenet og øvrige statsinstitutioner
samt enkelte private foretagender.
Handelsflåden og den enkelte borger anvender stutflag; i denne
egenskab benævnes flaget handelsflaget henholdsvis nationalflaget.
Se side 337.

2. Orlogsflaget
Orlogsflaget og orlogsgøsen er et
splitflag af dybrød farve (orlogsrød) med hvidt kors; korsets bredde er l'1 af flagets højde. Firkanterne nærmest de stående lig (nærmest stagen) er kvadrater, hvis sider er ~ af flagets højde; længden
af de yderste firkanter er % af de
inderste . Længden af fligene er 1~
gang længden af de yderste firkanter,
Orlogsflagets størrelse betegnes
ved antal duge i flagets højde. Orlogsflag findes i størrelserne 1 til
7 dug. Ved 1 dug er liget ca, ~
meter bøjt, og for hver dug, man
går op i størrelse, øges liget med
ca. ~ meter,
Orlogsflag er på liget mærket:
»Orlogsflag... « (karakteren af
størrelsen).
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3. Flagning
Orlogsflag føres kun i flådens skibe og fartøjer. Orlogsflag føres på
flagspil agter eller under gaflen.
Når skibet er til ankers eller fortøjet, føres tillige orlogsflag som
gøs på stage i stævnen.
Orlogsflaget føres indenfor flagtid, det vil sige fra kL 0800 til solnedgang. Står solen op efter kl.
0800, føres flaget først fra solopgang.
Udenfor flagtid føres orlogsflag
(uanset om det er mørkt eller ikke) under forøget beredskab, når
skibet i egenskab af dansk orlogsskib optræder overfor danske eller
fremmede skibe, fartøjer, luftfartøjer m. v., under salut samt når
forholdene i øvrigt taler derfor.
Ude af sigte af skibe eller land
kan flådens skibe efter chefens
bestemmelse undlade at føre flag,
når omstændighederne taler derfor.
Ved særlige lejligheder kan
flagning finde sted. Der skelnes
mellem flagning med topflag og
flagning over toppene. Flagning
med topflag består i, at orlogsflaget yderligere hejses på mastetoppene, f.eks. på Valdemarsdag og
på Danmarks befrielsesdag.
Flagning over toppene består i,
at der flages med topflag, samt at
der yderligere hejses signalflag og
-standere fra stævnen over toppene til agterenden, f.eks. på Dron-
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ningens fødselsdag. Der kan evt.
illumineres efter flagning.
Ved orlogsflagets hejsning og
nedhaling benyttes kommandoerne: »Klar overalt,« efterfulgt af:
»Hejs (hal ned)« , hvorefter flaget
hejses (nedhales) under honnør
(pibesignal, honnørsignal eller
skansevagt).
Den enkelte honorerer ved at
gøre front mod flaget og blotte
hovedet.
Orlogsfartøjer fører flaget på
flagspil agter; sejlfartøjer under
sejlads fører dog flaget på flagfald
under gaffel eller mastetop.
Ved flagning på halv stang skal
flagets midte være i højde med
flagspillets/gøsstagens midte. Under mastetop eller gaffel skal flagets overkant være en god flaghøjde under knappen eller nokken
af gaflen .
Skal der flages på halv stang fra
flagets hejsning, sker dette på følgende måde: Flaget hejses helt i
top, hvorefter det nedhales, til det
er placeret som ovenfor beskrevet.
Såfremt flaget skal forblive på
halv stang til flagtidens ophør,
sker nedhaling på følgende måde:
Flaget hejses først helt til tops,
hvorefter det nedhales.
Ved kipning hales orlogsflaget
langsomt 3/4 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

Batteriet Sixtus med Rigets flag (Marlnestatlon Holmen)

fonnation eller ligger sammen til
ankers eller i havn, besvares en
kipning af hvert enkelt skib.
Er orlogsflaget på halv stang,
når en kipning skal besvares, hejses det først helt op, hvorefter kipning udføres som ovenfor beskrevet; efter kipning sættes orlogsflaget igen på halv stang.

4. Kommandotegn
Når et orlogsskib skal udrustes til
togt, og besætningen er gået ombord, hejses kommando, dvs . at
chefens kommandotegn hejses på
en af masterne.
Enhver skibschef, undtagen admiraler og standermænd, fører or-

logsvimplen som kommandotegn;
eskadrechefer fører eskadrechefsstander. Orlog svimpel, henholdsvis eskadrechefsstander, vajer fra
stortop eller eneste mast.
Såfremt der ingen mast findes,
føres den på et dertil egnet sted.
Kommandører, der er chef for
en flådestyrke (deling eller grup pe), fører orlogsstander som kommandotegn.
Officerer af admiralsgraderne
fører som styrkechefer, eller når
de opho lder sig ombord i et orlogsskib, deres kommandotegn på
fortoppen (tlotiIleadmiraler, kontreadmiraler og viceadmiraler) eller på stortoppen (admiraler).
Når Hendes Majestæt Dronnin335

gen går ombord i et af flådens skibe. hejses kongeflaget på stortoppen. Haves kongeflag ikke ombord, sættes i stedet orlogsflag
med vimpel over.
Kongestanderen anvendes, når
den for kongeflaget fastsatte honnør ikke skal finde sted.
For Rigsforstanderen. Forsvarsministeren og Forsvarschefen findes særlige kommandotegn.
Kommandotegn har samme farve som orlogsflaget (orlogsrød).
For de højere kommandotegn
(flag og standere) 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), første gang
møder skibe med højere kornmandotegn, afgives 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).

5. Distinktionstegn
Når medlemmer af kongehuset,
som ikke er berettigede til at føre
kommandotegn. går ombord i et
af flådens skibe, sættes et af følgende distinktionstegn i farven orlogsrød: Prins Henriks flag, Dron336

ning Ingrids flag, Kronprinseflag
(tronfølgerflag) eller kongehusflag.
For disse flag afgives salut som
ved kommandotegnene; dog anvendes stander, når denne honnør
ikke Ønskes.
Når flere skibe ligger til ankers
eller i havn, kan anciennitetsstanderen anvendes af den ældste
skibschef, der ikke i forvejen
fører stander.
Når distinktionstegn sættes,
nedhales kommandotegn ikke.

6. Splitflag
Søværnets landtjenestesteder fører
inden for flagtiden splitflag af samme dimensioner som orlogsflaget,
men til forskel fra dette er splitflaget af en lysere rød farve (højrød)
og størrelsen af flaget angives som
ligets længde i meter. På salutbattenet Sixtus føres splitflag (Rigets
flag) og altid fra solopgang til solnedgang.
Ved hejsning og nedhaling af
flag ved andre ~enestesteder og
myndigheder uden for søværnet.
hvor der føres splitflag, aflægger
søværnets personel samme honner som for orlogsflaget.

7. Nations- og
handelsflaget
Flaget er rektangulært (et stutflag)
med hvidt kors på højrød bund.

Korsets bredde er l4 af flagets højde ved det stående lig. Felterne
ved stagen er kvadrater med sider
på ~ af højden. Længden af de
yderste felter er l~ gang de inderste felters.
Ved brug af nations- og handelsflaget bør de almindelige reg-

ler, der er gældende for orlogsflaget, i store træk følges.
Til flagstænger kan anvendes
en vimpel, der bør vaje dag og
nat, når en ejendom er beboet, og
flaget ikke er sat. Vimplens længde skal være ca. ~ af flagstangens
længde.

NATlOH8- og HANDElSFLAG (STUTFLAG)
FARVE: HØJRØD

24

8

36

Længde
ORLOGSFLAG (SPUTFLAG)
FARVE: ORLOGSRØO

24

8

30

45

24

8
24
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8. Kapitel, afs. A

Hæren
Opgaver
Som en del af det samlede militære forsvar skal hæren være uddannet og udrustet til:
- At deltage i overvågning af det
danske landområde både i fredstid, under spændingsperioder og
i krig,

- at afvise krænkelser af dansk
territorium såvel i fredstid som
i spændingsperioder for at hindre gennemførelsen af et fjendtligt kupforsøg,
- at deltage i bevogtningen af
samfundsvigtige installationer
mod sabotagehandlinger.
- at imødegå angreb af fjendtlige

Selvkørende Haubits M 109A-3
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styrker landsat fra søen eller fra
luften, uden eller med kun kort
varsel og
- at bekæmpe fjendtlige styrker,
som over land søger at trænge
frem mod dansk landområde.
Herved opnås, at der vindes tid og
fastholdes områder således, at mobilisering kan gennemføres og således, at allierede forstærkninger
kan tilføres og kampen fortsættes
sammen med disse.
Endelig skal hæren være rede
til at deltage i FN-observatørtjeneste og andre fredsbevarende aktioner og at stille personel og materiel til rådighed ved katastrofesituationer med henblik på at yde
militær hjælp.

Hærens organisation
Traditionelt har hæren bygget på
mobilisering, og hovedparten af
dens personel er tilvejebragt gennem uddannelsen af værnepligtige.
Mobiliseringsevnen understøttes af
landets korte afstande og hurtige
kommunikationsmidler, der muliggør opstilling af krigsstyrken indenfor et tidsrum af ca. 24 timer.
Opstilling af styrkerne, samt
forvaltning af personel og materiel
m. v., forestås af et antal regimenter af forskellige tjenestegrene.

Fredsstyrken
Fredsstyrken omfatter:
- En stående styrke,
- en uddannelsesstyrke,

Pansret maskinkanon PN MK M/92
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Kampvogn M 41 DK-1

- hærens skoler, regions- og føringsstabe samt administrative
enheder og
- en udsendt FN-styrke.

Krigsstyrken
Fuldt mobiliseret består krigsstyrken af:
-

Den stående styrke,
hjemsendt supplementsstyrke,
felthærens reserveenheder og
lokalforsvarsenheder.

Brigaden
Hovedelementet i felthæren er
panserinfanteribrigaden, af hvilke
der findes:
- Tre i Jylland og
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- to på Sjælland .
Hertil kommer Bornholms Region , som har en specialstyrke
svarende til en reduceret motoriseret infanteri brigade.
Brigaderne er sammensatte af
enheder af alle tjenestegrene, der
er således afbalanceret, at brigaden kan kæmpe selvstændigt gennem længere tid. I fredstid er der
mindre forskelligheder i de enkelte brigaders stående styrke. Brigaderne har ansvaret for uddannelsen af de enheder, der indgår i
stående styrke. ,

Regionsforsvaret
Regionsforsvaret omfatter hærens
lokalforsvar samt hærhjemmevær-

Leopard kampvogn

beredskabet samm endrages og
indgår i brigaderne. Brigaderne
kan herefter indsættes i henhold
til operationsplanerne. Forøgelse
- Tre i Jylland,
af fredsstyrken foretages ved ind- en på Fyn,
kaldelse af hjemsendt personel,
- to på Sjælland samt
der indgår i reserveenhederne.
- en på Bornholm.
Når NATO-kommandosystemet
efter
regeringsbeslutning - sætKrigsorganisationen
tes i kraft for danske styrker, unHærens stående enheder skal i vi- .derlægges hærens operative enhedest muligt omfang være beredt der CINCCENT, der delegerer
til øjeblikkelig indsats. Desuden den operative ledelse til COMBALTAP, der igen delegerer den
skal der være truffet forn ødne forberedelser til hurtig forøgelse af til COMLANDJUT og COMfredsstyrken.
LANDZEALAND.
Disse krav tilgodeses ved, at de
Den faglige tjenestes gennemføaf regimenterne opstillede afdelin- relse forbliver et nationalt ansvar.
ger m.fl. - der indgår i dækFor at lette overgangen fra de
ningsstyrken - ved en forøgelse af fredsmæssige forhold, hvor den
net. Lokalforsvaret er organiseret
i syv militærregioner.
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FENNEC AS 550 angrebshelIkopter

Observations- og forbindelseshelikopter OH-6 CAVUSE
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danske hærs enheder er under ren
national kommando, til det allierede kommandosystem. kan Chefen
for Forsvarets operative Styrker
(CIffFOS), der er identisk med
COMBALTAP, som altid er dansk,
under særlige forhold på Forsvarschefens vegne udøve den operative
ledelse af hærens enheder.
Hærens
Materielkommando
Anskaffelse. fordeling og vedlige-

holde Ise af materiel, udrustning
og forsyninger m.v. til hæren foretages af Hærens Materielkommando, som er direkte underlagt
Forsvarskommandoen. Også en
væsentlig del af hærhjemmeværnets behov for sådant materiel og
forsyninger dækkes gennem Hærens Materielkommando, ligesom
visse fælles anskaffelser til alle
værn foretages af materielkommandoen.
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8. Kapitel, afs. B

Flyvevåbnet
Opgaver

Under krigsforhold

Flyvevåbnets organisation er baseret på løsningen af følgende opgaver:

- Overvågning af luftrummet
over og omkring Danmark,
- luftforsvar af Danmark,
- flystøtte til hærens og søværnets operationer,
- redningstjeneste,
- støtte til Grønlands Kommando
samt
- lufttransport for forsvaret.

Under fredsforhold
- Overvågning af luftrummet
over og omkring Danmark,
- afvisning af krænkelser af
dansk luftrum,
- forberedelser til løsning af
krigsopgaver,
- luftrekognoscering,
- gennem
tilstedeværelsen
i
fredstid at virke krigsforebyggende og samtidig hermed bidrage til, at en evt. angriber må
træffe varslingsgivende forberedelser af et sådant omfang, at
hensigten i tide erkendes,
- redningstjeneste,
- fiskeriinspektion,
- støtte til Grønlands Kommando,
- lufttransport for forsvaret samt
danske statsinstitutioner og
- assistance til offentlige myndigheder (politi, miljø m.v.).
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Flyvevåbnets
organisation
Flyvevåbnets organisation er et resultat af både dets opgaver og de
økonomiske forhold, som spiller en
særlig rolle for et værn med meget
kompliceret og kostbart materiel.
Dette værn, som er langt det
yngste af de tre værn, byggede fra
sin begyndelse hovedsaglig på anvendelse af værnepligtige. Siden
indførelsen af fast personel er fly"
vevåhnet imidlertid i stadig stigende grad gået over til anvendelse af
sådant personel, idet dette personel må anses for bedre kvalificeret

Jager F-16(FlGHnNG FALCON)

til at betjene dette værns komplicerede materiel. I dag anvender
flyvevåbnet kun i begrænset omfang værnepligtige. Af en samlet
fredsstyrke på ca. 8.500 mand er
kun ca. 600 værnepligtige.
I flyvevåbnet indgår følgende
hovedbestandde1e:

- Flyvestationerne med deres
operationscentraler og operative enheder,
- Kontrol- og Varslingsgruppen
med dens operationscentral og
operative enheder,
- et antal kommandomyndigheder samt skoler og uddannelsesinstitutioner og
- Flyvematerielkommandoen.
Alle operative enheder og anlæg

er under operativ kommando af
Flyvertaktisk Kommando, som i
krigstid har den operative ledelse
af flyvevåbnet, og som ved NATO-kommandosystemets iværksættelse indgår under NATO Centralregion.

Hvad organisationens
begreber dækker
Flyvestationer består af flyvepladser med dertil hørende anlæg og
hjælpetjenester samt de til enhver
tid der stationerede operative enheder.
De flyvende eskadriller omfatter:
- Jagerbombeeskadriller,
- altvejrsjagereskadriller,
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0-130 Hercules {Transporttly)

Gulfstream III (Rekognosceringsfly)
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HAWKluftvæmsmlssilbatterl

- transporteskadriller og
- eftersøgnings- og redningseskadriller.
En jagereskadrille består normalt
af tolv til seksten fly af samme type, der formeres i halveskadriller.
grupper og roder.
Raketeskadrilleme omfatter otte
HAWK-eskadriller, der under kommando af Luftværnsgruppen indgår i forsvaret af Danmark. Kontrol- og varslingsenbeder omfatter
radarstationer, der dels giver varsling om flyvende objekter i og
omkring dansk luftrum til flyvevåbnets operationscentraler og
dels leder og kontrollerer egne fly.
Foruden radarstationer indgår
Luftmeldekorpset i varslingstjene-

sten med hjælp til visuelle observationer, primært af lavtgående fly.

Flyvemateriel..
kommandoen
Flyvematerielkommandoen forestår anskaffelse og vedligeholdelse af flyvevåbnets materiel og forsyninger samt af hærens og søværnets helikoptere.
Gennem dens hovedværksteder
og forsyningsdepoter er den på
materiel- og forsyningsområdet
forbundet med flyvestationerne,
raketenhederne samt kontrol- og
varsl ingsenhedeme.
Flyvematerielkommandoen er
direkte underlagt Forsvarskommandoen.
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8. Kapitel, afs. C

Hjemmeværnet
organisation og udvikling
Oprettelse
Det danske hjemmeværn er oprettet ved lov af 16 juli 1948, og ændringer er foretaget i senere love.
Når hjemmeværnet imidlertid
daterer sin egentlige oprettelse til
april 1949 - altså næsten et år senere, skyldes det, at først da trådte
hjemmeværnets ledelse for alvor i
funktion samtidig med, at de
første frivillige enheder hlev iklædt. Hjemmeværnet havde begyndt sit arbejde.
Det er synd at sige, at tilliden
var lige stor alle steder. Naturlig vis var der mange, der troede på
det nye værn, men selv blandt positivt indstillede var der en del,
der tvivlede på, at det nogensinde
kom ud over eksperimentstadiet.
Men udviklingen gjorde denne
skepsis til skamme.

Forsvarsvilje
Det var måske naturligt nok, at
Danmarks stærke antimilitaristiske og neutralistiske traditioner
fik mange til at tvivle på hjemme348

værnets levedygtighed. Men det
skulle imidlertid snart vise sig, at
forsvarsviljen havde fået en ny
styrke under besættelsen. Og
hjemmeværnets fortsatte udvikling synes at have bekræftet, at
også betydelige dele af næste generation har et positivt syn på forsvaret.
Begyndelsen var ikke altid let.

Hjemmeværnsforenlngeme
Man startede med udrustningen
fra hjemmeværnsforeningerne og
beskedne 20.000 mand, idet hjemmeværnsforeningerne, der begyndte med 35.000 i 1945, havde
haft en betydelig tilbagegang,
bl.a. fordi arbejdsforholdene var
blevet stadig mere vanskeligere.

Egentlig militær organisation
Det første hjemmeværn var vel
stort set et Hærhjemmeværn med
en nødtørftig uddannelse og udrustning. Men udviklingen tog
hurtigt fart; snart kom nye uniformer og udrustning. Men først og
sidst blev rammerne fyldt ud, for-

Hjemmeværnets organisation

FORSVARSMINISTERIET
Hjemmeværnsledelsen
Chef
(militær)

Den kommitterede
(elvll)
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et alle tre
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Fælles
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tre
hjemmeværns-
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Nymln-

degab
&

Slipshavn
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MarInehjemmeværnskulter (MHV8Q..klassen)

di der nu var de kræfter bagved,
som var nødvendige for at ændre
hjemmeværnet fra at være en organisation af halvmilitære foreninger til en egentlig militær organisation. Dermed være intet ondt
sagt om tiden før 1949. Uden pionererne fra dengang (194549) var
der næppe blevet et hjemmeværn
som det, vi kender i dag.

t.ov- og
organisationsændringer
Der har gennem årene været gennemført flere justeringer af hjemmeværnsloven. De vigtigste ændringer er sket i 1952 og 1973.
Lurtmeldetjenesten, der er en
af grundpillerne i flyverhjemmeværnet, blev i 1952 lagt ind under
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hjemmeværnet. Den er i øvrigt
væsentlig ældre end selve hjemmeværnet, idet den stammer fra
1934.
Ved samme lovændring blev
Marinebjemmevæmet oprettet,
og de til forsvaret knyttede kvindekorps - Danmarks Lottekorps
og Kvindeligt Marinekorps blev inddraget under hjemmeværnsloven. Hidtil havde korpsene været knyttet til forsvaret gennem en overenskomst. Kvindeligt
Flyvekorps blev oprettet i 1953.
Med loven af 1952 knæsattes således det betydningsfulde princip:

- at det frivillige forsvarsarbejde i Danmark skal høre under hjemmeværnet.

Marlnehjemmevæmskutter (MHV9O-k!assen)

Ved lovændringen i 1973 forandredes hjemmeværnets organisation i toppen af pyramiden. Hidtil
havde hver hjemmeværnsgren
haft sin egen administration under
egen chef. De havde også boet
hver for sig. Nu lagde man det hele sammen i en bygning samtidig
med, at man formerede Hjemmeværnskommandoen som et fælles
styrende og planlæggende organ
for hele hjemmeværnet.
I 1990 blev de tre kvindekorps
integreret i det øvrige hjemmeværn, og Tjenestestedskorpset
blev oprettet med det fonnål at
opstille stabspersonel fra alle tre
hjemmeværnsgrene til forsvarets
stabe m.fl , Herefter kan såvel
mandligt som kvindeligt personel

fremover bestride alle funktioner i
hjemmeværnet.
I efteråret 1991 afsluttedes en
ressourceundersøgelse af hjemmeværnet. På grundlag af denne
vil hjemmeværnet foretage en
række organisatoriske ændringer,
bl.a. med det formål at sikre en
ensartet fredstids- og krigsorganisation.

Hjernrnevaernets
opgaver
Da hjemmeværnet i krig er under
operativ kommando af »moderværnene«, dvs. hær, søværn og
flyvevåben, er det naturligt, at opgaverne til hjemmeværnet fastsættes af Forsvarskommandoen i
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samråd med Hjemmeværnskommandoen.

Virksomhedshjemmeværn

- hjemmeværnets politikompagnier og
- hjemmeværnet ved elektricitetsselskaber m.v,

Opgaverne omfatter:
-

Overvågning,
bevogtning og sikring,
kampopgaver og
specialopgaver.

Hærhjemmeværnets specialopgaver omfatter bl.a.:
- Klargøring og evt. iværksættelse
af ødelæggelser og hindringer,
- bevogtning af klargjorte ødelæggelser,
- trafikkontrol, vejvisning m.v.,
- A- og C-sporing og rapportering,
- feltsikkerhedstjeneste samt
- hjælp til befolkningen ved masseskader.
Endvidere bør nævnes de enheder,
der er opstillet efter særlige aftaler
med forskellige institutioner. De
består af medarbejdere ved den pågældende institution, og de udfører
normalt kun opgaver inden for disse aftalers rammer, dvs. direkte for
den pågældende institution.
Disse aftaler omfatter følgende
enheder:
- Jernbanehjemmeværnet,
- telehjemmeværnet,
- hjemmeværnet ved Hærens Materielkommando,
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Aftalerne betyder endvidere, at
ansatte ved de ovennævnte institutioner kun kan optages i de pågældende enheder og ikke i f.eks. rnarinehjemmeværnet eller flyverhjemmeværnet. (Se dog også flyvestationskorpset) .
For politikompagnierne gør særlige forhold sig gældende. De opdeles i A- og B-kompagnier.
A-kompagnierne sammensættes af civile borgere under kommando af polititjenestemænd. De
skal hjælpe den lokale politimester, og de er under hans kommando, sålænge han behøver dem.
Men de overgår til egentlig kampstyrke, hvis politiets virke ikke
mere kan fortsætte i området.
Man kan let forestille sig, at
den lokale politistyrke i en krigssituation hurtigt vil blive ude af
stand til personelmæssigt at overkomme sine opgaver. Kravene til
trafikkontrol, afspærringer og lignende katastrofeforanstaltninger
vil kræve et betydeligt ekstramandskab. Derfor indgår disse civile borgere, der i fredstid har fået
en kombineret hjemmeværns- og
politiuddannelse, i enheder under
politiets kommando og ansvar.
B.kompagnierne består udelukkende af polititjenestemænd,

og de skal ligeledes i en krigssituation assistere de lokale politimyndigheder med at løse deres
opgaver. Er dette på grund af udviklingen gjort umuligt, indgår de
som en kampstyrke under det lokale hjemmeværn.
Det skal understreges, at disse
enheder ikke har nogen politimyndighed i fredstid.
Marinehjemmeværnet
Marinehjemmeværnets deltagelse
i løsning af søværnets opgaver omfatter:
- Farvandsovervågning,

- anløbstjeneste.
- bevogtning og sikring,
- eftersøgnings- og redningstjeneste samt
- specialopgaver.
Marinehjemmeværnets specialopgaver omfatter bl.a.:
- Assistance og støtte til skibe i
havn,
- bistand til regionale styrkers
klargøring og gennemførelse af
havnedemolering/spærring,
- ABC-rapportering og
- feltsikkerhed stjeneste.
Flyverhjemmeværnet
flyverhjemmeværnet består af:
- Luftmeldekorpset samt
- flyvestationskorpset.

Luftmeldekorpset
Luftmeldekorpsets opgaver er:
- Kontrol- og varslingstjeneste,
- overvågning og
- specialopgaver.
Luftmeldekorpsets specialopgaver
omfatter:
- ABC-rapportering,
- vejrrapportering samt
- feltsikkerhedstjeneste.
Da lavtgående fly ikke altid observeres af radar, er det nødvendigt
med en visuel overvågning af det
lave luftrum.
Derfor bemander Luftmeldekorpset de ca. 400 luftmeldetårne,
som er opstillede på egnede punkter overalt i landet. Herfra afgives
meldinger om lavtgående fly,
landsætninger og angreb med Aog C-våben på få sekunder til
særlige centraler, hvorfra det øvrige forsvar og Redningsberedskabet alarmeres,
Redningsberedskabets varsling
af civilbefolkningen er i høj grad
afhængig af det frivillige personel
i Luftmeldekorpset.
Flyvestationskorpset
Dette korps består af enheder, som
bl.a. deltager i nærforsvar af landets flyvestationer og større civile
lufthavne. På de militære flyvepladser formeres enhederne af det
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civilt ansatte personel. Det vil
altså sige enheder bestående af
bl.a. værkstedspersonel og kontorpersonel. De bliver ved deres
fredstidsarbejde. sålænge det er
muligt, men ved angreb på flyvepladsen sættes de ind i forsvaret
af denne. Derfor har de ikke deres
våben og Øvrige udstyr hjemme,
således som hjemmeværnet i
øvrigt har det, men i særlige depoter på arbejdsstedet.
Flyvestationskorpsets opgaver omfatter:
- Bevogtning og sikring,
- signaltjeneste,
- ødelæggelses- og hindreopgaverog
- specialopgaver.
Flyvestationskorpsets
gaver omfatter:

specialop-

af alle tre hjemmeværnsgrene.
Korpsets opgave er at bestride tjeneste som frivillige hjælpere ved
forsvarets højere stabe og ved hærens, søværnets eller flyvevåbnets
tjenestesteder.
Tjenestestedskorpsets opgaver
omfatter:

-

Stabstjeneste.
signaltjeneste,
ABC-tjeneste og
sanitetstieneste.

Tjenestestedskorpsets
gaver omfatter bl.a.:

specialop-

- NCS-tjeneste (Naval Controlof
Shipping),
- funktioner inden for kontrol- og
varslingstjeneste samt
- funktioner inden for flyvekon troltjeneste.

Hjemmeværnet og NATO
-

ABC-tjeneste,
faglig tjeneste,
feltsikkerhedstjeneste samt
reetableringstjeneste.

På de civile flyvepladser får de
opstillede enheder af flyvestationskorpset deres opgaver af den
pågældende flyveplads' militære
myndighed.

Tjenestestedsko rpset
Tjenestestedskorpset blev oprettet
i 1990. I korpset indgår personel
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Ifølge de foreliggende bestemmelser er hjemmeværnets enbeder
så klart lokalt prægede i deres opgavestiIling, at de ikke er underlagt NATO øverstkommanderende i Europa (SACEUR). Men der
er naturligvis truffet forholdsregler til samarbejde med allierede
tropper i Danmark, både under
øvelser i fred og under krigsforhold. Hjemmeværnet vil altså
kunne fortsætte med at løse sine
lokale opgaver, hvad enten det er
allierede styrker eller danske, der

har den direkte kontrol med området.
Afgørende er, at hjemmeværnet
såvel som andre militære styrker
skal løse sine opgaver, så længe
dette kan gøres efter den for hele
forsvaret gældende forholdsordre.

Samfundsmæssige
hjælpeopgaver
I fredstid har hjemmeværnet i
samarbejde med det militære for-

svar, Redningsberedskabet og politiet kunnet yde omfattende og
værdifuld assistance på en lang
række områder som f.eks.:
- Ved digebrud (oversvømmelseskatastrofer),
- ved forureningskatastrofer og
- ved eftersøgning til lands og til

søs.
Samfundet har således nytte af
hjemmeværnet i talrige situationer.
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8. Kapitel, afs. D

Politiet
Politiet
Politiet er et led i totalforsvaret,
men dog i modsætning til forsvaret og Redningsberedskabet i første række opbygget med henblik
på løsning af fredstidsopgaver.

Politiets opgaver
Politiets opgaver såvel i fredstid
som i krigstid er ifølge retsplejeloven at opretholde sikkerhed, ro
og orden. Endvidere at påse overholde lse af love og vedtægter
samt at foretage det fornødne til
forebyggelse af forbrydelser og til
efterforskning og forfølgelse af
sådanne. I krigstid skal politiet
desuden bistå forsvaret med bekæmpelse af »nedbrydende virksomhed« såsom 5. kolonnevirksomhed, jfr. forholdsordre for det
militære forsvar. Politiet skal ligeledes løse en del redningsberedskabsopgaver, f.eks. evakuering
og varsling af befolkningen ved
angreb fra luften eller ved radioaktivt nedfald. I krig må der der356

for foretages en ændret prioritering af opgaverne, eventuelt på
bekostning af visse fredstidsopgaver, Eksempelvis vil arbejdet med
overvågning af færdslen og en
række andre civile opgaver træde i
baggrunden, mens det vil kræve
større indsats fra politiet at foretage overvågning og bevogtning af
samfundsvigtige installationer og
bygninger.

Politiets organ isation
Justitsministeren er politiets øverste leder. Landet er inddelt i 54
politikredse (excl. Færøerne og
Grønland, der udgør selvstændige
politikredse). Hver politikreds ledes af en politimester (i København politidirektøren), der har det
selvstændige ansvar for udførelsen af politiets arbejde.
Visse opgaver henhører under
rigspolitichefen. Det gælder:
- Ansættelse, fordeling og forflyttelse af personalet,
- disciplinære sager,

- politiets udrustning og kontorhold,
- uddannelse,
- regnskabsførelsen vedrørende
udgifter til politivæsenet og
- ledelse af politiafdelinger, der ikke er knyttet til en bestemt politikreds, f.eks. færdselspolitiet og
kriminalpolitiets rejseafdeling.
Politikredsene (exel. Færøerne og
Grønland) indgår i syv politiregioner, der er sammenfaldende med
militærregionerne, redningsbcredskabsregionerne og civilregionerne. Justitsministeriet beskikker i
hver region en politimester (i region VI politidirektøren) som regionspolitileder, der i fredstid
blandt andet skal formidle ydelse
af bistand politikredsene imellem.
I krigstid overtager rigspolitichefen ved hjælp af regionspolitilederen ansvaret for opretholdelsen af sikkerhed, ro og orden.

Politiets personel
Den egentlige politistyrke er (pr.
3l/12 1991) på i alt ca. 10.300
opdelt i ordens- og kriminalpoliti.
Hertil kommer et kontorpersonale
på ca. 2.100 og ca. 340 jurister.
Ordenspolitiet, der normalt er
uniformeret, varetager politiets beredskab, patruljering og udrykningstjeneste, ligesom det efterforsker de fleste overtrædelser af særlovgivningen, f.eks. færdselsloven.

Ordenspolitiet behandler endvidere straffelovsovertrædelser af mindre tidskrævende karakter.
Kriminalpolitiet, der er civilt,
efterforsker først og fremmest alvorlige straffelovsovertrædelser.
Såvel ordens- som kriminalpolitiet vil under udførelse af særlige opgaver være iført blå overtræksuniform, der bar bærens
kampuniform som forbillede. Den
er forsynet med skulderdistinktioner, og på højre brystlomme og
begge ærmer er påsyet et vævet
skjold med ordet POLITI.
Politiet vil i en krigssituation
som nævnt blive stillet over for
øgede krav til styrken. Der er derfor forlods udpeget visse bjemmevæmsenbeder som en særlig
hjælp til politiet. Enhederne, der
benævnes hjemmeværnets »politikompagnier A«, består af bjemrneværnsfolk, der foruden deres
almindelige hjemmeværnsuddannelse er uddannet til at kunne løse
visse politiopgaver. Politikompagnierne, der ledes af polititjenestemænd, er uniformerede som det
øvrige hjemmeværnspersonel og
bærer på venstre overærme et
stofmærke med politiets brystskjold indvævet i gul farve på
grøn bund.

Politiets samarbejde
med forsvaret i fredstid
Der er med forsvaret truffet særli-

357

ge aftaler om hjælp til civile myndigheder - herunder politiet - i
fredstid.
Disse aftaler omfatter blandt
andet hjælp i begrænset omfang
med forsvarets særlige materiel
og/eller specialuddannet personel,
ligesom forsvaret yder katastrofehjælp i særlige situationer, når ci-
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vile hjælpetjenester ikke er til
rådighed.
Herudover findes der på en
række områder et dagligt samarbejde sted mellem politiet og forsvaret.
Her skal især søredningstjenesten fremhæves.

8. Kapitel, afs. E

Redningsberedskabet
Erfaringerne fra anden verdenskrig og fra senere krige viser, at
civilbefolkningen kan blive offer
for krigshandlinger, Der må derfor træffes en række foranstaltninger til beskyttelse af den civile befolkning,
Disse foranstaltninger træffes
af Redningsberedskabet, der udgør en del af totalforsvaret på lige
fod med det militære forsvar, det
civile beredskab og politiet.
Redningsberedskabet er en sammenlægning af det tidligere civilforsvar og brandvæsen.

Beskyttelse af liv og ejendom
Redningsberedskabets fonnål er
at tilvejebringe beskyttelse af liv
og ejendom mod følgerne af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Formålet fremgår af
Beredskabsloven. lov nr. 1054 af
23 december 1992.
Det er denned forståeligt - og
det skal her understreges - at
Redningsberedskabet ikke er en
militær, men en humanitær organisation.

Ideen bag Redningsberedskabets virksomhed er at forebygge
følgerne af krigens handlinger og,
når et angreb har fundet sted, at
atbjælpe skaderne. Der skelnes
af denne grund mellem forebyggende og afhjælpende beredskabsforanstaltninger.

Forebyggelse
De forebyggende foranstaltninger
omfatter:
- Varsling, der skærper befolkningens beredskab over for en
fare,
- beskyttelsesrum, hvor der kan
søges tilflugt og
- evakuering, der har til fonnål at
bringe befolkningen på afstand
af faren .

Afhjælpning
Det er ikke muligt at opbygge et
beredskab, der yder 100% beskyttelse, men det er altid muligt at
organisere et beredskab, der kan
redde menneskeliv og begrænse
skaderne på materielle værdier.
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Redningsberedskabet I fredstid
Indenrigsministeriet

I

I

Beredskabsstyrelsen (BRS)

I
BGredskabøstyrelsens
skoler

----,----------T---------,
I

I

I

Centrene for
BGredskabskorpset

Politiet

Kommunerne

Amterne

og

Statatlge

Det statelige
Regionale Redningsberedskab

Rednings-

Kommunalt
Rednings.
beredskab

Sygehusebered8kab

I

klkale

beredatæb

Ambulancetjenesten

Opgaverne løses af:

- Det statslige Redningsberedskab. som bl.a. omfatter Beredskabskorpset og den statslige
ambulancetjeneste,
- det lokale Redningsberedskab, der omfatter det statslige
lokale Redningsberedskab (politiet) og det kommunale Redningsberedskab samt
- sygehusberedskabet, der varetages af amtskommunerne,

Det lokale
Redningsberedskab
Politimesteren varetager opgaver,
der hører under det statslige lokale Redningsberedskab. Det er
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I Frivilliges organisationer

I

I

I

bl.a. evakuering, varsling af civilbefolkningen samt afspærring og
bevogtning i forbindelse med løsning af Redningsberedskabets opgaver.
Kommunalbestyrelserne
har
ansvaret for det kommunale
Redningsberedskab. I de fleste
kommuner findes en Beredskabskommission med borgmesteren
som formand , og hvori politimesteren indgår som et af medlemmerne. Flere kommuner kan samordne deres redningsberedskab.

Rednlngsberedskabets
ledelse under krig
I tilfælde af krig oprettes Beredskabsstyrelsens landskommando.

der omfatter to landsdelskornmandoer og syv beredskabsregioner.

Varsling af befolkningen
Beredskabsstyrelsen etablerer et
nyt varslingssystem, som ved
hjælp af nye elektroniske og nødstrømsforsynede sirener vil kunne
varsle befolkningen, indendørs
som udendørs, mod alle former
for krigshandlinger samt ved
ulykker og katastrofer i fredstid.
Varslingssystemet dækker mere
end 500 byer, og sirenernes varsel
vil blive suppleret med informationer til befolkningen via Danmarks Radio, DR-TV og TV2 .
Til hverdag styres sirenerne fra
ialt 47 døgnbemandede politistationer. Under krigsforhold kan de
styres fra 47 af redningsberedskabets lokale kommandocentraler.
Det samlede varslingssystem
fjernovervåges elektronisk fra Beredskabsstyrelsen for at sikre, at
varslingssystemet altid er klar til
brug.
Informationer om militære trusler mod befolkningen, flyangreb,
radioaktivt nedfald, angreb og forurening med kemiske kampstoffer
og andre former for angreb, modtages eller indhentes hovedsageligt fra forsvaret. Dette sker f.eks.
fra flyvevåbnets luftforsvarscentraler, hjemmeværnets luftmeldeposter og forsvarets forskellige
andre enheder, både stationære og
mobile.

Evakuering
gener til at begrænse tab af menneskeliv. Politimesteren planlægger evakueringen, og de kommunale myndigheder medvirker ved
gennemførelsen. Man går ud fra,
at en del af indbyggerne i byerne
evakuerer ved egen hjælp, dersom
myndighederne opfordrer dertil.
Der er udarbejdet smidige planer,
der tager hensyn til det antal mennesker, der skal evakueres og til
det vejnet og de områder, der kan
eller skal anvendes.

Beskyttelsearum
er en vigtig enkeltforanstaltning
til at redde menneskeliv i en moderne krig. Der er i dag 3,8 millioner be skyttelsesrumspladser. Siden 1950 er der i alle nybygninger
over en vis størrelse indrettet
sprængstyksikre og nedstyrtningssikre kælderrum, der hurtigt kan
indrettes til beskyttelsesrum. Der
er endvidere indrettet såkaldte offentlige beskyttelsesrum, dels i
fritliggende bunkers og dels i private bygninger, der i fredstid anvendes til parkering, garager og
lagerrum m.v.
Varsling, evakuering og beskyttelsesrum er foranstaltninger, der
har til formål at forebygge følger
af krigshandlinger. Hjælpetjenesten derimod vil først blive indsat,
når krigshandlinger har fundet
sted.
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Redningsberedskabet i krise og krig

I

Indenrigsministeren

I

Isndskommando I
I Beredskabsstyrelsens
I

l
Beredskabsstyrelsen
vestre landsdelskommando

Beredskabsstyrelsen østre
landsdelskommando

I

Beredskabsreglon v~v~~

Beredskabsregion I-I~~

I
Beredskabsregioner

Beredskabsregioner

I, II, III, IV

V, VI, VII

I

I

I

I
Beredskab
skorpset

I

Ambulance
Tjenesten

I

Politist

I

Sygehuse

Kommunalt
redningsberedskab

Frivilliges organisationer

Bedriftsværn og
boligværn
Offentlige og private virksomheder har pligt til at oprette bedriftsværn, således at virkningen af begrænsede krigsskader straks kan
afbødes.
I områder med tættere bebyggelse oprettes boligværn, således
at beboerne selv umiddelbart kan
afbøde virkningen af begrænsede
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I

krigsskader. Det påhviler ejerne af
bygninger at tilrettelægge denne
hjælpetjeneste.
Bedriftsværn og boligværn repræsenterer de muligheder, der er
nærmest skadestedet og er derfor
de første til at blive taget i brug.

Det kommunale
redni ngsberedskab
skal kunne yde en forsvarlig ind-

sats mod skader på personer,
ejendom og miljøet ved ulykker
og katastrofer, herunder krigshandlinger. Beredskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede. I kommuner med større bymæssig bebyggelse skal hjælpetjenesten også omfatte en brandtjeneste, en
redningstjeneste og en teknisk
tjeneste, der skal kunne afbøde
følger af krigshandlinger af begrænset omfang og yde øjeblikkelig indsats ved mere omfattende skader.
I de større kommuner er indrettet kommandocentraler, hvorfra hjælpeforanstaltningerne kan
iværksættes og ledes . Centralerne
er gennem et vidt forgrenet signalnet sat i forbindelse med alle
de forskellige myndigheder, der er
involverede, herunder også beredskabsregionerne.

Fjernhjælpen
Dersom skaderne er så omfattende, at heller ikke det lokale redningsberedskabs indsats er tilstrækkelig, rekvireres fjernhjælp,
der kan komme enten fra en naboby eller fra Beredskabskorpset,
der således er det sidste led i kæden. Korpset er i fredstid fordelt
på centre landet over. I krigstid er
afdelingerne til rådighed for Beredskabsregionerne. der formidler
hjælpen til et lokalt redningsberedskab.

Sygehusberedskabet
Amtskommunerne har ansvaret for
at planlægge og gennemføre sygehusberedskabet. Beredskabsstyrelsen udarbejder retningslinier
for planlægningen. Alle sygehuse
skal i fredstid forberede sig på at
kunne modtage og behandle syge
og tilskadekomne fra såvel den civile befolkning som fra de militære værn. De skal endvidere være i
stand til at deltage i driften af sygehusannekser og eventuelt beredskabssygehuse.
M denne grund gennemføres
en udbygning af sygehusenes behandlingspladser. Det sker dels
ved at udvide de bestående sygehuse og dels ved at forberede oprettelsen af sygehusannekser.
I en stor del af landets sygehuse
er der indrettet sikrede behandlingsafsnit i kældre. Planlægningen af sygehusberedskabet omfatter endvidere tilvejebringelse af
lagre af medicinalvarer samt rådighed over læge- og sygeplejepersonel.
Ambulancetjenesten
Redningsberedskabets
ambulancetjeneste indgår som et led i
omsorgen for syge og sårede under krigsforhold og omfatter ca.
2.400 udskrevne keretøjer med ialt
9.600 bårepladser. Ambulancetjenestens køretøjer og mandskab
stationeres under beredskabsforhold ved landets sygehuse.
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Hjælpetjenesten vil på skadestederne opsamle og befri tilskadekomne, yde førstehjælp og
bære dem frem til steder, hvorfra
den videre tran sport til sygehusene kan udføres med ambulancetienestens køretøjer. Beredskabsregionerne leder ambulancetjenesten, idet hver region er anvist sygehuse inden for et bestemt område, hvorfra ambulancer kan tilkaldes. På denne måde er regionerne
i stand til at fordele de sårede, således at sygehusenes kapacitet udnyttes bedst muligt.

Redningsberedskabets
fredsopgaver
Det er bekendt, at Redningsberedskabet også er nyttigt i fredstid.
Den tekniske udvikling i samfundet øger betydningen af Redningsberedskabets fredsopgaver,
fordi en katastrofe hurtigt kan tage et voldsomt omfang (eksplosionen på Valby gasværk i 1964,
lyntogskatastrofen ved Odense i
1967, stormfloderne i de sønderjyske digeornråder og olieforurening af kysterne er eksempler herpå) . Beredskabsstyrelsen er ansvarlig for Danmarks atomberedskab, herunder koordinering af
andre myndigheders indsats, samt
Beredskabskorpsets måleberedskab.
Beredskabskorpsets fredsmæssige katastrofeberedskab kan indsættes i situationer, hvor det loka364

le redningsberedskab og redningskorps ikke er tilstrækkeligt, eller
hvor det er nødvendigt at indsætte
specialmareriel, som ikke findes
på lokalt plan.
Beredskabsstyrelsen har truffet
aftaler om bistand med forskellige
offentlige myndigheder og institutioner. De omfatter bl.a. olie- og
kemikalieforurening af havet, bekæmpelse af uheld med farlige
stoffer og beredskabet omkring
forsøgsstationen på Risø. Aftalerne omfatter også bistand ved togulykker samt bekæmpelse af
skov- og hede brande.
Beredskabskorpset har tilsvarende truffet aftale med lokale
myndigheder og institutioner om
fredsmæssige assistanceydelser.
Da det er pålagt de større byer at
opstille et fredsmæssigt katastrofeberedskab, kan også det lokale
Redningsberedskab inddrages i
redningsarbejdet i fredstid.

Redningaberedskabets
samarbejde med forsvaret
Redningsberedskabe t opretholder
et nært samarbejde med en række
myndigheder og organisationer.
Det drejer sig i første række om
de ministerier og styrelser, der
indgår i det samlede beredskab:
Det militære forsvar, politiet og
det civile beredskab. Med forsvaret er indgået en skriftlig samarbejdsaftale. Denne aftale er først
og fremmest begrundet i ønsket

om at sikre Redningsberedskabets
funktioner under krig. Aftalen
fastlægger ansvarsfordeling og
kommandoforbold Redningsberedskabet og forsvaret imellem.
Det er udtrykkeligt bestemt, at
Redningsberedskabet ikke må påtage sig løsning af militære opgaver. Reglerne medfører en begrænsning af forsvarets adgang til
efter krigens nødret at pålægge
Redningsberedskabet at udføre

opgaver i kampornråder. Redningsberedskabet vil efter begæring kunne få bistand fra militære enheder ved omfattende katastrofer. og omvendt kan Redningsberedskabet stille enheder til rådighed for forsvaret til bistand ved
redningsarbejde, brandslukning eller andre af Redningsberedskabets
humanitære opgaver, men også
kun til disse.

365

9. Kapitel

Forhold som hjemsendt
1. Orlogsbogen

2. Forholdsattest

Forholdsattest kræves ved ansøgning om ansættelse ved de fleste statsinstitutioner, f.eks. politiet, statsbanerne, toldvæsenet m.v.
samt talrige private firmaer.
Hvis De skal bruge en forholdsattest inden hjemsendelsen,
kan der udstedes en »Foreløbig
Forholdsattest« ved henvendelse
herom til Søværnets Grundskole,
Værnepligtsforvaltningen ad tjenestevejen.
Forholdsattesten indeholder ikke oplysninger om straffeforhold.

Ved hjemsendelse eller senere kan
De få udleveret en forholdsattest,
der oplyser om Deres tjenesteperiode samt bedømmelse for brugbarhed og forhold i tjenesten.

nesten bedømmes altid, medens
egnet til udnævnelse kun bedømmes, hvor den pågældende har
haft funktioner, der berettiger en
vurdering af dette hovedområde.

Når De til sin tid bliver hjemsendt, vil De modtage en orlogsbog, og i denne vil det være anført, hvorledes De skal forholde
Dem som hjemsendt.
Der er imidlertid forskellige
forhold for den hjemsendte, som
det kan være af betydning for
Dem at være orienteret om anerede som tjenstgørende.

Brugbarhed
A: Meget brugbar
B: Brugbar
C: Mindre brugbar
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Brugbarhed og forhold i tje-

Forhold l tjenesten
1. Meget tilfredsstillende
2. lilfredsstillende
3. Mindre tilfredsstillende

Egnet til udnævnelse
A: Meget egnet
B: Egnet
C: Mindre egnet

Gennemsnitssoldaten vil opnå
karakteren B ~2 for brugbarhed og
forhold i tjenesten.
Forholdsattesten vil indeholde
vidnesbyrd svarende til de afgivne
tal- og bogstavkarakterer.

3. Værnepligtstid
Pligten til i givet fald at gøre tjeneste ved det militære forsvar
(herunder hjemmeværnet) varer til
udgangen af det år, hvori man fylder 50 år.
De vil som hjemsendt i henhold
til den mødebefaling. der vil være
indklæbet i Deres orlogsbog, høre
til søværnets meblliseringsstyrke eller søværnets personelreserve, indtil De modtager medde lelse om overførsel til rådighed
for hjemmeværnet
Som overført til rådighed for
hjemmeværnets reserve er De ikke optaget i hjemmeværnet, men
kun pligtig til i givet fald at forrette tjeneste i hjemmeværnet, såfremt regeringen bestemmer det
og udsender meddelelse herom.

4. Mødebefalinger
Hjemsendte værnepligtige vil, så
længe de står til rådighed for søværnet, have udleveret (indsat i
orlogsbogen) en af nedenstående
mødebefalinger:
- Gul mødebefaUng, der er af-

mærket med rødt ~>S «, anvendes for personel, som indgår i
forstærket fredsstyrke,
- gul mødebefaling, der anvendes for personel, som indgår i
overgangsstyrken og

- hvid mødebefaUng med rød
kant, der anvendes for personel, som ønskes anvendt i mobiliseringsstyrken, men som
man ikke umiddelhart kan give
en funktion i denne . De pågældende indgår midlertidigt i per sonelreserven.
Værnepligtige, der har hvid mødebefaling med rød kant, skal ikke give møde ved mobilisering,
men først når de modtager særlig
ordre herom.
Normalt vil værnepligtige i den
første tid efter hjemsendelsen have gul mødebefaling (med eller
uden »5 «). Som årene går, ombyttes denne en eller flere gange med
andre mødebefalinger, således at
en værnepligtig i de sidste år, før
overførsel til rådighed for hjemmeværnet finder sted, har hvid
mødebefaling med rød kant. Ombytning foregår ved, at en ny mødebefaling tilsendes den værnepligtige. Derefter skal han returnere den gamle og klæbe den nye
ind i orIogsbogen.

5. Mønstringer
Under den første tjeneste uddannes
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orlogsgasten til en post i forsvarets
krigsorganisation. Ved hjemsendelse placeres han i (designeres han
til) den enhed, han i givet fald skal
gøre tjeneste ved. Denne enhed anføres på den mødebefaling, der
indsættes i hans orlogsbog.
Orlogsgasten skal normalt i
lang tid efter hjemsendelsen være
rede til med kort varsel at overtage sin plads i forsvaret. Hans uddannelse må derfor holdes ved lige, og han må eventuelt omskoles
på nyt materiel eller til en ny
funktion. Han må endvidere lære
de befalingsmænd og menige at
kende, som han i givet fald skal
samarbejde med. Han må også hele tiden kende de opgave~ han
skal være med til at løse .
Der foretages derfor med jævne
mellemrum genindkaldelse af de
hjemsendte i form af mønstringer.
som nærmere omtales i det følgende. Hvor hurtigt efter hjemsendelsen. hvor ofte og hvor mange gange mønstring finder sted,
kan der ikke gives faste tal for.
Det vil for den enkelte afhænge
af, hvordan han placeres og - som
tiden går - omplaceres i mobiliseringsstyrken.

Mønstring/genindkaldelse
Værnepligtige kan genindkaldes
indtil udgangen af det år, hvori de
pågældende fylder henholdsvis 60
år (ikke tjenstgørende befalingsmænd) og 50 år (menige).
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Den samlede tjeneste (inel.
første tjenestetid) kan ikke overstige 27 måneder.
Hjemsendt personel indkaldes
normalt ikke udover det 15. værnepligtsår, regnet fra første indkaldelse.

Mønstringer
Der findes to typer personelmenstringer:
- Enhedsmønstringer og
- personelmønstringer.

Varsel
Indkaldelse til mønstring udsendes

normalt i form af en særlig blå
indkaldelsesordre senest 4 måneder før mønstringens atboldelse.

Varighed
Den enkelte mønstring kan vare fra
2 til normalt højst 21 døgn således:
- For befalingsmænd i hø]st 21
døgn samt
- for menige i højst 14 døgn.

Ved mønstringer, der omfatter
deltagelse i større NATO-øvelser
og lignende, kan menige i særlige
tilfælde genindkaldes i indtil 21
døgn og befalingsmænd i indtil 25
døgn.
Befalingsmænd, menigt nøglepersonel og specialister kan i forbindelse med enhedsmønstringer
indkaldes forud for det øvrige persone!.

Hvad skal medbringes
Ved indkaldelse til mønstring
medbringes følgende:
- Indkaldelsesordren,
- orlogsbogen og
- identitetsmærke med kæde (i
lommen indvendigt i orlogsbogen).
Det tilrådes at medbringe:
-

Et par lette sko,
to par sokletter,
et par badetøfler samt
brevpapir, kuverter og frimærker.

Der bør ikke medbringes større
pengesummer eller værdigenstande.
Da der kan ske ændringer i de
ting, der skal medbringes, bør vejledningen på indkaldelsesordren,
evt. særligt brev og folderen
»Mønstring«, læses nøje.

Ydelser
Løn fra arbejdsgiver
Tjenestemænd bevarer fuld løn under genindkaldelse til mønstring.
Funktionærer, der ikke er tjenestemænd, har under genindkaldelse krav på løn for den måned, i
hvilken indkaldelsen finder sted
og den derp å følgende måned.
Funktionæren har pligt til at
underrette arbejdsgiveren, så snart
han modtager meddelelse om tidspunktet for indkaldelsen.
Funktionæren har endvidere ret
til efter genindkaldelsen at genindtræde i sin stilling med uændret anciennitet. Dette forudsætter
dog, at han inden genindkaldelsen
har fremsat ønske herom over for
arbejdsgiveren, og at han har underrettet denne om indkaldelsen,
så snart han modtog indkaldelsesordren. Funktionæren er i så fald
selv forpligtet til at genindtræde i
stillingen ved bjemsendelsen.
Godtgørelse for
tabt arbejdsfortjeneste
Lønmodtagere, der ikke modtager
løn fra deres arbejdsgiver under
mønstring, vil mod dokumentation kunne få udbetalt et beløb pr.
dag som erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Erstatning gives
ikke for mønstring på ferie- eller
fridage.
Sel vstændige næringsdrivende
vil også kunne få udbetalt en godt-
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gøreise. Dokumentationen kan her
være en kontrakt med den person
eller det firma, der har overtaget
den pågældendes forpligtelser eller en redegørelse fra revisor el.
lign. Kan dokumentation ikke
fremskaffes, underskrives en erklæring på tro og love om den pågældendes driftstab i mønstringsperioden.
Hjælp efter bistandsloven
Genindkaldte, der ikke får løn fra
civil arbejdsgiver, og som ikke er
berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, vil eventuelt kunne få hjælp efter bistandsloven.
Der gælder samme regler som ved
første indkaldelse (se 4. Kapitel,
afsnit G 2). Man skal henvende
sig til bopælskommunens socialforvaltning.
Ydelser fra forsvaret
Under mønstringer ydes ikke løn.
Ud over eventuel godtgørelse for
tabt arbejdsfortjeneste ydes i stedet et beløb til dækning af de påførte merudgifter.
Fribefordring
På indkaldelsesordren sidder et
antal billetter, der giver ret til fribefordring med alle indenlandske
jernbaner og ruteskibe. De kan
også anvendes til rejser med statsbanernes rutebiler mellem hjemstedet og nærmeste jernbanestation, samt hvor rutebil erstatter tog.
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Lad privatbilen blive hjemme;
der kan ikke udbetales godtgørelse for transport i egen bil.

Friheder
På grund af mønstringernes korte
varighed og koncentrerede indhold vil der normalt ikke blive givet friheder under disse.
Ansøgning om frihed bør i givet fald indsendes i så god tid som
muligt inden møde t.

Flyttemeddelelse
Der skal kun meldes flytning til
folkeregistret i anledning af mønstring, hvis den hidtidige bopæl
samtidig helt opgives.

Udsættelse
Såfremt der foreligger ganske
særlige grunde herfor (f.eks. øko-

nomiske eller familiemæssige forhold), kan der søges om udsættelse med indkaldelsen til mønstring.
En ansøgning kan dog kun forventes imødekommet, hvis udsættelsen vil være af afgørende betydning for den værnepligtige
selv. En arbejdsgiverinteresse vil
således ikke blive tilgodeset.
Ansøgning indgives til den
myndighed, der har udsendt indkaldelsesordren. Den skal normalt
være myndigheden i hænde 7
uger før mødedagen.
Ansøgningen skal vedlægges
den bedst mulige dokumentation
af det forhold, der ligger til grund
for denne, f.eks, attest fra revisor,
præst, socialrådgiver, læge, læreanstalt eller kursus.
Forsvarets socialkonsulenter vil
i visse tilfælde blive pålagt at
iværksætte en undersøgelse af de
forhold, der angives som grund
for ansøgningen.
Selvom der i særlige tilfælde
kan gives udsættelse til en senere
mønstring, kan der ikke gives fritagelse for mønstring.

art og sandsynlige varighed. Des-

uden skal den indeholde oplysning om, hvorvidt den genindkaldte uden skade kan overflyttes
til nærmeste militære infirmeri.

Militærnægtertjeneste
Hvis tjenesten i forsvaret strider
imod Deres samvittighed, kan De
søge om at gøre tjeneste ved civilt
arbejde (militærnægtertjeneste).
Ansøgningen skal sendes inden
4 uger efter, at De har fået indkaldelsesordren. Hvis fristen overskrides, kan De normalt ikke blive
overført.
Ansøgningen sendes til:

Væmepligtsstyrelsen
Militæmægteradministrationen
Liselundsvej 12
Postboks 538
4200 Slagelse
TIf 53 52 68 80

Sygdom
Genindkaldte skal, så snart det bliver klart, at de ikke kan møde på
grund af sygdom, sende en lægeerklæring til den myndighed, der
har udsendt indkaldelsesordren.
Lægeerklæringen skal indeholde oplysninger om sygdommens
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Gangen i en mønstring
Som et eksempel på gangen i en
mønstring beskrives i det følgende det normale forløb af en enheds mønstring, der gennemføres
som uddannelsesmønstring.

føres af befalingsmænd, der udlånes fra andre enheder.

Enheden formeres
Indkaldelse kan - alt efter mønstringens formål - finde sted til en
kaserne eller til enhedens mobi li-

seringsdepot,
Indkaldelse
Senest 4 måneder før mødedagen
modtager alle, der er designeret til
den pågældende enhed, en blå
indkaldelsesordre, hvorpå der er
anført mødetid og -sted .
Forberedelse
Langt de fleste af befalingsmændene er ligesom de menige gen indkaldte. Der er derfor behov for
en særlig uddannelse af dem, inden hele enheden samles . For at få
enheden til at virke umiddelbart
efter formeringen, er det endvidere ønskeligt. at også menigt nøglepersonel og specialister får en
indlede nde genop friskning af deres uddannelse.
Befalingsmændene vil derfor
som regel blive indkald t til at mØde en uge før og menigt nøglepersonel og specialister ofte to dage
før selve mønstringen.
I løbet af disse dage orienteres
de pågældende om mønstringens
planlagte forløb og de opgaver,
som enheden kan forvente at få
pålagt i krigstid. Samtidig hermed
modtager de den nødvendige uddannelse. Uddannelsen gennem372

I begge tilfælde er det første,
der sker, at de mødte registreres
(afleverer
indkaldelsesordren).
Derefter vil de genindkaldte få
udleveret mundering, udrustning
og personligt våben.
Efter iklædning opmagsineres
det civile tøj på det dertil anviste
sted.

Uddannelse
I nogle tilfælde går enheden ud på
øvelse, så snart den er formeret. I
andre tilfælde finder der først en
kortvarig uddannelse og eventuelt
omskoling sted, hvor enheden er
mødt.
Den indledende uddannelse og
den første del af øvelsesvirksomheden tjener til at genopfriske og
forøge den enkeltes kunnen og til
at samarbejde enheden, så den
kan fungere som en helhed. Senere vil enheden normalt indgå i
øvelse med andre enheder, oftest
fra den stående styrke.
Under den første del af uddannelsen vil enheden normalt få
støtte af instruktører udlånt fra andre enheder.

ken (personel med gul mødebefaling), kan De således blive beordret indkaldt:
- Enten ved tilsendelse af en ekstraordinær indkaldelsesordre
- eller ved, at Deres gule mødebefaling (i orlogsbogen) sættes
i kraft ved meddelelse herom i
radio, fjernsyn, presse , ved højttalervogne eller ved opslag.
Aflevering og hjemsendelse
Når mønstringsperioden er slut,
rengøres materiel og udrustning.
Derefter afleveres først materiel og
så personlig udrustning og mundering. Det hele anbringes igen på
depot, klar til hurtig udlevering.
Den genindkaldte er nu civil
igen og kan tage hjem - træt, men
forhåbentlig bedre rustet til at løse
sin opgave i forsvaret end få dage
før.

6. Ekstraordinær
indkaldelse
I tilfælde af fjendtligheder mod
landet kan Forsvarsministeren forøge forsvarets fredsstyrk e ved at
beordre ekstraordinær indkaldelse
af en del af mobiliseringsstyrken
(formering af en sikrings styrke)
eller lade foretage mobilisering
ved at beordre hele mobiliseringsstyrken indkaldt.
Hører De til mobiliseringsstyr-

De har da mødeplig t i henhold til
det på henholdsvis indkaldelsesordren og mødebefalingen anførte.
Hvis ikke en bestemt mødetid
er angivet i indkaldelsesordren eller i meddelelsen (bekendtgørelsen i radio , fjernsyn m.v.), skal
De, hvad enten det er dag eller
nat, uopholdeligt og på hurtigste
måde , tage til det i indkaldelsesordren (mødebefalingen) beordrede
mødested og melde Dem .
Som anført under mødebefa linger skal hjemsendt personel med
hvid mødebefaling med rød kant
og personel med hvid mødebefaling ikke møde ved mobilisering
eller formering af en sikringsstyrke, men først give møde ved mod tagelse af en ekstraordinær indkald elsesordre tilsendt pr. post.

7. FN-tjeneste
Såfremt en hjemsendt orlogsgast
opfylder betingelserne for at blive
antaget til frivillig tjeneste, vil der
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være mulighed for antagelse til
FN-tjeneste.
Yderligere oplysninger om l<"'Ntjeneste og ansøgningsskemaer,
brochurer, lønoversigter m.v. vil
kunne fås ved henvendelse til:
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Forsvarets Erhvervsoplysning
Postboks 135
Flyvestation Værløse
3500 Værløse
Tlf. 44 68 21 22
(kJ. 0800-1500)

TILLÆG
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liste over flådens skibe
Type. typefork., klasse,
skrognummer og navn

Tillæg 1

Længde , bredde. dybgående.
deplacemen t og fart

Søsat år
Besætningens større lse
,-

Korvetter
NIELS JUEL-klassen
F 354 NIELS JUEL
F 355 OLFERT FISCHER
F 356 PETER
TORDENSKIOLD

længde 84m
bredde 10,3 m
dybgang 4,5 m
fart 30 knob
deplacement 1320 t

1978-81
besætning 90

".

" w,

Patruljefartøjer
FLYVEFISKEN-klassen
p 550 FLYVEFISKEN
p 551 HAJEN
P 552 HAVKATTEN
P553LAXEN
P 554 MAKRELEN
P 555 STØREN
p 556 SVÆRDFISKEN
P 557 GLENTEN
p 558 GRIBBEN
P559 LOMMEN
P 560 RAVNEN
P561 SKADEN
P 562 VIBEN
P 563 SØLØVEN

længde 54m
bredde 9 m
dybgang 2,5 m
fart 30 knob
deplacement 300 t

1987-96
besætning 20

-_

........

Kystundervandsbåde
NARHVALEN-klassen
S 320 NARHVALEN
S321NORDKAPEREN

længde 44 m
bredde4,6m
dybgang 4,5 m
fart 10/17 knob
deplacement 370/450 t

1968-69
besætning 22

TUMLEREN-klassen
S 322 TUMLEREN
S 323 SÆLEN
S 324 SPRINGEREN

længde 47 m
bredde 4,7 m
dybgang 4,3 m
fart 17 knob
deplacement 519/550 t

1964-65
besætning 24
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Annering m.v,

Silhuet

l stk. 76 mm kanon
2 stk. 20 mm maskinkanoner
8 stk. SSM (4) og
8 stk. SAM (8)
2 stk SAM (1)
----------~-t------------- .-

. . .- . . . .- . ..-

Modulbetinget armering
l stk. 76 mm kanon
8 stk. SSM (4)
l stk. SAM (6)
2 stk. 53 cm torpedorør
miner

8 stk. 53 cm torpedorør
miner

8 stk. 53 cm torpedorør
miner

............-----

...._-
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_.
Type. typefork .. klasse,
skrognummer og navn
...

Missiltorpedob åde
WILLEMOES-klassen
p 540 BILLE
P541BREDAL
P 542 HAMMER
p 543 HUITFELDT
P 544 KRIEGER
P545 NORBY
P 546 RODSTEEN
p 547 SEHESTED
P 548 SUENSON
P 549 WILLEMOES

_.
Længde, bredde, dybgående ,
dep lacement og fart

-

længde 46 m
bredde 7,4 m
dybgang 2,7 m
fart 38 knob
deplacement 260 t

.~

Minelæggere
FALSTER-klassen
N 80 FALSTER
N 81 FYEN
N 82M0EN
N 83 SJÆLLAND
Kabelminelæggere
LINDORMEN-klassen
N 43 LINDORMEN
N44LOSSEN

--._.._._._.

...

Minerydningsdroner
MRD-klassen
MRDl
MRD2
MRD3
MRD4
MRD5
MRD6
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.......Søsat år
Besætningens størrelse
...

1975-78
besætning 24

..

""'~--

længden m
bredde 13 m
dybgang 4 m
fart 17 knob
deplacement
1900 t
......_.

1961-63
besætning 74

længde 44,5 m
bredde 9 m
dybgang 2,6 m
fart 14 knob
deplacement 576 t

1977
besætning 27

længde 18 m
bredde 5 m
dybgang 1,3 m
fart 12 knob
deplacement 30 t

1989-96
besætning 4

Annering m.v.

Silhuet

I stk. 76 mm kanon
8 stk.SSM (4)
2 stk. 53 cm torpedorør
miner

l stk. dobbelte 76 mm kanoner
4 stk. 20 mm kanoner
miner

3 stk. 20 mm kanoner
miner
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..
Type, typefork., klasse,
skrognummer og navn

.._11tspektionsskibe
B ESKYITEREN
F340 BESKYTTEREN

THETIS~klassen
F357 THETIS
F 358 TRITON
F359 VÆDDEREN
F 360 HVIDBJ0RNEN

.....
Længde, bredde, dybgående,
deplacement og fart
...

Søsat år
Besætningens størrelse

længde 74,4 m
bredde 12 m
dybgang 5,3 m
fart 18 knob
deplacement 1900 t

1975
besætning 59

længde 112 m
bredde 14,4 m
dybgang 6, l m
fart 21 knob
deplacement 3500 t

1989-91
besætning 60

.,

H elikoptere

LYNX Mk 80
S 134
S 142
S 170
S 175
S 181
S 191
S 249
S 256

kropslængde 11,92 m
rotordiameter 12,8 m
højde 3,6 m
operativ fuldvægt 4425 kg
max . fart 130 knob

anskaffet 198Q..81
besætning 3

længde 31,4 m
bredde 7,7 m
dybgang 3,6 m
fart 12 knob
deplacement 330 t

1973-78
besætning 14

b tspektionskuttere

AGDLEK~klassen
Y 386 AGDLEK
Y 387 AGPA
Y 388 TULUGAQ
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Annering m.v.

Silhuet

lstk. 76 mm kanon
dybdebomber
l LYNX helikopter

lstk. 76 mm kanon
dybdebomber
l LYNX helikopter

Nyttelast
7 passagerer
eller 500 kg

2 stk. 20 mm kanoner
miner
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_ _ ,o

Type, typefork. klasse,
skrognummer og navn

""'l
!

Længde, bredde, dybgående,
deplacement og fart

Søsat år
Besætningens størrelse

længde 25,6 m
bredde 6,0 m
dybgang 3,0 m
fart 11 knob
deplacement 155 t

1969-73
besætning 12

længde 19,7 m
bredde 5,4 m
dybgang 2,8 m
fart 8 knob
deplacement 71 t

1941
besætning 4

Orlogskuttere
BARSØ~klassen

y 300 BARS 0
y 301 DREJ0
Y 302 ROMS0
Y 303 SAMSØ
Y304THUR0
y 305 VEJR0
Y306FAR0
Y307LÆS0
Y308R0M0
y 343 LUNDEN

."-,,

.... ,

Bevogtningsbåde
y 376 STOR-BOTVED

19 14m, br4,5 m
d 1,5 m, fart 26 knob
deplacement 13,5 t

1974
besætning 4

Y 310 STOREBÆLT

19 14 m, br 4,5 m
d 1,5 m, fart 26 knob
deplacement 13,5 t

1983

Tankfartejer
RIMFAXE~klassen

A 568 RIMFAXE
A 569 SKINFAXE

l længde
53 m
bredde IO m

1944-45
besætning 12

l fart
dybgang 4 m
Il knob
deplacement 52() t

Y"""""R'R~~R

Transportfartej
SLEIPNER
A 559 SLEIPNER

længde 36,5 m
bredde 7,5 m
dybgang 3, l m
fart Il knob
de placement 520 t

----------382

- - -""""- -"""''' - '''''' ''-

1985
besætning 7

I
-

- ,-

- ,- '' '' - -

-

,-

-

-

- - - - - - - - - - - - - r - - - - . - -- -.- .- .--- "...""- - - - - - Annering m.v.

Silhuet

- - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - "'""'''-'' ' '- - '-

'----

2 stk. 20 mm kanoner
miner

1 stk. 7,62 mm maskingevær

1 stk. 7,6 2 mm maskingevær

1 stk. 20 mm kanon
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Type, typefork., klasse,
skrognummer og navn

Længde, bredde, dybgående,
deplacement og fart

Søsat år
Besætningens størrelse

Torpedoindbjærgningsbåde
længde 16 m
bredde 4 m
dybgang 1,9 m
fart 16 knob
deplacement 23 t

1975~ 77
besætning 3

længde 20 m
bredde 5,3 m
dybgang 2,8 m
fart 12,5 knob
deplacement 52 t

1981-85
besætning 6

A550 ELBJ0RN

længde 47,0 m
brede 12,1 m
dybgang 4,4 m
fart 12 knob

1953

A551 DANBJØRN
A552 ISBJØRN

længde 47,0 m
brede 12,1 m
dybgang 4,4 m
fart 12 knob

1965

A553 THORBJØRN

længde 47,0 m
brede 12,1 m
dybgang 4,4 m
fart 12 knob

1980

HUGIN-klassen
TO 8 HUGIN
TO 9 MUNIN
TO 10 MIMER

Opmålingsbåde
SKA~klassen

SKA 11
SKA 12
SKA 13
SKAI4
SKA 15
SKA16

Isbrydere
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Silhuet
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_ _o

Type, typefork. , klasse,
skrognummer og navn

Længde , bredde, dybgående,
deplacement og fart

Søsat år
Besætningens størrelse

Minekabelbåd

MSA-klassen

længde 14,5 m
bredde 4,0 m
dybgang 2,3 m
fart 8 knob
deplacement 27 t

1949
besætning 2

længde 75 m
bredde 10 m
dybgang 3,7 m
fart 14 knob
deplacement 1130 t

1931
besætning 62

længde 19,5 m
bredde 4,7 m
dybgang 3,7 m
deplacement 32 t

1960

længde 55,6m
bredde 12,3 m
dybgang 3,8 m
fart 121 knob

1981

A562 METTE MilJø
A563 MARIE MILJØ

længde 29,7 m
bredde 8,2 m
dybgang 2,3 m
fart 10 knob

1979

y 340 MILJØ 101
Y 341 MILJØ 102

længde 16,lm
bredde4,Om
dybgang 2,lm
fart 15 knob

1997

MSA4

Kongeskib
A 540 DAJ'lNEBROG

øvelsessej lfartøj er
y 101 SVANEN
y 102 THYRA

_ .Miljøskibe
A 560 GUNNAR
THORSON
A561 GUNNAR
SEIDENFADEN
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Tillæg 2

Maritime udtryk
Ord i kursiv henviser til andre udtryk i tillægget

Afdrift, Vinklen mellem den sejlede
og styrede kurs.
Agterhånden, l) at være i-, at være
bagud med et arbejde, 2) at stå i-,
under et arbejde, at stå bagved andre .
Agterudsejlet, et medlem af besætningen, der ikke er mødt ombord
før skibets afgang.
Amning, dybgående for og agter skala malet på stævnene.
Anduve (at), sætte kursen på sømærke eller mærke i land .
Ankerplanke, Anvendes ved udførelse af sværanker fra fartøj.
Ansætte, at sætte an, stivhale f. eks.
et stag.
Babian, mand anbragt i fartøj på siden af skib. Skal påse , at fartøjet
ikke hugger mod skibssiden og
beskadiges.
Banjer, opholdsrum/soverum for
mandskabet i et orlogsskib.
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.
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Bestik, at føre-, at beregne gissede
(formodede) pladser ved hjælp af
styrede kurser. afdrift, strøm og
udsejlede distance.
Bidevind, at ligge så tæt til vinden
som muligt, dvs. 45° fra vindretningen (en råsejler 60-70°).
Bjærgemærs, redningskrans forbun det til stage med flag, flyder og
vægt, der kan markere en overbordfaldens position.
Bloks, tiI-, blokkene i en talje er halet
hel t sammen.
Bord, planke i træsk ibsside.
Bov, skibsside, ved stævnen.
Broge, brede seler til forsterning af f.
eks. udenbords hængende side
fartøjer eller lodhivere.
Bugt, en enkelt omgang (ring) af en
op skudt (opkvejlet - opringlet)
tovende.
Bådsmandspibe, signalfløjte, der
bruges af en befalingsmand.
Bådsmandsstol, bræt forsynet med
firgrenet hanefod. Stikkes på topjolle ifald>. Beregnet til folk, der
skal arbejde til vejrs i længere tid
(f. eks. maling af rigningen).

Dagvagt, i reglen en befaren menig.
der går matrosregnskabsføreren til
hånde. Også det rum, hvori opbevares
matrosregnskabsførerens
materiel.
Davider, kraftige bomme til udsætning af fartøj.
Deplacement, Angivelse af krigsskibets størrelse. Udtrykkes ved
vægten af det vand, skibet fortrænger, når det flyder.
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.
Drivanker, drivpose, kegleformet
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. lille fartøjsanker med 4 faste
flige 90 0 fra hverandre.
Dræg, patent-, med fire flige, hvoraf
to bevægelige.
Duc d'Albe, fortøjningspæl i havnebassin (ikke på kajen).
Dug, bredde af sejldug eller flagdug
(normalt ).{ m ). Et flags størrelse
angives i duge (højden af liget).
f.eks. et 3).{ dugs flag.

Duvning. (at duve), skibets drejning
om en vandret tværskibsakse.
Dyvelskleer, en flad dobbelthage. der
danner et lukket øje.
Dæk, »loftet« om læ, »gulvet«
udendørs.
Dønning. sø efter storm, intet bråd.
Dørken, »gulvet« om læ.
Fald, tovende til at hejse i. f. eks.
flagfald og signalfald.
Falde af, dreje væk fra vinden, modsat at luve.
Fange en ugle, det uheld, der kan ske
en roer, når han ikke kan få sit
åreblad ud afvandet.
Fare, 1) at fare til søs. 2) en tovende
farer, dvs. f. eks. gennem en blok,
3) et stykke inventar farer, dvs.
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 e 1,829 fil.
Fender, oppustet plasticbeholder, der
placeres mellem skib og kaj for at
hindre slitage.
Flot, siges et skib at være, når det efter at have været grundstødt atter
flyder.
Forhånden, i-, siges man at være,
når man under et arbejde er foran
andre.
Fribord, dækshøjden over vandet
målt på skibssiden ved middelspantet fra hoveddækkets overkant til vandlinien,
Førlighed, tovværks- angives enten i
mm (diameter) eller i engelske
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tommer (omkreds) . 2 mm svarer
til y. tomme, således at en 24 mm
trosse også betegnes en 3 tommers trosse.
Gat, Spej lgattet, spidsgattet eller
rundgattet. Betegnelse på formen
på et skibs agterende.
Gire, ikke at holde støt kurs, f. eks.
ved dårlig styring, slingerage eller
tilsigtede drejninger.
Glas, slå glas, tids mål for hver halve
time. Bestemtes tidligere ved
hjælp af timeglas, hvor sandet løb
ud hver halve time . Der slås glas
med skibsklokken. et slag for
hver halve time, der er forløbet,
siden vagten begyndte. Vagten
tørner ved 8. glas, som slås 6 gange i døgnet: kl . 24-4-8-12-16 og
kl . 20 . Første gang, der slås på en
ny vagt, slås et slag på skibsklokken. Derefter afgives de følgende
slag som dobbeltslag hver hele time og dobbeltslag + et enkelt slag
hver halve time .
Gods, tovværk (wire) i rigning,
stående eller løbende.
Hale ud, at ro kraftigt til.
Halv vind, har man med vinden
tværs (vinkelret på kursen).
Heks, (sjækkel) en u-formet jernbøjle
med bolt.
HeUegat, mindre rum om læ, beregnet til stuvning af materiel.
Hive over, fartøj (skib), der tager en
overhaling.
Holde ned på, styre hen imod .
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Holde søen, vil sige ikke at søge land
dvs. forblive til søs.
Jolle, l) mindre rofartøj, 2) enkeltskivet blok med tovende i mastetop
(topjolle) til mindre vægte.
Jordbær, rund fender til brug under
havnemanøvrer m.v.
Kabellængde, en tiendedel sømil,
dvs. 185 m.
Kabelslået, eller S-slået tovværk er
tovværk, hvor sidste snoning ligger som den skrå streg i S. Det
kaldes også venstreslået.
Kabys, skibets køkken.
Kalfatre, at drive værk (uspundet
tjæret hamp ) med kalfatrejern ned
i nåddeme (mellemrummet) mellem dæksplankerne eller mellem
bordene i klædningen for at skabe
vandtæthed.
Kapsejle, kæntre.
Karakter, en mærkning af materiel,
der angiver størrelse og art.
Kasteblok, en vejviserblok, der kan
åbnes i den ene side, og som anvendes til at give en løber (trosse/wire) en hensigtsmæssig visning.
Kenterheks, adskillige led i ankerkæden.
Kistebænk, møbel i form af kiste,
der samtidig er indrettet som siddeplads.
Klo, gaffelformet ende af rundholt
(gaflen).
Klys, åbning i skibssiden, hvorigennem ankerkæde eller trosse farer.

Klæde, at omvikle tovværk (wire)
med en tyndere line (sejlgarn. kabelgarn eller skibsmandsgam) for
at beskytte en splejsning. En klædekølle (eller piggerønne) bruges
som værktøj.
Knob, I) stik (knuder), 2) fart, dvs.
sømil (sm) i timen (smit).

Luvart, vindsiden, modsat læ.
Læ, i læsiden.
Læ, om, under dæk.
Lænse, I) at pumpe læns, tømme en
last eller tank for dens indhold, 2)
at løbe for vejret, det vil sige at
lage vind og sø agterind.
Løjt på roret, ligger et skib, der
uden rorpåvirkning af sig selv fal-

Laber vind, let vind.
Laste, indtage ladning.
Lejder, trappe (stige).
Lig, Den forstærkede inderste del af
flaget, til hvilket flagfaldet fæstnes. Mærket med flagets betegnelse og størrelse i duge (karakteren).
Ligge, 1) - an, kurs på kompasset, 2)
- på næsen (hælen), ligge for dybt
for (agter), 3) - på ret køl, ikke
have slagside, 4) - på svaj, at ligge til ankers eller j bøje, således
at skibet frit kan dreje for vind og
strøm, 5) - strømret. 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 af h åndlog. patcntlog eller elektrisk log.
Losse, at udtage last af skibet.
Lukaf, soverum for befalingsmand.
Luvgerrig, er et skib, der uden rorpåvirkning af sig selv går tættere
til vinden.

deraf
Låring, skibsside i agterskibet.
Messe, opholds- og skafferum for befalingsmænd.
Moringsbøjle, hvirvelbejle. anvendes ved ankring med 2 ankre for
at hindre tørn 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 dæk. Gøres i
stærk varme for at mindske temperaturen om læ.
Nok, yderste ende af en rundholt.
Opgå, at fire, at slække, at kaste los
(løse en ende).
Overhale, 1) en tovende vil sige at
hale i modsat retning af den, man
lige har halet j, 2) indhente el andet skib.
Overhaling, en pludselig og hurtig
krængning af skibet.
Parter, I) Parallelt løbende dele af
tovværk i en talje, 2) fasteparten.
den tamp af taljeløberen, der sidder fast i den ene blok, 3) løbende
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eller halende part, den del af taljeløberen. hvori der hales.
Pullert, to cylindriske jernstøtter anbragt på dækket i borde i begge
sider, for og agter, hvorpå trosser
sættes fast.

Pøs, spand.
Rankt, et skib, der ved en lille kraftpåvirkning krænger over.
Reveille, morgensignal til at vække
mandskabet.
Ride, for ankrene gør et skib, når det
af sø, vind og/elier strøm holdes i
bevægelse på en sådan måde, at
det tørner op i ankerkæderne (ride
hårdt. mageligt, en storm af).
Rulning, skibets bevægelser om en
vandret langskibsakse.
Rundholt, mast, rå, bom af træ .
Sanse, stramme f . eks. en bændsel eller en sejsing med merlespiger eller drejer.
Skaffe, spise.
Skalke, at overdække luger og skylighter med kapper og fastholde
disse med skalkejern og skalkekiler for vandtæthed eller blænding.
Skandæk, kraftig træplanke lagt i
borde.
Skibsmandsgarn, fremstillet af kabelgarn, tjæret eller hvidt.
Skraller, vinden-, drejer forefter
(modsat rummer).
Skrænse, fire småt. f.eks, på stivhalet
(tot) trosse.
Skelp, udskæring, f.eks, i en bloks
ydertræer.
Skønse, at komme skråt ind.
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Slagpøs, sejldugspose med line, anvendes til at tage søvand op med.
Slange, (at-), at skyde en trosse op i
slangebugter. Også at sove fuldt
påklædt.
Sling, (slæng), flere enheder af lasten
samlet i »bundt« under lastning
eller losning.
SUngregrej, trærammer anbragt på
skaffeborde. Skal under slingetage forhindre skaffegrej i at gå på
dørken.

Slip, ophalerbedding,
Slippehage, anordning, indretning,
der f .eks, kan fastholde og slippe
en kæde.
Slipperstik, knob med beknebet
tamp, der hurtigt kan opgås.
Slæbet, et eller flere bugserede skibe
med deres slæbetrosser.
Slæk, løst , modsat stiv, tot.
Slæk opl, Giv los!.
Slør, et fartøj siges at sejle »for en
slør«, når det har vinden ind på
låringen eller agterind.
Skot, væg.
Skyde op, retslået 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, dvs.
ubetydelig eller ingen sø.
Springe læk, vandfyldes efter at
f.eks . en nagle under vandlinien
er slået ud.
Stik! Fir!

Stik ud! Fir los L
Stjert, kort tovende, fastgjort til
kovs, blok eller anden tovende.
Stormlejder, »rebstige«, anvendes
under hårdt vejr, hænges udenbords, forfærdiges af klædt wire
og trætrin.
Styrlastighed, forskellen i dybgangen for og agter.
Stævnrør, rør, hvori skrueakslen drejer.
Stå, hejse (hale, fire), ophør med at
hejse (hale, fire).
Surre, binde, brændsle .
Svaj, ligge på-, dvs . at skibet ligger
til ankers eller fortøjret i bøje
uden agterfortøining,
Svajerum, den plads, skibet behøver
for at svaje om sit (sine) ankre
(radiusekæde-skibslængde).
Sy, at sy med en smækker ende, at
iskære flere slag, f.eks. mellem to

kovse,

Tapto, aftensignal der betyder, at
mandskabet skal gå til ro,
Ters,
længde af træ eller stål til
brug ved fastgøring af trosse til
fortøjningsring.
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.
Tørn, 1) - tøm (kinke) i en trosse
(wire), dvs . forkerte bugter, i urede, 2) - tur til f.eks. at stå til rors,

har rortørn.
Underdrejet, at ligge -, »at dreje tik
Skibet 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 mulig.

Sømil, 1,852 km .
Takkelage, skibs, rundholter, stående
og løbende gods.
Takling, bevikling af sejlgarn (kabelgarn etc.) om tampen af en trosse
for at forhindre denne i at slå sig
op.
Talje, arrangement til at løfte tunge
byrder. Den består af to blokke,
hvorigennem der er skåret en
løber. Betegnes efter det samlede
antal skiver i begge blokke, f.eks.
4-skåret).
Tamp, yderste frie ende af et tov eller
en kæde.

Vant, svære jemwirer, der forstøtter
masten til siderne .
Varp, trosse, anvendt under fortøjning, varpning eller forhaling,
visende agter- eller forefter.
Vel! Tilstrækkeligt! Nok! (s-vel roet«,
»vel i maskinen«),
Vindøjet, den retning, hvorfra vinden
kommer.
Vrider, håndtag i en vandtæt dør,
hvormed den spændes vandtæt
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Danske kommandotegn

394

L-

_

Tillæg 4

Danske distinktionstegn

PrinsHenriksstander

Dronning Ingridsstander

~.
.K,.n.'!!.:....n..'

Anciennitetsstander

- - - - -- - - - - - Rettelse til side 395

---' 395

Tillæg 4

Danske distinktionstegn

•

KranprlnlUtander

L...-.-

-

..- - - -

--.l
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Dansk orlogs- og nationsflag

Tillæg 5

Orlogsflag og -Gøs

Tillæg 6

Orlogsflag: NATO

Grækenland

Holland

Portugal

.

~I
Tyskland

396

England

u.s. A.

Tillæg 7

Polen

Litauen

Rusland

BB
Letland

Sverige

Finland

Estland

Nationalflag: Andre nationer

Cypern
Albanien

Ægypten

Algeriet

Irland
Israel

Færøerne
-

.

•

Libanon
_..

, .i" ~

/'

,
Libyen

Malta

Tunis

Rusland

Marokko

Estland

Syrien

Litauen
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Specielle flag

Tillæg 8

Alfabetiske flag-system og morsetegn Tillæg 9
SPecielle morsetegn
Interpunktion
Punktum - Period
Bindestreg - Hyphen (Dash)
Parentes - Brackets
Brøkstreg - Stroke-Slant
Komma - Comma
Anførselstegn - Quote and Unquote
Apostrof - Apostrophe
Kolon - Colon
Decimal - Point
Mellemline - Tack

AAA
DU
KK

XE
Bogstaveres

Specielle morsetegn
Ukendt station - Unknown station
Sluttegn - End of transmission
Vent - Wait
Teksttegn - Langbreak
Gentag - Repeat

Spørgende - Interrogatory
Iværksættelse følger - Execute lO fottow
Kaldesignal jølger - Cal/s;gn fotlows
Æ (Ægir) gives som AE

ø

(Ødis)

Å
398

-

OF.

- AA

AA

AR
AS
BT
IMI
lNT
IX

PT

Alfabetiske flag-system og morsetegn
A
Alfa

B
Bravo

C
Charlie

D
Oelu

K
Kilo

l
Uma

M
Mike

N
November

E
Echo

F

p

Foxtrot

Papa

G
Golf

H
Hotel

I
India

J

Jullett

Q
Quebec

R
Romeo

S
Sierra

T
Tango

399

~
~

u

X
Xtar

Uniform

~

V
Vlccor

W

Y
Yankee

Z
Zulu

Whbkey

Talstandere

u.----.
I~E

p1
p2

p3

._--

lt::::=sP6
t

---

PENNANT SIX

p7

PENNANT NINE

pS

pø
PENNANTZERO

400

Talflag

One

1

Two

2

Three

3

Faur

4

Five

5

I.

S
~

-[]J
+ +1
[+ +

't1

Six

6

Seven

7

Eight

8

Nine

9

Zero

ø

I

1~

3~~

2~

4 th

Flrst
Sub
Second
Sub

Fourth
Sub
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Nationalitetsmærker på militære fly

iNT

EMERG
Emer ene

Flot
SUbdiv

FORM

Deslg

Station

Negot

SqUdtl

Port

~
Olv

402

Prop

~ SCREEN

Nationalitetsmærker på militære fly

Tillæg 10

NATO
MILITÆRE

CIVILE

MILITÆRE

CIVILE
$'TOlUlII.lTlINNlEN

BttGlEN

G-

00So<kror

CA~

N~Q

CF-

LN-

Dl'Nl"I,o\IUt

US.A..

OY-

Na.,.,-"I~

HOlLAND

\,UTT'l'$ll;loU'm

PH-

0-

+

sw...,..

~Gtk"'l'

!otn!pl ...

ANDRE LANDE
fINLAND

OH-

@

POllN

sP·

~

SI""",,

~Gtk.rvp

ll\lANO

SOVjETUHIONtN

EI-

CCCP-

EJ-

1(_

MIUGE

SE-

lI.1r:n'f>Ian

$l<kn><
~ctk"'l'

•

~ ... k"",
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c

BETEGNELSER PA F
NIV

GRAD

Kategori

TIlhørsforhol
LinienIReserv

BEFALINGSMÆND

Officersgruppen
- General/admiral
I--

::;)

<C
W

>
Z
LI..
W

:r:
o

- Generalløjtnant!
viceadmiral
- Generalmajor!
konlreadmiralJ
generallæge
- BrigadegeneralJ
flotilleadmiral
- Oberst!
kommandør/
stabslæge af 1. grad!
stabsdyrlægel
stabstandlæge

f-

Linien

I--

Linien elk
reserven

l-I--

- Oberstløjtnant!
kommandørkaptajn!
stabslæge af 2. grad

404

I-

)ONELKATEGORIER
Benævnelse

Tillæg 11
Bemærkninger

I

(evt. populær betegnelse)

-nerelt;
Personel af linien benævnes kun
med grad, mens personel af reserven tilføjes »af reserven«.

1eneral!admiral
1eneralIØjtnant!
riceadmiral
1eneralmajorl
tontreadmiral/
ænerallæge
~rigadegenerall

lotilleadmiral

Anvendes alene som midlertidigt tillagte grader til personel tjenstgørende i NATO-stabe eller i udlandet

)berst!

rommandør/
.tabslæge af l. grad!

Stabslæge

.tabsdyrlæge/
.tabstandlæge
)berstløjtnant!
æmmandørkaptajn/
.tabslæge af 2. grad

Stabslæge

405

o

BETEGNELSER PA F
NIV

GRAD

Kategori

TiIhørsforhol

LI nieniReservl

BEFALINGSMÆND
Officersgruppen

-Major/
orlogskaptajn!
overlæge!
overdyrlægel
overtandlæge

I-

- Kaptajn!
kaptajnløjtnant!
~
<a: reservelæge af l. grad
W
> reservedyrlæge af 1. grad!
Z reservetandlæge af l. grad

_ Linien elle
reserven

a:
W

- Premierløjtnant!
reservelæge af 2. grad!
..J
reservedyrlæge af 2. grad!
reservetandlæge af 2. grad
C

W

- Flyverløjtnant af 1. grad

Kun linien

- Flyverløjtnant

Kun linien

- Løjtnant!
reservelæge af 3. grad!
reservedyrlæge af 3. grad!
reservetandlæge af 3. grad

406

-

I-

I--

I-

Reserven

)ONELKATEGORIER
Bemærkninger
(evt. populær betegnelse)

Benævnelse

Jlajor/
orlogskaptajn!

-verlæge/
-verdyrlæge/
-vertandlæge
illptajn!
.aptaj nløj tnant/
eservelæge af l. grad
eservedyrlæge af l . grad!
eservctandlægc af 1. grad
~mier1øjtnantJ

eservelæge af 2. grad!
eservedyrlæge af 2. grad!
eservetandlæge af 2. grad
~yverløjtnant af

!-

1. grad
!-

~yverløjtnant

ernopligtig løjtnant af reserven etc.

I-

Anvendes til personel, der har
gennemgået en uddannelse til pilot eller navigatør.

Indkaldt personel under den første
samlede tjenestetid samt evt. efterfølgende kortridskontrakt. Populær benævnelse »værnepligtig løjtnant« eller blot »lejtnant«, Graden anvendes
også for kadetter.
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o

BETEGNELSER PA F
NIV

GRAD

Kategori

TiIhørsforho
LIn lenJResel'\j

BEFALINGSMÆND

Sergentgruppen
- Chefsergent
~

f--

- Seniorsergent

:i>
Z
a:

- Oversergent
elle
- Linien
reserven

W

- SergentJ
W
unde rlægel
..J
:æ underd yrlægeJ
W
undertandlæge

O

..J
..J

W

:e
I-

- Korporal

408

Linien eller
reserven

)ONELKATEGORIER
Benævnelse

Bemærkninger
(evt. populær betegnelse)

:hefsergent
.eniorsergent

Endvidere seniorsergent af l. grad og
seniorsergent af 2. grad, som benyttes i en overgangsperiode.

rversergent
.ergent/
nderlægeJ
nderdyrlægeJ
ndertandlæge

/æmepligtig sergent!
ærnepligtig underlægeJ
æmepligtig underdyrlæge/
æmepligtig undertandlæge

~orporal

Indkaldt personel under den første
samlede tjenestetid. Efter hjemsendelse efter den første samlede tjenestetid »sergent af reserven« etc., såfremt kontrakt om rådighedspligt
tegnes.
Anvendes alene som midlertidig tillagt grad til personel tjenstgørende i
NATO~stabe eller i udlandet, idet dog
udnævnte før den 1 januar 1994 fortsat er korporaler.
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BETEGNELSER PÅ F
NIV

GRAD

Kategori

TilhørsforhoI

lInienJReserv

MENIGT PERSONEL

Konstabelgruppen

;:)

«W

2:
Z

~

W

;:)

Z

«

:l:

- Overkonstabel af 1. grad!
marinespecialist/
flyverspecialist
- Overkonstabel!
marineoverkonstabel/
flyveroverkonstabel

I--

Linien elk
reserven

- Konstabel/
marinekonstabel/

flyverkonstabel

r-

Konstabelelever

- Konstabelelev
marineelev
flyverkonstabelelev
flyverelev
- Værnepligtig menig

410

r-

r-

- Intet
f--

Værnepligtige
menige

Intet

;ONELKATEGORIER

I

Bemærkninger

Benævnelse

Iverkonstabel af l. grad!
Ilarinespecialist/
lyverspecialist

(evt. populær betegnelse)

-

Irverkonstabel/

~

iarineoverkonstabell
tyveroverkonstabel

I':onstabell

larinekonstabell
lyverkonstabel

I(onstabelelev
'larineelev
:lyverkonstabelelev
rlyverelev

Iræmepligtig menig

Personel af linien er ansat (overenskomst, tjenestemandslignende
eller tjenestemands).
Personel af reserven er hjemsendt/afskediget.

-

Anvendes om ansat personel i ansættelsesperiodens første 9 mdr., regnet
fra l. mødedag.

Indkaldt personel under den første
samlede tjenestetid.
Populær benævnelse »menig« eller
»værnepligtig« (menig).
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GRADSTEGN OG MÆRKER I SØVÆRNET

..-

OFFICERSGRUPPEN

ItWj]

•
~' .

....\~~ .

ft\~

IIIII

-

'~ .
~'

~

-

Admiral

Vi<;eodmlral

Konueadmiral

I'lotiIltadmiral

Kommander

Kommandørkaptajn

O,jopkapllljn

Kaptajnl.jtnant

Pmnierlllj'DllDt

(AM)

(VA)

(KA)

( FA)

(,KO)

(I{1C)

(OK)

(I(L)

(Pl.)

SERGENTGRUPPEN

Chef. ...eat
(CSG)

Stnloncrgml
(S$O)

<hmcqent

~,

(OS)

(Stam personel)
s...ent sø
(Efter 18 mdt.
i SYN)

Kadet
(Icr)

_ -J..
~

Sø""".m

Sø\l8!nlm
~_tI'keroskol.

Løjtnant

(L'l]

V!ler""plistl! m •ea

beYoJUUnl08

I

Ko'l'OraI
(KP)

....rkampfunvar

Senl.""'... t
af I. gnd

SmJo,..,,8OJ\l
.f2. and

(SSG-I)

(SSG ·2)

0-."01
(OS)

MENIGE

~
',.=i}

Officerub>le

III

GAMMELGRAD~RUKTUR

ELEV PÅ SKOLE

..

.<$'.•~\L< ".
fil
.Wl \~ j

So<aenl<kol...

II!
Muin<speeialW
(MSPC)

Mlli_konmbcl
(MOKS)

Marillekon'llIbcl
(MAKS MINE)

MArineb>mWld
unde< Ildd"""We

Mlrin<elool
VæmepllJ;Ua _ ren

(MAKS)

(MAEL)

~

~~=I.IIU
SeWoræekanlb>-

O.......,ka.o.iker
af!. arod

(SMil)

(OME-I)

Ooo!mtkulikn
af1.1l*d
(0ME-2l

MtlwIiw
(Ml!)

Ofloa'l'l">"'l

O1logspræs!

~;llif

(OPR)

t<oIo8

(OPVj

11\

.....

Musitdlrilent

MU$ikor

(MUDl

(M1J)

KOKARDE~

KASKETEMBLEMER

Anke<kmv

@)@
om af
admirallkJ......

XDmrnalldør lWmmall<lø,bplaJn

Odoøsbl>la;n

omomJ1Uppen

SqCJltitU_

J~

(g<j>tliJt personol-

Mekanik...-

mmiJC

musikerpersonel SMEol OME 1+2)

Ø\irige iakb:klledle

Otl~

~

Værne-

1IUl'I""'~

UDDANNELSESTEGN

TJENESTEGRENSEMBLEMER

••••
••••
••••
••

lCampjlrlomwion

KolllmllDlkation

Plovu>lV~lejnill$

llleI:ltCnlk

Ma>kln

~

OSllæJbJnpfOl'-

Dala

lmetldanlw

Cbef_t

E1tb",

. y '

,tb, ..
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~
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l'aldWonaielnblom

NATIONALITETSMÆRKE

-

StRtuS

Ois~ot . . ",
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..........
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_

~

Somld

~
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GRADSTEGN OG MÆRKER I HÆREN
OFFICERSGRUPPEN

Gal<nl
(ON)

o......najUWIt
(OL)

Oenoralmojor
(GM)

Bripd..enoral
(BO)

Ob<rst
(OB)

Obenll"jtlW'l1
(OL)

Mo)or
(MJ)

Kaptajn
(KN)

Pn:mi...løjUWlI
(PL)

FIywrlojtnant

at I. and

Løjtmnl (LT)
F1)"'tfl"jln"'l (PL)

(FL.1)

GAMMEL GRADSSTRUKTUR

SERGENTGRUPPEN

Cb.!'Jq<ct

Senio~

~l

Serienl

(CSG)

(sse)

(OS)

(SO)

KONSTABELGRUPPEN

Vaem<jlliatlS .......t
(SO)

ICorpontl

(KP)

KASKETEMBLEM

Stnio......ent
otl. and

SerIionerlenl

o......,...,t

af 2. v.ad

(OS)

(SSG·l)

(SSG.l )

KOKARDER

o (;)
o-l:DftItII!>el

lCDøouIbd

Grupper_

Seraemel.,.

Iler. liu&>--

Menitt

•~

~

' ~i,~

,

Fel1pnMt
(FPV)

l'ell;>ro=n

Værnqltiari.

(FPR)

l<OIOJ

NATIONALITETSMÆRKE

~~

:J.~"r

G<Mr8lludit ør
(GAl

~

~
..\~.
r
/'

.. '

"~,

".

,.

.~

'(

lJ\

~

.

'-

Audilørt uldmlqti.

(AU)

(AUf)

MIllil=

Musikdir!Jent
(MUDl

(MU)

NAVNETRÆK
H.M. Drnnnitl$t'>

.t~~"

••

. ,ti ri

A<ldil....

HÆRMÆRKE

••

SJ.-U1
I!1~,./~;

\

~ii;

n?::.~, ~}.,
Ir

~ !~·~..'' 1

~~j,.-:

,I,

..~~~!

-.

D«> Kø. l.i>'$ll~'
°l

O&rdch.~

H .K.H. Pr;n, Honrik

H.M . Drnnn;llI: l n,oo

" ~' "

\

--0--'"

eYj

.

~;

. ..

H

llnmllin,.".

Prll»ulJ

u,~

Ll,~

UDDANNELSESTEGN

~~*:~~
.

~

~

BweUlinJs=b1em

FUNKTIONSAFMÆRKNING (mik)

-~~~~.=::-

ÆRMEMÆRKER

DANMARK
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l. .... lmftt
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GRADSTEGN OG MÆRKER I FLYVEVÅBNET
OFFICERSGRUPPEN

1111
0tMnI!
(ON)

Gen<:ralIøjtnAnt
(OL)

II
oen.raltn~ot

(OM)

II
Oberstløjtnant
(OL)

SIilll'oiq"""ral
(SG)

Major
(Ml)

SERGENTGRUPPEN

Choherllom

~t

o.m.rgon,

Selgen(.

(C'SO)

($SO)

(OS)

(SO)

Ka~"
(KN)

Pmnltrløjtnant
(l'I..)

F1yvorløj'''"Il1-i
(l'l.-l)

FJt>-Iøjtnant (Fl..)
llIjlnant(Ln

GAMMEL GRADSSTRUKTUR

Væmtpligtig

KoIpo<aJ

Serien,

(1(1')

Seatcrsesgem
af 1_glid.
(SSOI)

(SO.VPL)

Sali",.......",

aO.and

~t
(OS)

s.ra-

f1~ko"''''bcl

F1~",beJ

(SO)

(SSO·2)

KONSTABELGRUPPEN

fl)"'m~

'Thb»:

Fl~kcombel

'teknik

Flyverkonnal>el

Flj"o'e<~

l'l~na",l>tl

l'lj"o'e<_

f1Y\'OI'$f>O<iaIist

'teknik

For,,",Unillr

F<>....Uni"g

For.-al'nina

Operet lon

~~~"!"

~_ti~

•

F1yverkomtallelelev Værn<p!jøtialllOZl.iJ Ilofalinøsmand"'l..
(FKSE)

(MG)

$ME)

a

(l'LPV)

~~

~.

....-

~~

', ':,,/,';jjJ\~~7 ' "'
~1<0f,."7-

~~?'~'-.

ColluolOfr>ccr

---6'sr~
~

~

~

~
,

..

SIRlUS

Fl)...'I.....i.".
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ÆRMBMÆRKER

Offlcengruppen
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,..;tl~
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riliJ
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UDDANNELSESTEGN

l'Ir-vin &.

,

~

s....entrrUppen

orr""",grupptfl

.t.

~~)

t_ ..
ri)')
_ ~ .,

v""~

F1yvI:rpne$t
(FLPR)

FJro'<Jl>""'"

~

'~

DANMARK

NATIONALITETSMÆRKE

••

••

DistillktloneriDfl af læge- Dfl
tIIllclIægc:pcnouel i Fl)'Yt"åbntt.

""""-

.

~

s..-... . 1 1 . 1t'4. ~ -

S<oQIlq< all, pod •

0b<nI

.........

~

~~

~&ll • .cno<!.~&ll .pod ·

Klll'UJ.

a......dqe &11..... ~ &l1..,.ad.

Pmniof»jraml
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fIywr~

POLmETS GRADSTEGN M.V.
• rfg1IpoIl1lche1
• pollUdl1ekt..r

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

.- .-

- _ .~

• polilImester
• v1cerlg3pOlltlchel
• v1C'8j)Oll1kflfektør

. r.

,

-

t.

,,\ :.

) " ~.

..".::-- -- ,. .0 :.

,

.
~

I

-........--- ' -,

'

-~ ~.. : --

• ylcepolitimesler

;.!

,

• J

• chelpoll1lMpektef
• poilllinsp&ldør (lrm 36)

• pollllin$pekt....

• v1~limspeldør
• poIl1iBS!UlSsor

$lDlblllrukl<øt skyOge
med 20 mmguldbroclefede egeblade
Slormsn<lI'8mm

• poIlt!1«lmmissær
• poIllllu ldmægtig

~~~-_.~

•

.....•'.}

.. _

YI<:epoIitkommissær

..__....A'------.-

..__.T~~- ...~..
• poliliasslslenl

eftorad

._

._

A_

.. _ ."

"'-""7

.•.}

..n ~ "'- _-..l _ _ "'· 4 A '~
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• poIlt1beljent
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Ordenspolrt;
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1Gmm 24mm

Beredskabskorpsets Gradstegn m.v,
Skulder

Reversafmærknlng

Grader
Korpschef
Brigade-

chef

(Garnisonshue)

Kolonnechef

Korpsmærke
?-l garnisonshue
(for befalingsmænd)

Sektil>l1schef
Sektionschef (R)

Chefer med selvstændig kommando

Sektionsleder
Sektionsleder (R)

Korpsmester

Hueemblem
(Garnisonshue)

Korpsmester(R)

MeSler(R)

Hueemblem

p'

Seniordelings-

skrihue
(alle)

Øvri se befalingsmænd
samt befalingsmænd
af reserven med langtidskontrakt

Nationlllkokarde

fører

11
1-------;

jl-------;

Befalingsmæod

Vi Korpsdelings-

fører
Delings-

fører

Hueeæblem
(Garnisonshue)

Menige

Befalingsmændaf
reserven,stampersonel
samt værnepligtige
befalingsmænd

Delingsfører

Menigt
persond

Uniformsknapper
Matguld med børstet overflade

x) Dclingsfø,erelever/vætksledslinien til tjeneste ved afdelingen bæres tilsvarendegradstegn
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Tillæg 17

DE 15 GRUNDREGLER
for omgang med våben og ammunition
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
ll .

12.
13.
14.

15.

De skal behandle ethvert våben, som om det er ladt, indtil De selv har
kontrolleret, at det er afladt.
Rør aldrig ved våben eller ammunition, De ikke kender.
Våben, De stiller fra Dem, skal være afladt .
De skal altid efterse Deres våben
- inden våbenbetjening. skydeinstruktion eller vedligeholdelse,
- før skydning og
- efter endt skydning
for at sikre, at kammeret og magasiner er tomme, og at løbet før skydning
er fri for olie og snavs .
Tilstop aldrig mundingen på et våben. Skyd aldrig med et våben - heller
ikke med løs ammunition - hvis der kan være fare for, at der er kommet
jord, sand , sne eller lignende i løbet.
Ladning af våben og afgivelse af skud må fØrst finde sted, når der er givet
ordre eller tilladelse dertil.
Når skydn ingen er slut , skal De straks aflade våbnet.
Sigt aldrig mod levende mål - heller ikke i kådhed.
Pil aldrig i tankeløshed ved sikring eller aftrækker på et ladt våben.
Under bevægelse skal et ladt våben være sikret, såfremt der ikke er givet
anden ordre.
Under øvelser, hvor løs ammunition anvendes. er håndgemæng forbudt.
Under øvelser skal tabt, uafskudt eller forsaget løs ammunition altid fjer~
nes, inden området forlades.
Al ammunition skal behandles, som De har lært.
Ammunitionen skal føres i de befalede føringsmidler (ikke i lommerne) .
Ammunitionen må ikke ændres eller beskadiges.
Det er forbudt, uden særlig tilladelse, at være i besiddelse af ammunition,
sprængstof eller dele deraf.
Det er forbudt at opsamle eller berøre funden ammunition og ammunitien sgenst ande .herunder forsagere . Finder De noget, skal De melde herom
til Deres foresatte.
Enhver har pligt til straks at skride ind over for brud på eller tilløb til brud
på sikkemedsbestemmelserne.

BRUGDERESSUNDE FORNUFTOG TÆNK DEM OM
DET ER DERES ANSVAR

420

Stikordsregister
Atlantpagten

A
ABC-citadel
.
ABCD-/SA-patrulje
.
ABCD-/SA-sektion
.
ABCD-/SA-tjenesten
.
ABC-filter
.
ABC-1ukningstilstande
,..,
ABC-sporingl-rensningl-kontrol
ABC-våben ..,.., ,..,
,
,
Absentation
.
Adeler, Cort
"
.
Admiralsflag ,..,.." ..,.,
,.." ..,..
Advarselsskiltning
,..,..,
,..
Affald
.
Afhøring
.
Afmærkning af mundering
.
Agitationsmateriale ,..,.." ..,..,..,..
AIDS
,
, ,..,
..
Alarmering
,..,..,
,.
Alkohol
,..,
..
Ankrings- og bøjemanøvrerulle.
Ansvarsfrihed
, ..
Ansøgning
..
Arbejdsformidling m.v. ,
.
Arbejdslederrepræsentant
..
Arbejdsløshedsforsikring
..
Arbejdsmiljø og -sikkerhcd
..
Arbejdsmiljøloven ..,
, .
Arbejdsskader-ulykke
,..,..,..
Arbejdsskadestyrelsen
".
Arbejdstid
"
,..,..".
Arbejdsudvalg
.
Arbejdsvest
,..,..,..,..
Artillerisystemer
"., ..,..,
.

275

270
270
2691277

276
274
276
263
231
5
335
199
146

26
130
141
191

126
187

115
136
151-152

212
198
212

195
195
155/194
155/193
147

163
292
261

,

,..,

,

At1antkomrnandoen

.

15/40/
341
43

B
Badning
"
.
Banjer
,..,
,..
Barselsorlov
,
..
Behandling af udleveret
mundering
,.." ..,..,
..
Beklædning ,..,
,
.
Beredskabsgrader og -former .
Beruselse
.
Beskæftigelsesorlov
,
.
Bespisningsreglement .,..,..,
,
Besætningens inddeling .,.., ,..,
Besøg på tjenestested .... ".'O , .. ,
Betegnelser på personelkategorier - tillæg 11
'O .
Bistandsloven
..
Bjærgemærs
,
,.., .
Bjærgningsrulle
"
.
Bonus
.
Bortkomst af mundering
.
Brand- og eksplosionsfare
..
Brevpost ...,..,..,..,,.,,..,..,..,..,'" ,..,
Briller ....,..,..,.., ,..,.., ,.." ..,..,
Brug af ild
,..,..,
Bremsebro

"

146/186
142
149

130

129
108
1871232
1501213

225
102

146
404

208
295
114
222
131
142

127
157/193
142/158

..

5

.

331

Bådmandspibe

c
Cafeteriaudvalg
Cafeterier

., •• I •• " . " . , '"

,..,
I

,..,
~.~

••

~

179

223

421

Centralregionen

41

Chefsergent ,
,..,..............
58
Chlamydiainfektion
,...........
190
2-41323/
Christian d. IV
Cirkulære om samarbejde m. v
Civil dornstol
,
Civile
Civile mærker/tegn
Civilkonventionen
Civil påklædning
Civiluddannelse
Condylomer
CS-gas

..

..
.
.
..
..
..
.
..

333
183
236
30
132
21
132
66
191
249

D
Dagens inddeling ombord
122
Dannebrog
5/52/332
Datasystemer
253
DIDamage
269
D-lukningstilstande
,.........
1:72
Den militære sikkerhedstjeneste
219
Den militære straffelov.............
231
Den operative landorganisation
53
Det grundtvigske soldaterarbejde
318
Disciplin
230-231
Disciplinarmidler
233
Distinktionering
131
Distinktionstegn - tillæg 3
336
Divisionsinddeling
IOS
Divisionsmønstring
118
Drikkevarer
143
DSB-stamkort
226
Dybdebomber
259
Dykning
,......
159

E
Efterretningstjeneste
Efterstående
,.........
Eftertjeneste
,..................
Ekkolod
Elektronisk overvågning
Enkeltmandshilsen og -honnør .

Entringsrulle
Erstatning .

422

,.....

Erstatningstjeneste
Eskadrechefsstander
Euforiserende stoffer
Europakommandoen
Extraordinær indkaldelse

..
153
.
335
. 1431187
.
40
.
373

F '
Familieorlov

Falderebshonner

,..,

Farlige stoffer
Fartøjer
Fartøjers anbringelse
Fartejshejsning

Partøjshonnør
Farvandsafmærkning
Ferieorlov
Feriepenge
Fischer,Olfert
Fladlus
Flaget
Flugt

..
148
.. 1391327
.. 201-203
..
79
..
80
.
81
..
330
86
..
148
.
223
..
,..,..
6
.
.
,..

Flyverhjemmeværner

.

Flyvevåbnet
Fløjten
Flåden
Flådens bortførelse 1807
Flådens historie
Flådens skibe - tillæg l
Flådestationer
,
FN-tjeneste
Fnat
FodIØj
Folkeregisteranmeldelse
Foranstående
Forenede Nationer, De
Foreninger
,

..
.
..

191

332
26
349/353
344
143/331
47

..

7
..
l
.. 47/376
.
54
373
.
191
.
.
131
370
.
..
135
..
15
.. 1431320

Foreningslederorlov

.

ISO

215
135
234

Foresat
Forhold som hjemsendt
Forholdsattest

.
..
.

135
366

10l

Forholdskarakterer

..

251
137
113
237

Forholdsordren
Forord
Forplejning
Forretningsudvalg

18-19
..
..
III
223
.
.. 1631182

366
366

forseelser
Forsikringsforhold
Forskud
Forsvarets Civilundervisning
Forsvarets materiel
Forsvarets oplysnings- og
velfærdsvirksomhed
Forsvarets organisation
Forsvarsbroderselskaber
Forsvarskommandoen
Forsvarsministeren
Forsyningsrulle
Fort idsminder

..
.
..
.
..

Forvaltningsdivisionen

..

Fotografering
Fremdrivningsmateriel
Fribefordring
Fri uniform
Friheder
Fritidsvirksomhed
Frømandskorpset
Fundne sager
Fysisk uddannelse og træning
Fællestalsmandsmøder
Færden i naturen

..
.
.
..
..
.
..

231
210

222
59/66
143

307

36
322
38
118

159

105
.
143
.
265
.
226
.
225
. 147/370
.
313
.
49
.
146
..
204
..
169
..
157

..

269

114

Helikoptergruppen

105

Helikopterrulle
Henvendelsesformer
Heraldiske mærker
Hilsepligt

117
140
132

9

137
:MS
155/2341
366/373

Hjemmeværnet
Hjemsendelse

36

G
Genevekonventionerne

Havnemanøvrerulle
Havaritjenesten
Helgoland

21

Genindkaldelse
. 368/373
Glas
.
329
Gonorre
.
190
Grundloven
..
IS
Grundregler, de 15 - tillæg 17 ..
422
Grundtvigske soldaterhjem, Det
318
Gudstjeneste
. 144/324
Gummibåde
.
80
Gummiredningsflåder
.. 801279
Gyrokompasset
.
100
Gæld
.
209

H
Handel

.. 144/147

Handelsflaget

.

336

Hans, Kong
Havarirulle

.
..

Il3

l

Hjæ lp i forbindelse med
mønstring m.m....................... 2251370
Hjælp til indkaldte værnepligtige
208
Holmens Kirke
21323
Honnørpligt
138
Honnørtabel
139
Huitfeld, Ivar
"'........
5
Hæren
338
Hærkonventionen
21
Høreværn
187/241
Håndlod
101
Hårnet
155

Ident itetskort
Idrætsorlov
Idræt og hobby i fritiden
Inspektionsrulle
Inspektionsskibseskadren

159

.
.
..
.
..

313

.

5/323

Kampuniform
Kanonbåde
Kantinen

.
.
.

129

KFUM's Soldatermission

.

318

Kildeskatteordningen
Kipning med flaget
Kirkelig betjening
Klageadgang
Klageregier
Klart skib

.
.
.
.
.
..

228

151
116
47

J
Juel, Niels

K
8
127

329
323
184
184

IOS

423

Klanskibsrutie
Kolberg Heide
Kollektivbeskyttelse mod
ABC-våben
Kommandoforhold
Kommandotegn - tillæg 3
Kommunikationssystemer
Kompas
Kondom
Kongeflaget
Konstabler
Kontaktlinser
Kontaktudvalg
Kontraktforhold
Kontraktophør
Konventionen om biologiske
våben
Konventioner m.v
Korporaler - tillæg 11...
Krigens love
Krigens midler og metoder
Krigsfangekonventionen
Krigsfangelejr
Krigsfanger
Krigsfangers rettigheder
Krigsmanøvrerolle

.
.

110
214
275

135
3351394
253
100
191

335-336
57-58
157
163/177/
180

..
.

62

.
.

22
21

..

408
20
22

.
..
..
..
.
.
.

64

21

26
25
27
112

Krigssanitetstjeneste

.

269

Kuldepåvirkning
Kvanersinddeling

.
.

300
106
118

K vartermønstring

..

Kystartilleriforeningen
Kystradaranlæg
Køge Bugt
Kønssygdomme

..
..
.
..

321
53
5
189

Landlovstavlen
Landstalsmand
Loddeapparater
Logge
LOKATAI
LOKATAII
Logi

424

,

.. 135-136
.. 2081370
..
135
.
333
..
86
..
204
.. 222/369
232
..
148
..
243
..

M
Manøvreregler

..

Manøvreruller
Marinedistrikter
Marineforeningen
Marinehjemmeværnet
Maritime navne og udtryktillæg 2
Maritimkonventionen

. 107/114
..
53
..
320
353
.

124/1441
148
124
.
. 1621180
101
.

..
.
.
.

lOO
170
171

223

81

70/388

21

Maskiakommandoer
Materielvedl igeholdelse

95
107

Midlertidig hjemsendelse
151/234
327
Militær hilsen
Militær rækkefølge/aldersorden
135
13 1
Militære udmærkelsestegn
Militærnægtertjeneste
371
48
Mineskibseskadren
Minevåbnet
255
Missilsystemer
259
MOBA
49
Modstridende ordre
136
80
Motorbåde
Mundering
129
Mødebefalinger

367
11811441
367

Mønstringer

L
Landlov

Lovlig befaling/ordre
Lov om social bistand
Lydighed
Lyndanisse
Lydsignaler
Løft og bæring
Løn
Lønafkortning
Lørdag-søndagsorlov
Løs ammunition

Månedsløn

..

222

N
Napoleonskrigene
Narkotika
,..,
Nationsflaget - tillæg 5
NATO
Nelson, Lord

7
.
. 143/1 87
. 336/396
. 15/40/
354
6
..

Nummertildeling
Nyholm
Nærforsvarsrulle
Nødsignaler

..
, .
, .
..

104

5

112
304

o
Officer af linien
Officer af reserven
Ombordkaldelse
,
Ombordkaldelsessignaler

..
.
..
..

Omgangsformer

.

Omgangstone
,.., ..
Opbevaring af våben
..
Opdriftsmidler
..
Operationssektion
.
Oplysningsvirksomhed
.
Opmærksomhedssignal ..,..,.., ,
Optræden på flådestation
, ..
Ordensdekorationer
.
Ordre
.
Orlogsbogen
..
Orlogsflag NATO - tillæg 6 ..
Orlogsflaget
..
Orlogsflåden grundlægges
.
Orlogshjem
..
Orlogsprovsten
..
Orlogspræster
.
Orlogsstanderen
,..,

Orlogsvimplen

.

Orlov
Oversergent

.
.

59
59

124
125
134
144

239
295
105
311
144

146
132
135
366

396
333

I

318
323

323
335
335
148
58

p
Paraderingsrulle
.
Passage til og fra tjenestestedet .
Personel, søværnets
..
Personlig afvaskning
..
Personlige værnemidler
..
Politiet ,
.
Post, telegrammer m.m . ..
..
Poster
..
Pre-wetting
.
Private ejendele
.
Private våben
.
Propaganda
.
Proviantgården ,.., ,
.

11 7
145
56

185
200
356

127
145
276
145
241
221
2

Prøvemåltid
Prøvetid
Psykologisk krigsførelse

.
.
..

329
63

219

R
Radar
Redningsberedskabet
,
Redningsbådsbesætning
Redningsdragt
Redningsflåder
Redningskrans
Redn ingsmidler ,
Redn ingsveste
Rejsegodtgørelse
Rejse/Grønland-Pærøeme
Rejsehjemmel
Rejser til udlandet
Rekreationsorlov
Rengøring
Rengeringsrulle
Respekt og agtelse
Rets- og straffeforhold
Risiko- og kontrolafmærkning
Rorkommandoer
Rose t
Ruller
Rusgifte
Røgmidler
Rådighedsbeløb
R ådigbedstjeneste

..
250
. 331/359
.
120
298
.
278
.
..
293
..
278
..
285
..
226
.
227
..
226
.. 154/229
.
150
.
108
..
117
..
136
..
230
..
272
..
93
..
131
. 10611 10
.
187
.
247
.
308
..
63

S
Sagen; behandling
..
180
Sagsomkostninger i militære
straffesager
..
236
Salut
..
327
Sama rbejde
.. 161/173
Samarbejdsloven
..
162
Samarbejdsudva lg
..
182
Sek suelt overførte sygdomme .
189
Seniorsergent
.
58
Sergenter
.
57/60
Sikkerhedsafstande
.
245
Sikkerhedsbestemmelser
. 120/238
Sikkerhedsregler for hånd skydevåbe n i fredstid
.
241

425

Sikkerhedsrepræsentant
.
199
Skansevagthonnør
.
327
242
Skarpskyning
.
228
Skatteforhold
.
376
Skibsklasser - tillæg l
.
Skibskost
.
225
Skibsledelsen
.
102
Skibsnumre
.
104
Skibsorganisationen
.
102
..
Skiftemønstring
118
Skifter
..
106
.
Skik og orden
141
Skoler
..
55
Skram, Peder
.
2
Skytrulle
.
118
..
Slaget på Rheden
6
.
Slesvigske krige, De
8
Slippeapparater
.
81
188
Smitte
.
Socialkonsulent/rådgiver
..
208
Socialrådgivning
.
208
..
318
Soldaterhjem
Sonar
.
251
..
Spadseretilladelse
124
Specielle flag - tillæg 8
..
398
Spil om penge
..
145
Spionage
..
34
Splitflag
.
336
61
Stampersonel
.
234
Straf
.
Straffesagers afgørelse
..
235
Strafudmåling
.
236
204
Styrketræning
.
Suenson, Edouard
..
9
185
Sundhedstjeneste
..
Syfilis
..
190
Sygdomstilfælde
. 1541371
192
Sygepleje
.
210
Sygesikring
.
31
Særligt beskyttede personer m.v.
319
Søfartens Bibliotek
..
319
Sømandshjem
..
70
Sømandskab
.
329
Søur
.
82·84
Søvejsregler
..
329
Søvn
.

426

Søværnet
Søværnets Flyvetjeneste
Søværnets håndvåben
Søværnets Materielkommando .
Søværnets mobiliseringsstyrke .
Søværnets operative
Kommando
Søværnets opgaver
Søværnets organisation
Søværnets personelreserve

44
52
257
54
367

45
44
45-46
367

T
2251369

Tabt arbejdsfortjeneste
Taktisk division
Talflag - tillæg 9
Talsmænd
Talsmandsudvalg
Talstandere - tillæg 9
Tavshedspligt
Teknisk division
Telegrammer
Tillæg og godtgørelser
Tilskadekomst i tjenesten

105
4{) l

162
162/173

400

215
105

127
225
155/194/

212
140

Tiltaleformer
Tjenesteforhold
Tjenestefrihed
Tjenestestedsblade
Tobaksrygning
Tordenskiold
Torpedobådseskadren
Torpedovåbnet
Totalforsvaret
Tovværk
Traw1erdragt
Trekroner
Trolle, Herluf
Tyveri
TØjhuset

134

152
311
121/142/
.
.
..
.
.
..
.
.
.
.

158/188
51323
49
258

38
75
300
6
2

210
2

U
Uddannelse af talsmænd
Uddannelsen i Søværnet
Uddannelsens formål
Udenlandske orlogsflag _.

170
56

16/56

tillæg 7
Udkiggen
Udkigstjeneste
Udmærkelsestegn
Udsætning af fartøjer
Udsættelse til mønstring
Ulfstand Holgersen. Jens
Ulovligt fravær
Undergiven
Undervandsbådseskadren
Uniformer
Urinrørskatar

.
397
.
96
.. 96nSl
131
.
..
81
.
370
.
2
231
..
.
135
..
49
.. 129/226
190
.

V
Vabler
Vagtafløsning
Vagttjeneste
Vagttjenestens udførelse
Vagtunder fredsforhold
Vagt under krigsforhold
ValdemarSejr
Valg af talsmænd
Valggruppemøder
Valggrupper ~
Vandtæt inddeling
Varslingssystemer
Vask
Vedel, Aage H
Vedligeholdelse

.
186
.
119
. 118n49
..
120
..
119
119
.
.
333
.
165
.
168
.
162
.
271
.
250
. 1301185
.
li
.
107

Velfærds- og fritidsudvalg
Velfærdsotlov
Veneriskevorter
l Verdenskrig
2 Verdenskrig
2 Verdenskrig, efter
Vigeregler
VIkingetiden
Vrag
Værnepligtigeteologer
Væmepligtig menig ..
Værnepligtsotlov (jobsøgning) .
Værnepligtstid
Våben og ammunition
Våbenberedskabsformer ..
Våbenkonventionen
Våbensektion
Våbensystemer

179
150
191
9

11
12
85
I

159
323
56160
213
367
239
109
22
105
259

W
Wessel, Peter
Willemoes, Peter

5
6

y
Ydelser

222/369

ø
Økonomisk hjælp

208

427

