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Forord

»Orlogsgasten« er gennem mange
år blevet udleveret til alt personel
ved deres møde til den indledende
uddannelse i Søværnet. Dens ind
hold af grundlæggende informatio
ner om tjenesten og Søværnet ge
nerelt, er udarbejdet med henblik på
at medvirke til, at nyt personel får en
udbytterig, interessant og effektiv

tjenestetid. Orlogsgasten kan bru
ges i undervisningen under den ind
ledende uddannelse, og vil efterføl
gende med dens brede vifte af mili
tære og maritime informationer, væ
re nyttig som opslagsværk både for
fast tjenestegørende personel og
værnepligtige

kontreadmiral
Chef for Søværnets Operative Kommando
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1. Kapitel

Historie

Danmark er et ørige - med en stor
halvø, der forbinder os med det eu
ropæiske fastland. Denne udform
ning af landet har altid præget dag
liglivet her. Tidligt i vor historie var
det lettere og sikrere at sejle end at
trænge sig frem gennem de ufrem
kommelige skove, der dækkede det
meste af landet.

Men også det at sejle kræver sik
kerhedsforanstaltninger og beskyt
telse. Derfor organiserede dan
skerne et forsvar til søs. Allerede
fra slutningen af vikingetiden - før
år 1100- kendes begrebet »at drage
i leding«. Kongen bestemte, at alle
frie mænd enten selv skulle møde
eller stille en anden til rigets for-
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svar, når der var fare for angreb af
fjender. Det kaldte man leding. Fol
kene, der havde ledingspligt, skulle
så bemande skibene, som fælles
skabet betalte for bygningen og
vedligeholdelsen af. Men det var
ikke nok at kunne sejle, man skulle
også kunne slås. Ledingssamlin
gen var som en amfibiestyrke, der
sejlede derhen , hvor fjenden var 
og derefter kæmpede til lands og til
vands.

Orlogsflåden
grundlægges
Udviklingen foregik i spring - også
dengang. Men i 1400-tallet skete
der noget, som fik stor betydning
for søforsvaret. Man indførte sky
devåben i form af kanoner på ski
bene. Den forøgede vægt af våbne
ne krævede nu større skibe til krigs
brug. Så store og kostbare skulle
skibene være, at det ikke længere
var muligt for grupper af »frie«
mænd ude omkring i landet at lade
bygge og vedligeholde krigsskibe.
Kongen overtog derfor efterhån
den denne opgave og sørgede for at
bygge de nødvendige og større
skibe. Pengene dertil indsamledes
fra de frie mænd, der ellers skulle
have betalt de lokale skibsprojek
ter.

Dette var forudsætningen for
dannelsen af en flåde af krigsskibe
- en orlogsflåde - i Danmark om
kring år 1500. Kongen rådede nu
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over en permanent styrke af større
skibe, specielt indrettet til krigs
brug med faste stambesætninger.

Sammenlignet med andre lande
i Europa var Danmark det første,
der indførte denne form for organi
sation. Den Danske Flåde er derfor
en af de ældste rigtige orlogsflåder
i verden.

Det var Kong Hans, der stod for
orlogsflådens første organisering.
Han fik skibene bygget på to skibs
værfter - et i København og et ved
Nakskov.

Danmark får søherre
dømmet i østersøen
Flåden kom snart til at vise sin styr
ke ved at medvirke til at knække de
multinationale handelsforbund,
der opererede under navnet »Han
sestædeme«. Denne sammenslut
ning bestod af store handelshuse,
der var placeret i flere landes større
havnebyer. Gennem søfart drev de
handel overalt i Østersøen og på
den skandinaviske halvø helt op til
Det Nordlige Ishav. Gennem 1500
tallets krige lykkedes det de danske
konger at tilkæmpe sig herredøm
met i det meste af Østersøen. Det
skete ved hjælp af Flåden med le
dere som Jens Holgersen Ulfstand,
Peder Skram og Herluf Trolle.

Under Christian den Fjerde vok
sede Flåden yderligere. Denne kon
ges varme interesse for alt, hvad der
havde med søen at gøre, medførte



Christian den Fjerde

mange forbedringer i skibene og de
res støttestruktur på land. Men kon
gen var også en international fore
gangsmand hvad angår forholdene
for personellet. Bygningen af Ny
boder var et eksempel for resten af
verden, når talen kom på husning af
faste folk i besætningerne.

I kongens lange regeringstid var
Danmark tre gange i krig, og i alle
tre krige førte Christian IV selv
kommandoen til søs. Kalmarkrigen

1611-13 med Sverige bekræftede
Danmarks førende position i Øster
søen. Krigen skabte så meget ondt
blod mellem Danmark og Sverige,
at de to lande ikke kunne enes om
en fælles optræden i den euro
pæiske storkonflikt mellem kato
likker og protestanter. Konflikten
går under navnet »30-årskrigen«.

Under Danmarks deltagelse i
denne blev Jylland besat af den ty
ske feltherre J. Wallenstein og hans
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lejesvende. Kun ved Flådens hjælp
lykkedes det at hindre erobrerne i
at trænge over til Øerne og hoved
staden.

Sverige trådte derefter ind i 30
årskrigen, og Christian IV så med
dårlig skjult misundelse sin konkur
rent, Sverige, indtage den plads som
protestanternes førende nation, som
han havde tiltænkt Danmark. Uklog
toldpolitik medførte til sidst et brud
med Sverige, der så i 1643 lod ge
neral Torstensson rykke ind i Jyl
land med en svensk hær.

Flåden reddede
landets eksistens
Flåden reddede dog under Christian
IV's føring landets eksistens ved
først at skyde en hollandsk hjælpe
flåde sønder og sammen i Lister
Dyb ud for Jyllands vestkyst. Suc
cesen blev gentaget, da kongen i sin
elskede Flåde mødte den svenske
hovedflåde i 1644 i det hårde slag på
Kolberger Heide - et lavvandet om
råde i Østersøen ud for Femern.

Fornyet hollandsk hjælp til Sve
rige og uheldige danske dispositio
ner medførte imidlertid, at Sverige
gik ud af krigen som sejrherre. Fre
den i Bromsebro 1645, bestemte
bl.a. at Gotland skulle afstås til Sve
rige - og så var det slut med Dan
marks dominerende rolle i Øster
søen og Flåden blev forsømt.
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De ulykkelige Svenskekrige i
1657-60 medførte tab af Skåne,
Halland og Blekinge - de skånske
provinser. Da enevælden blev ind
ført i 1660, kunne der igen skabes
enighed om at genopbygge en
stærk flåde.

Under admiralerne Cort Adelers
og Niels Juels ledelse kom skibs
bygningen herhjemme igen på
højde med den bedste udenlandske.
Flåden blev derfor igen i stand til at
løse de opgaver, den fik betroet. Det
viste den, da Danmark i 1675 be
gyndte Den Skånske Krig for at til
bageerobre den gamle danske
landsdel øst for Øresund.

I denne krig havde Holland skif
tet side og var nu Danmarks allie
rede. Den dansk-hollandske flåde
førtes dels af danske, dels af hol
landske admiraler; men komman
dosproget var dansk. Der sneg sig
dog mange hollandske udtryk ind i
marinens sprog.

Admiral Niels Juel førte kom
mandoen i det afgørende slag i
Køge Bugt den 1.juli 1677. Her be
sejrede han den langt stærkere sven
ske flåde. Trods Flådens sejre lyk
kedes det ikke at få Skåne tilbage på
danske hænder. Sverige havde nem
lig allieret sig med Europas den
gang stærkeste stormagt, Frankrig.



Admiral Tordenskiold
- 29 år og søhelt
Under Den Store Nordiske Krig
1709-20 - var Danmark i forbund
med Rusland, Polen og Branden
burg. Krigen skulle bryde det sven
ske østersøherredømrne. Et nyt for
søg på at tilbageerobre de skånske
provinser var i gang. Krigens mest
kendte navn var Tordenskiold - den
dansk-norske søhelt, der startede i
den fælles flåde som Peter Wessel.

Han udmærkede sig i en meget ung
alder som sømand og søkriger,
Kongen adlede ham for sine fortje
nester og gav ham navnet »Tor
denskiold«.

Peter Wessel gjorde sig først be
mærket som fregatchef i kampen
mod de svenske betalte sØrØvere 
eller kapere, som de kaldtes. Hen
imod krigens slutning opnåede han
store kommandoposter og viste her
det samme friske initiativ, vove
mod og store føreregenskaber.

Peter Wessel Tordenskiold
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Angrebet på Marstrand 21. juli 1719

Hans operationer mod det svenske
søforsvar i Dynekilen 1716 og
Marstrand 1719 fik afgørende be
tydning for krigens gang.

I resten af 1700-tallet styrede
rigsfællesskabet Danmark og Nor
ge udenom de mange krige, der
hærgede Europa. Denne kloge
udenrigspolitik gennemførtes un
der ledelse af den ældre og den yn
gre Bernstorff, da disse to store
statsmænd efter hinanden var
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udenrigsministre. Man havde ind
gået et neutralitetsforbund bl.a.
med Rusland. Evnen til at holde sig
neutral byggede for Danmarks ved
kommende på, at Flåden var så
stærk, at ingen turde angribe os.
Flåden nøjedes ikke med bare at
være tilstede som afskræknings
middel. Den blev også brugt på ver
denshavene som praktisk værn for
den danske søbandel.



Admiral Nelson 
respekteret fjende
I slutningen af 1700-tallet havde
England opbygget sin flåde til at
være verdens stærkeste. På grund
lag af denne magtfaktor ville man
så kontrollere al neutral skibsfart
for at stoppe Napoleons eventuelle
våbenimport. Englænderne beslut
tede i 1801 at sende en betydelig
flådestyrke til Østersøen for at gen
nemføre sine krav herom og spræn
ge det stadig fungerende neutrali
tetsforbund.

Danmark var ikke forberedt på
krig. Flåden var på dette tidspunkt
oplagt for vinteren og uudrustet i
flådens leje på Holmen. Det lykke
des dog at få etableret forsvarslinie
i Sundet fra søfortet Trekroner og

sydefter. Den bestod bl.a. af blok
skibe - skibe uden sejlrigning, der
i hast var forankret i linie.

Englands mest berømte admiral,
Lord Nelson, angreb skærtorsdag
den 2. april 1801 den danske linie,
der kommanderedes af kom
mandør Olfert Fiseher. Efter et me
get dramatisk slag, hvor tabene var
lige store på begge sider, gik den
danske ledelse ind på de krav,
Nelson fremsatte på et tidspunkt i
slaget, hvor hverken danskerne el
ler englænderne havde udsigt til at
kunne fortsætte ret meget længere.
Den engelske hovedflåde, der
kunne bombardere København et
par dage efter, afgjorde tingene.

Slaget om København var et af
Nelsons hårdeste. Han var person
ligt dybt imponeret over den tap-

Den engelske flåde passerer Kronborg på vej til at angribe København 1801
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17 årige Lt. WlIIemoes på sit flådebatteri

opildner kanonbesætningerne i Slaget på Rheden 1801

perhed forsvarerne udviste og sla
get vakte i sin tid opmærksomhed
verden over.

Flådens bortførelse
1807
Napoleonskrigene fortsatte og
England var meget afhængig af at
kunne bevare søherredømmet. Da
den dansk-norske flåde stadig var
af en betydelig størrelse, måtte eng
lænderne sikre sig, at den ikke blev
brugt til fordel for hovedfjenden,
Napoleon. I Danmark havde man
efter 2. april 180l tøvet med at
vælge side til fordel for Napoleon.
Men England måtte være helt sik-
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ker, så i 1807 sendtes igen en eks
pedition mod Danmark - denne
gang for at ødelægge Flåden ende
gyldigt.

Atter blev en forsvarslinie etab
leret ud for København som forsvar
mod et eventuelt bombardement fra
de engelske skibe, hvoraf flere var
indrettet som flydende morterbatte
rier. Den danske form for forsvars
linie havde englænderne lært at re
spektere, første gang de angreb i
1801, så denne gang baseredes an
grebet på bombardement fra land
siden. Englænderne løb landforsva
ret over ende gennem et overraskel
sesangreb og åbnede et voldsomt
bombardement af København in-



Nyholm værft 1804

den for voldene og tvang i løbet af
få dage byen tilovergivelse.

I kapitulationsbetingelserne ind
gik bestemmelser om Flådens udle
vering. Man tog ikke blot skibene,
men alt, hvad der hørte med til at
kunne genetablere flåden. Skibe un
der bygning, beddinger, tegninger
og oplagt egetømmer - alle slags

udrustning blev hjembragt til Eng
land eller ødelagt.

Kanonbådskrigen
Englænderne havde nået deres mål.
De havde effektivt ødelagt Flåden,
men til gengæld fik de den danske
nation som en uforsonlig modstan-

Kanonbåd - en stor kanon og mange årer
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Slaget ved Helgoland 9. maj 1864

der. Iresten af krigen 1807-14 før
tes en energisk lille krig mod alle
engelske skibe, der vovede sig ind
i danske farvande. Her brugtes alle
de midler, der kunne fremskaffes.

Det var særlig kanonbåde , der
anvendtes i disse angreb. De var re
lativt små og fladbundede rofar
tøjer, der kunne skjule sig i bugter
og vige og som overraskelsesan
greb sættes ind, når der var for lidt
vind til de engelske sejlskibe. Der
byggedes næsten 200 kanonbåde
under krigen.

Mange tapre bedrifter udførtes i
denne periode, men nogen betyd
ning for krigens endelige udfald fik
de ikke. Napoleons fald trak Dan-
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mark med. Rigsfællesskabet med
Norge ophørte i 1814. Det med
førte naturligvis også, at Flåden
splittedes op i en norsk og en dansk
orlogsflåde - efter mere end 300 års
samhørighed.

De slesvigske krige i
1848-50 og 1864
I den første slesvigske krig mod de
slesvig-holstenske oprørere og
Preussen i 1848-50 var Den Dan
ske Flåde fuldstændig herre i dan
ske og tyske farvande. Dens indsats
bestod mest i blokade af de tyske
havne, men også i den meget vig
tige søtransporttjeneste, der bl.a.



havde indflydelse på de danske sej
re ved Bov og Fredericia.

rden første tid af den anden sles
vigske krig i 1864 var Flåden også
meget overlegen og havde stort set
de samme opgaver som i den første.
rde 14 år, der var gået, havde nogle
af skibene fået panser. Også dam
pdrevne skibe var blevet bygget,
som f.eks. panserbatteriet ROLF
KRAKE. Med den bedre beskyt
telse kunne Flåden i højere grad
yde effektiv støtte til Hæren ved
flankeoperationer på Sønderjyl
lands østkyst.

Danmarks modstandere var 
foruden Preussen - den daværende
stærke flådemagt Østrig. To øst
rigske skruefregatter (»sejlskibe
med damphjælpemotor«), forstær
ket med tre preussiske dampdrevne
kanonbåde, kom til farvandet om
kring Helgoland, som forløbere for
en større østrigsk flåde. Den 9. maj
1864 startede søslaget.

Efter 2 timers kamp lykkedes det

den danske styrke at skyde det øst
rigske flagskib SCHWARZEN
BERG i brand. Den danske styrke
bestod af skruefregatterne NIELS
JUBL og JYLLAND samt skrue
korvetten HEIMDAL under dygtig
kommando af kommandør Edouard
Suenson. østrigerne og preusserne
erkendte hurtigt deres nederlag og
søgte tilflugt på neutralt territorium
under Helgoland. Det var en ø, som
Danmark i 1814 havde afstået til
England. Slaget blev ikke genopta
get. Våbenstilstanden fulgte snart
efter. Derfor blev Slaget ved Helgo
land det sidste regulære søslag for
den danske flåde både i den krig og
i tiden helt frem til i dag.

1. Verdenskrig
Under første verdenskrig 1914-18
forblev Danmark neutral. Det lyk
kedes væsentligst på grund af en
særdeles hurtig udlægning af mi
ner, der med det samme spærrede

Krydseren VALKYRIEN var en del af de mange sværtbevæbnede

krigsskibe Danmark havde inden Første Verdenskrig
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Store Bælt. Senere udlagdes miner
i resten af farvandene. Det skete på
en sådan måde, at vi kunne forhin
dre begge de stridende parter i at
benytte gennemsejlingen.

Denne udenrigs- og sikker
hedspolitik kunne kun lade sig gøre
i kraft af vores stærke Flåde. Flå
den var i stand til at udlægge mi
nerne hurtigt og sikkert. Den var
også rustet til at hindre andre i at
stryge minerne eller at omsejle de
udlagte felter.

2. Verdenskrig
I mellemkrigsårene håbede mange
- også de skiftende danske regerin
ger - at Folkeforbundet, forløberen
for FN, besad evnen til at bevare fre
den. Man forsømte derfor at holde
forsvaret oppe på mærkerne, så den
faktiske trussel fra Hitlers oprust
ning i Tyskland kunne imødegås.
Dette kan også til en vis grad ret
færdiggøres udfra de vanskelige
økonomiske forhold, der herskede
også i Danmark. Konsekvensen var
under alle omstændigheder, at Flå
den materiel- og personelmæssigt
var ude af stand til at værne den dan
ske neutralitet. Den neutralitet, der
havde reddet os fra første verdens
krigs rædsler.

Inden den nye verdenskrig brød
ud i 1939 blev minespærringer ud
lagt. Minefelterne skulle bevogtes.
Det krævede mange skibe ude på
en gang. Det var derfor ikke muligt
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at samle en egentlig kampgruppe,
som kunne forsvare landet mod an
grebet fra Hitlers krigsrnarine. Da
overfaldet skete den 9. april 1940
havde regeringen vurderet, at det
var udsigtsløst at sætte sig til mod
værge, og alle danske forsvarsstyr
ker havde fået ordre om ikke at
kæmpe.

Under første del af besættelsen
fortsatte Flåden sit arbejde med
minestrygning, mineuskadeliggø
relse og uddannelse i begrænset
omfang. I 1941 gennemtvang ty
skerne udleveringen af 6 torpedo
både, og i løbet af sommeren 1943
blev forholdet til besættelsesmag
ten forværret så meget, at man fra
dansk side måtte forvente et tysk
kup, der ville sætte værnene ud af
spillet. Søværnets daværende chef,
viceadmiral A.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 un
der kommando sænke eller øde
lægge, hvis de ikke i overensstem
melse med tidligere udgivne direk
tiver kunne nå svensk havn.

Natten til den 29. august kom det
ventede tyske overfald. På Holmen
lykkedes det fuldstændigt at gen
nemføre skibenes ødelæggelse,
men i provinshavnene blev enkelte
minestrygere o.lign. taget ved
overrumpling.

Artilleriskibet (armeret med ka-



Kystjageren WILLEMOES

noner af slagskibs størrelse) NIELS
JUEL forsøgte at komme ud af Ise
fjorden, men blev angrebet af tyske
fly ud for Hundested. Det blev der
efter sat på grund ved Nykøbing
Sjælland og ødelagt af egen besæt
ning. Flere mindre fartøjer nåede
svenske havne. Det gjaldt bl.a. den
berømterninestryger»SorteSarah«.

Efter 2. Verdenskrig
Anden verdenskrig sluttede 5. maj
1945, og Danmark blev befriet for
de tyske besættelsestropper. Nu
kunne en ny tid begynde. Søværnet
skulle genopbygges næsten fra
grunden. Besættelsesmagten hav
de brugt det militære materiel og
udrustning, der var at få fat i.

Befalingsmandskorpsets uddan
nelse var blevet forsømt. Korpset
var også skrumpet ind og måtte
genopbygges.

Derfor blev der i 1946 nedsat en
forsvarskommission, som skulle
udarbejde en samlet plan for For
svaret. Der var mange forandringer
i forhold til tiden før krigene. For
det første var magtfordelingen i

Østersøen ændret totalt til fordel
for Sovjetunionen. For det andet
havde en ny og meget mere effek
tiv udgave af Folkeforbundet, de
Forenede Nationer eller FN, sam
let næsten alle verdens lande i et
fælles forsøg på at stabilisere ud
viklingen.

Noget senere dannedes NATO,
som en alliance mod Sovjetunio
nens manifesterede udvidelsespo
litik. Danmark meldte sig ind i
NATO i 4. april 1949, eftersom vi
lå i forreste række og dannede en
slags prop i Østersøens ind- og ud
sejlings farvande. Disse hedder på
engelsk: »The Baltic Approaches«,
der indgik som et af nøgleområ
derne i NATOs strategiske for
svarsplan helt indtil Sovjetunio
nens fald i november 1989.

Brugt materiel til
Flåden
I de første år efter krigen fik Sø
værnet skibsmateriel ved at købe
brugt i England og i USA. En del
tidligere tysk materiel blev hentet
til Danmark gennem udfoldelse af
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Motortorpedobåden HEJREN overtaget fra Tyskland via USA og Norge

personlige initiativer af forudse
ende søofficerer. Det var lykkedes
at stoppe bygningen af en del skibe ,
som var påbegyndt før den 29. au
gust 1943. Dem kunne man nu
bygge færdig. Nu var der skibe nok
til at danne gode platforme til at ud
danne personel af alle grader og at
få den rette gang i værnepligtsud
dannelsen.

I 1950, 1951 og 1960 vedtog re
geringen nye forsvarslove, som
satte rammerne for Flådens genop
bygning. Forsvarsloven af 1960
fastsatte således, at Flåden skulle
bestå af 61 egentlige krigsskibe

samt en række skibe til særlige for
mål, herunder inspektions- og de
potskibe.

USA og NATOhavde brug for en
hurtig udbygning af forsvaret af
Vesteuropa og specielt en hurtig
forøgelse af det maritime bered
skab. Danmark og USA indgik der
for en række aftaler om at bygge nye
skibe. Udgifterne skulle deles, fordi
Danmark ikke alene kunne klare
det. Der blev bygget fregatter, kor
vetter, minelæggere, ubåde, be
vogtningsfartøjer og torpedobåde.

Hertil kom en national finansie
ret bygning af inspektionsskibe

Fregatten ESBERN SNARE
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Bevogtningsfartøjet DAPHNE

med helikoptere samt inspektions
kuttere.

Forsvarsloven af 1969 medførte
ikke væsentlige ændringer, idet den
blot fastlagde antallet af krigs
skibe.

Flådeplan 1982
Chefen for Søværnet udarbejdede
flådeplan 1982, der angav hovedli
nierne for Flådens sammensætning
og de nødvendige nyanskaffelser

inden for skibsmateriellet frem til
1982, og ved forsvarsforliget i
1973 opnåedes enighed om den.

Truslen mod Danmark, som den
udmøntede sig under den kolde
krig på den ene side, og de danske
farvandes beskaffenhed på den an
den, pegede på en bestemt sam
mensætning af Flåden. Den skulle
bestå af lette fartøjer med vægt på
udnyttelsen af artilleri, torpedoer,
miner og missiler i et stort taktisk
samspil. De meget skiftende vejr-

Fregatten HERLUF TROllE (PEDER SKRAM-klassen)
i sin første version med to 5 tommers kanontårne
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Korvetten OLFERT FISCHER

afgiver salut

forhold krævede dog også, at man
måtte råde over enkelte større og
alsidigt udrustede skibe med stor
udholdenhed og sødygtighed. Dis
se skulle dels kunne overleve og
kæmpe under alle de vejrforhold,
hvor angribende skibe og fly kunne
operere. Dels skulle de, som kom
mandopiatforme, kunne indsamle
data om fjendens bevægelser og
lede den taktiske indsats af alle for
svarsstyrkerne. Endvidere måtte
der til fiskeriinspektion og stations
tjeneste m.v. rådes over særlige
skibe og fartøjer.

I 1977 påbegyndtes bygningen af
tre korvetter, der efterhånden skulle
overtage fregatterne af PEDER
SKRAM-klassens rolle som kom
mando- og lederfartøjer for egent
lige kampgrupper. Noget senere
startede man en gennemgribende
modernisering af fregatterne, der
blev udrustet med langtrækkende
sømålsmissiler (HARPOON) og
antiluftmissiler (SEA SPARROW).
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Begge missiltyper viste sig at være
et godt valg. De findes endnu - i mo
derniseret udgave - som Søværnets
hovedbevæbning.

Den første af korvetterne, NI
ELS JUEL, der også giver klassen
navn, blev afleveret fra værft i
1979. I perioden 1980-82 indgik de
tre korvetter af NIELS JOEL-klas
sen i Flådens tal.

LYNX-helikoptere til
Søværnets
Flyvetjeneste

11978 indgik to kabelminelæggere
af LINDORMEN-klassen og i
1981 påbegyndtes leveringen af en
ny type helikoptere til Søværnets
Flyvetjeneste. I løbet af 1982 var de

Navy LYNX helikopter flyver

hjemmevant i grønlandske farvande og

kystnære områder



otte enmotorede »Alouetter« ud
skiftet en for en med de tomotorede
LYNX-helikoptere. Denne type er
stadig en moderne helikopter med
sine nye modifikationer. Den kan
stort set anvendes under alle vejr
og lysforhold.

Søværnets Materielkommando
udviklede sammen med en række
civile firmaer en helt ny måde at
bygge og udruste skibe på. Stan
dard Flex hedder systemet, der vak
te opmærksomhed overalt i verden.
De nye skibe indeholder ny tekno
logi og helt nye måder at løse gamle
problemer på. Der blev bygget 14
enheder, som nu danner FLYVEFI
SKEN-klassen. Den sidste indgik i
Flådens tal i 1996.

Enhedernes konstruktion, med
mulighed for hurtigt at skifte vå
bensystemer og udstyr, giver sø-

værnet en økonomisk standard
skibstype til afløsning af flere ældre
skibstyper. FLYVEFISKEN-klas
sen erstatter 22 ældre enheder om
fattende torpedobåde, minestrygere
og bevogtningsfartøjer.

I perioden 1989-91 har fire in
spektionsskibe afTHETIS-klassen
afløst de fire veltjente skibe afHVI
DBJ0RNEN-klassen.

Baseret på anvendelse af det til
Standard Flex konceptet hørende
container- og modulariseringsprin
cip bygges to fleksible støtteskibe.
der kan anvendes som kommand
oplatforme i større flådeoperatio
ner, til støtte for landoperationer,
som hospitalsskibe, til løsning af
transport- og evakueringsopgaver,
embargo opgaver samt deltagelse i
NATOs stående styrker og andre
opgaver efter konkret beslutning.

MIssilfartøjet GLENTEN - et FLYVEFISKEN-klasse skib

I kampskibsrollen
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Fleksible Støtteskibe

I henhold til Forsvarsforliget for
1999-2004 er det besluttet at an
skaffe to fleksible støtteskibe samt
at projektere patruljeskib.

De fleksible støtteskibe skal
kunne udføre et antal forskellige
opgaver. Disse inkluderer såvel na
tionale og internationale sømili
tære operationer som nationale og
multinationale værnsfælles opera
tioner, eks:
- Deployering af personel og ma

teriel
- Kommandoplatform for en styr

kechefog hans stab (enkelt værns
eller værnsfælles)

- Militært hospitalsskib (Maritim
sanitetsenhed)

- Beskyttelse af ombordværende
styrker og materiel

- Beskyttelse og styring af invol
verede civile skibe

- Operations- og logistisk støtte
generelt.

Skibene vil have en Roll-On/Roll
Off kapacitet til et lukket lastedæk
(Flex-dæk) på ca. 900 kvadratme
ter med en frihøjde på 4,5 m. Såvel
dæk som lasterampe vil være for
stærket til at kunne tage Leopard
kampvogne. Et støtteskib vil f.eks.
kunne medtage det meste af en af
hærens lette opklaringseskadroner
(ekskl. logistik)

Skibet kan medbringe to ER-10 1
helikoptere i hangar, og selve lan
dingsdækket er styrkemæssigt di
mensioneret til, at selv endnu større
helikoptere kan lande. Skibet kan
desuden medbringe to såkaldte ind
satsfartøjer (12 personer, fart 40
knob) på Flexdækket, og kan sætte
og bjærge dem ved egen hjælp .

Desuden kan skibet underbringe
ca. 70 mand udover egen besætning
(100 personer) i faste køjer og yder
ligere 130 mand på Flexdækket.

Skibene afleveres til Søværnet i
2004 og forventes operationsklare
i år 2006/2007.
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2. Kapitel, afs. A

Grundlaget

Danmarks Riges Grundlov af
5 juni 1953, § 81:
»Enhver våbenfør mand er forplig
tet til med sin person at bidrage til
fædrelandets forsvar efter de nær
mere bestemmelser, som loven
foreskriver«.

1. Rammen
Den danske befolkning ønsker at
forsvare det danske område mod
fremmede overgreb af enhver art 
lige fra udnyttelse af vore ressour
cer uden tilladelse til væbnet an
greb. 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 mellemfolke
lige organisationer, der blev opret
tet efter 1. verdenskrig. Danmark
støtter sig fortsat til en sådan ver
densorganisation - 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 Organi
sation (NATO). NATO er en regi
onal vest-europæisk-nordameri
kansk alliance, som i overensstem
melse med FN-pagten har stillet sig
to hovedopgaver:

- At opretholde tilstrækkelige
militære styrker for at afskræk
ke andre fra angreb eller pres
sion mod de enkelte medlems
lande, 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 medlem
skab af NATO taget op til debat,
fordi medlemskabet gennem 40 år
herefter kan opsiges med 1 års var
sel.

Af debatten fremgik, at der også
i fremtiden vil findes ustabile om
råder i Europa. Man vil derfor ikke
kunne se bort fra risikoen for mili
tære 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 forment
lig, at der i den militære situation
i Europa er etableret et så lige
styrkeforhold, at krig ikke er ak
tuel som middel til at opnå politi
ske mål. Indtil der sker en varig
og troværdig afspænding, må det
være naturligt at fastholde egne
styrker.

For de vestlige stater er det van
skeligt at se, at denne styrke kan op
retholdes, med mindre man beva
rer en alliance, og da der ikke er no
get alternativ hertil, har valget for
de europæiske stater, der vil føre al
liancepolitik, været forholdsvis en
kelt. Alle medlemslandene har da
også valgt at fortsætte medlemska
bet af alliancen.

Danmarks medlemskab af
NATO er en væsentlig del af grund
laget for loven om Forsvarets orga
nisation.

Tilslutningen til NATO var i
DEe 1991 den højeste nogensinde.
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Ifølge Gallup støttede 75 % af be
folkningen fuldt ud medlemskabet
af NATO.

2. Forholdsordren
(Se side 22-23).

3. Forsvarets formål
og opgaver

Forsvarets Formål og Opgaver
Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om
Forsvarets formål, opgaver og or
ganisation mv. trådte i kraft den 1.
marts 2001.

Forsvarets formål
Det militære Forsvar skal bidrage
til at fremme fred og sikkerhed.

Forsvaret udgør et væsentligt sik
kerhedspolitisk middel og har til
formål
1) at forebygge konflikter og krig,
2) at hævde Danmarks suverænitet

og sikre landets fortsatte eksi
stens og integritet og

3) at fremme en fredelig udvikling
i verden med respekt for menne
skerettighederne.

Forsvarets opgaver
Forsvaret har 6 overordnede opga
ver:

1. Konftiktforebyggelse, krise
styring og kollektivt forsvar

Forsvaret skal som en integreret del



af NATOi samarbejde med alliere
de styrker kunne deltage i konflikt
forebyggelse, krisestyring samt
forsvar af NATO's område i over
ensstemmelse med Alliancens stra
tegi.

2. Suverænitets- og
myndighedsopgaver

Forsvaret skal kunne konstatere og
afvise krænkelser af dansk suve
rænitet og varetage myndigheds
opgaver.

3. Tillidsskabende og stabilitets-
fremmende opgaver

Forsvaret skal kunne deltage i til
lidsskabende og stabilitetsfrem
mende opgaver samt dialog og

samarbejde på det forsvarsmæs
sige område med lande uden for
NATO med særlig vægt på de cen
tral- og østeuropæiske lande.

4. Fredsstøttende opgaver
Dansk Forsvar skal med militære
midler kunne bidrage til løsning af
konfliktforebyggende, fredsbeva
rende, fredsskabende, humanitære
og andre lignende opgaver.

5. Andre opgaver
Forsvaret skal efter forsvarsmini
sterens nærmere bestemmelse og
forhandling med vedkommende
ministre kunne løse andre opgaver.
Forsvarets andre opgaver falder
sædvanemæssigt inden for et meget

Kongeskibet DANNEBROG
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Forholdsordren

af <1&llb5 nMr kon~t til ~anmark.

bll1tn~frt) ug ~(Jttn;. btr1u~ ttl.§1r.6~. ~D'{frtn,

§tornmrn.!iJitmllt1;krn.]faUtnbørg Dg ~J~mbor~

gør vitterligt: Vi anordnerfølgende:

I tilfælde af angreb på dansk terri
torium eller på dansk militær enhed
uden for dansk territorium skal de
angrebne styrker ufortøvet optage
kampen, uden at ordre afventes
eller søges indhentet, selvom krigs
erklæring 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 for
fatningsmæssige myndigheder at
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betragte som ordre til mobilisering.
Hjemmeværnet møder uophol

deligt som bestemt ved »Hjemme
værnet på plads«,

Der må forventes ved krigsud
brud og under krigstilstand at ville
fremkomme falske ordrer og med
delelser til befolkningen og til mo
biliserende eller kæmpende styr
ker.
Ordre om ikke at mobilisereeller ik
ke 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 kompe
tent myndighed.

Ordrer fra forfatningsmæssige
myndigheder, der er taget til fange,
eller som af fjenden er sat ud af
funktion på anden måde, skal ikke
adlydes.

Angrebne enheder eller enheder
i nærheden af angrebne enheder
sætter uden at afvente ordre om
gående alle til rådighed stående
midler ind i kampen. Isolerede
styrker skal, under energiske for
søg på at sinke fjendens fremryk
ning mest muligt og tilføje ham
størst mulige tab, søge forbindelse
med andre kæmpende danske eller
allierede enheder.

Kampen skal, selvom styrkerne
kæmper isoleret, føres med største
energi for herved at skaffe tid til at
organisere styrker i eller uden for
området

Kampen skal fortsættes, selvom
fjenden truer med repressalier for
at bevæge vore styrker til overgivel
se. Bliver det uomgængelig nød
vendigt at opgive et landområde til
fjenden, skal styrkerne gøre, hvad
der er muligt for at nå frem til
forsvarskampen på andre frontaf
snit.

Chefer for enheder m.fl. træffer,
når angreb er erkendt, alle foran-

staltninger til at forøge deres en
heders fredsstyrke i overensstem
melse med de gældende bestem
melser, og søge snarest kampen
vendt fra forsvar til angreb.

5. kolonnevirksornhed skal be
kæmpes. Politiet vil på dette områ
de bistå de militære myndigheder.

Våben og andet krigsmateriel
må aldrig falde i fjendens hånd i
brugbar stand.

Militært personel hvad enten
det er tjenstgørende, afskediget
(men endnu mødepligtigt ved
mobilisering), hjemkommanderet
eller hjemsendt skal, når angreb
på Danmark erfares, ufortøvet og
uden at afvente ordre om mobili
sering give møde som befalet ved
designeringsskrivelse eller på den i
soldaterbogen (orlogsbogen) ind
klæbede røde eller gule mødebefa
ling.

Såfremt landet bliver delvis besat
af angriberen, skal alle, der ikke
kan nå frem til deres egen afdeling,
tilslutte sig andre kæmpende dan
ske eller allierede enheder.

Af det personel af værnene, der
er overført til hjemmeværnet, skal
de, der i fredstid er iklædt og udru
stet, møde som bestemt ved
»Hjemmeværnet på plads«. Det
øvrige personel af værnene, der er
overført til hjemmeværnet, skal
derimod afvente nærmere ordre.

Kongelig anordning af6. marts/952
omforholdsordre for det militæreforsvar vedangreb på landetog underkrig.

Ændretvedkongeligt anordning af26. april1961.
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bredt spektrum og har det til fælles,
at opgavernes løsning enten er en
hensigtsmæssig følge af den virk
somhed, som det militære forsvar i
øvrigt udfører, eller er et udtryk for,
at samfundets civile ressourcer på
det pågældende område ikke er til
strækkelige eller ikke er så egnede
som Forsvarets ressourcer. Der er
tale om varetagelse af eller delta
gelse i offentlige tjenester og om
forskellige former for permanentel
ler lejlighedsvis opgaveløsning.

Forsvaret har siden 1. januar
1996 haft ansvaret for Statens Is
tjeneste og har siden 1.januar 2000
haft ansvaret for den statslige mari
time miljøovervågning og hånd
hævelse samt den statslige mari
time forureningsbekæmpelse til
søs.Forsvaretudøver fiskeriinspek
tion ved Færøerne og Grønland og
yder bistand til de lokale samfund.

Forsvaret bidrager til eftersøg
nings- og redningstjenesten. For
svaret udfører ammunitionsryd
ning mv. og yder efter anmodning
bistand til politiet , Told og Skat,
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redningsberedskabet, Sygehusvæ
senet mfl.

Forsvaret samarbejder med og
støtter det øvrige totalforsvar. To
talforsvaret er et samarbejde mel
lem Forsvaret, politiet, redningsbe
redskabet og det civile beredskab ,
som udgør de fire totalforsvar
skomponenter. Med henblik på at
optimere indsatsen i tilfælde af ka
tastrofe, krise eller krig, herunder
sikre effektiv og afbalanceret res
sourceudnyttelse, koordineres den
samlede indsats mellem civile og
militære myndigheder i totalfor
svarssamarbejdet.

6. Opretholdelse af indsatsevne
Forsvaret skal råde over styrker fra
hæren, søværnet og flyvevåbnet,
hvis størrelse, kampkraft, udhol
denhed, mobilitet og fleksibilitet
gør det muligt at løse de under nr.
1-5 nævnte opgaver. Hjemmevær
net deltager som en del af Forsva
ret i løsningen af de opgaver, der
påhviler de tre værn.



2. Kapitel, afs. B

Krigens love

Krigens love skal følges afkrigsfø
rende stater.

Krigens love er en del af de al
mindelige folkeretlige regler. De
folkeretlige regler indeholder afta
ler (traktater, konventioner m.v.),
der bestemmer såvel rettigheder
som pligter staterne imellem.

Folkeretlige regler, herunder kri-

gens love, er fastlagt både i konven
tioner, som er aftaler indgået mel
lem stater, og i international sæd
vaneret, der er universalt gældende
for alle stater, som staterne i stort
omfang frivilligt underkaster sig.
Selvom der ikke er nogen overord
net myndighed, der kan tvinge en
stat til at overholde krigens love,
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udelukker det ikke, at enkeltperso
ner kan stilles til retligt ansvar for
overtrædelser ved enten Den Inter
nationale Straffedomstol eller ved
særligt oprettede krigstribunaler.
Folkeretlige regler om krig er ud
formede i det 19.og 20. århundrede,
dels i takt med de væbnede konflik
ters voksende omfang og dels i takt
med udviklingen af stadig mere ef
fektive våben.

På initiativ af Røde Kors-bevæ
gelsen blev den første Genevekon
vention vedtaget i 1864 med Dan
mark som medunderskriver. Kon
ventionen er senest revideret med
indførelsen af de 4 Geneve konven
tioner fra 1949 samt suppleret med
de 2 tillægsprotokoller fra 1977,
som alle er tiltrådt af Danmark.

Målsætningen med krigens love er
især:
- At yde bedst mulig beskyttelse til

krigens ofre og civilbefolkningen
samt

- At skabe balance mellem den mi
litære nødvendighed på den ene
side og på den anden side kravet
om at mindske følgerne afkrig og
de menneskelige lidelser.

Formålet med krigens love
er altså at fastlægge rime
lige grænser mellem den
militære nødvendighed og

de humanitære krav
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1. Konventioner m.v.

Haager-konventionerne
1907

Haager-konventionerne indehol
der en række bestemmelser om be
grænsning af krigsmidlerne under
land- og søkrig, herunder:

Nr.IV. Konventionen om regler og
vedtægter for krig til lands.

Nr.IX. Konventionen om bombar
dement fra skibe i krigstid m.m.

De 4 Genevekonventioner
af 1949

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

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

3. Krigsfangekonventionen
Konventionen om behandling af
krigsfanger.

4. Civilkonventionen
Konventionen om beskyttelse af ci
vile personer i krigstid.



Tillægsprotokollerne
af 1977 til Geneve

konventionerne

Protokol I. Fastlægger en række
forskellige regler for internationale
væbnede konflikter, hvoraf en del i
forvejen anses for international
sædvaneret.

Protokol II. Fastlægger en række
grundlæggende principper for be
skyttelse af ofre i væbnede kon
flikter, der på den ene side ikke kan
betegnes som internationale, dvs.
typisk borgerkrige, og som på den
anden side ikke kan betegnes som
interne uroligheder eller optøjer."

Våbenkonventionen

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

Konventionen om
biologiske våben

Konventionen om forbud mod ud
vikling, fremstilling og oplagring
af bakteriologiske og toksinvåben
samt om disse våbens tilintetgørel
se.

1993 Konventionen om
kemiske våben

Omhandler forbud mod udvikling,
fremstilling, oplagring og brug afke
miske våben. Det omfatter alle for
mer for kemiske kampgasser, også
fx tåregas. Det er således ikke af
gørende, om de er dødelige eller ej.

1997 Ottawa Konventionen
om forbud mod

anti-personelminer

Omhandler forbud mod udvikling,
produktion, anskaffelse og oplag
ring af anti-personelminer. Stater,
som har tiltrådt konventionen, er
endvidere forpligtiget til at destru
ere eksisterende lagre. Det er dog
tilladt at besidde et mindre antal
miner til undervisning i mineryd
ning etc.

Konventionernes anvendelse
Krigens love skal som hovedregel
anvendes under enhver form for in
ternational væbnet konflikt uanset
dennes omfang. Dette gælder:
- uanset, hvem der starter en kon

flikt, og hvad der er årsag til det;
- også, når der ikke foreligger no

gen krigserklæring eller officiel
tilkendegivelse fra en modpart
herom;

- selvom, at modstanderen ikke er
en anden stat, men f.eks. en ter
roristbevægelse, der opererer fra
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en anden stats territorium eller i in
ternationalt farvand;
- også, når der tale om en fredsbe

varende, fredsskabende eller an
den form for fredsstøttende ope
ration;

- også, når der tale om hel eller del
vis besættelse af et område, selv
om kamphandlingerne officielt er
ophørt.

Derudover er staterne forpligtet til
allerede i fredstid at træffe visse
forberedende foranstaltninger, så
ledes at de kan overholde krigens
love i tilfælde af krig.

Beskyttede personer skal til en
hver tid kunne henvende sig til :
- En beskyttelsesmagt (en neutral

stat udpeget til at beskytte deres
interesser) og

- den Internationale Røde Kors
Komite eller en anden godkendt
humanitær organisation.

Strafansvar
Det er til enhver tid den militære le
ders pligt, uanset grad, at påse, at
krigens love overholdes. Det om
fatter også at føre kontrol med, at
underordnede ikke foretager over
trædelser.

De konventioner, Danmark har
tiltrådt, har samme gyldighed som
andre love. Efter militær straffe
lovs §25 kan den, der »bruger
krigsredskab eller fremgangs
måde, hvis anvendelse er i strid
med en af Danmark tiltrådt mel-
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lemfolkelig overenskomst, eller
med almindelige folkeretlige reg
ler«, 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 el
ler metoder, der er beregnet på at
volde unødige skader eller lidelser.

Midler
Det er forbudt at anvende:

- Gift eller forgiftende våben,
- kvælende eller lignende stoffer,
- dum-dum kugler (filede projek-

tiler),
- våben, hvis hovedformål er at

volde skade ved sprængstykker,
der ikke kan findes ved hjælp af
røntgenstråler,

- kampmidler, der ikke kan anven
des mod militære mål samt

- våben, der kan medføre alvorlige
skader på det naturlige miljø.

Stormagterne er enige om, at på
grund af atomvåbnenes særlige ka
rakter er disse våben ikke omfattet
af de nævnte forbud.

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

Efter Danmarks tiltrædelse af
Ottawa Konventionen og dennes



ikrafttræden er det forbudt at an
vende anti-personel miner, uanset
hvad der er formålet.

Anti-personel miner er kende
tegnet ved at de bringes til spræng
ning ved tilstedeværelsen eller
påvirkning af en person, og at de
derved uskadeliggør, sårer eller
dræber en eller flere personer. Det
betyder også, at lureminer og f.eks.
en håndgranat, der udløses ved en
»snubletråd«, er omfattet. Forbu
det omfatter ikke:
- panserminer, det vil sige miner,

som bringes til sprængning ved
tilstedeværelsen eller påvirknin
gen af et køretøj, og

- sprængladninger, som udløses
ved hjælp af en fjernkontrol.

Konventionen, som trådte i kraft i
1999, forpligter kun de stater, som
har tiltrådt den. Af denne og af an
dre grunde må der fortsat kunne
forventes at være en fare fra anti
personelminer for danske styrker,
når de deltager i operationer til
lands. Det betyder også, at danske
styrker i forbindelse med operatio
ner sammen med andre stater, som
ikke har tiltrådt konventionen, ikke
må deltage i eller støtte planlæg
ningen og udførelsen af opgaver,
der indebærer anvendelse af anti
personelminer.«

Brandvåben
Brug af brandvåben er ikke for
budt, 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
eller områder er forbudt, hvis for
målet er at ramme adskilte militære
mål, spredt i civil bebyggelse.

Det er forbudt uretmæssigt at an
vende:
- Røde Kors mærket m.v. og

- tegn, kendemærker eller unifor
mer, som tilhører de Forenede
Nationer, neutrale stater eller
fjenden.

- Bygninger og køretøjer m.v. un
der dække af Røde Kors mærket.
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Det er forbudt at:
- Beskyde personer, der redder sig

i faldskærm fra et fly i nød,
- dræbe, såre eller tage en mod

stander til fange ved brug af svig
(f.eks. ved at foregive, at man er
ukampdygtig),

- dræbe eller såre fjender der over
giver sig,

- beordre, at der ikke må være
overlevende,

30

- true en modstander med, at man
ikke vil tage fanger,

- forhindre læger, uanset hvilken
part de tilhører, i at yde lægehjælp
til personer, der har behov for det,
hvad enten det er militære eller
civile, eller om det skyldes den
væbnede konflikt eller ej,

- foretage henrettelser uden retter
gang,

- tage gidsler,

- udøve tortur,
- angribe de såkaldte »åbne byer«

eller demilitariserede zoner,
- ødelægge fast ejendom eller løs-



Øre, medmindre krigsoperationer
gør det absolut nødvendigt.

Over for alle, der falder i ens magt,
både militære og civile, er det for
budt:
- At begå vold,
- at foretage korporlig afstraffelse

eller lemlæstelse,
- at begå voldtægt,
- at tvinge nogen til prostitution og
- at foretage kollektiv afstraffelse,
- at udøve forskelsbehandling på

grund af race, religion eller lig
nende,

- at udsætte sine medmennesker
for nedværdigende behandling.

3. Krigsfanger

Tilfangetagelse
Orlogsgaster og andet personel, der
er tilknyttet forsvaret, bliver krigs
fanger, når de falder i fjendens
hånd.

Selvom næsten alle lande har un
derskrevet Geneve-konventionerne
af 1949, vil de virkelige krigsfange
forhold kunne afvige meget betyde
ligt fra bestemmelserne i kon
ventionerne. 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 overgi
velse nødvendig, er det en ufravi
gelig pligt, inden overgivelse finder
sted, at sørge for, at intet af værdi
falder i fjendens hånd (våben, am
munition, papirer m.v.).

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 Geneve-konventionen
om krigsfangers behandling kun er
forpligtet til at oplyse:

Fulde navn
Grad

Fødselsdato
Personnummer

Alle andre spørgsmål tilstræber
kun at hjælpe fjenden og skal der
for af yderste evne lades ubesva
rede. Selvafhøreren vil have re
spekt for den krigsfange, der intet
andet siger.

Krigsfangen skal heller ikke
give fjenden falske oplysninger, da
enhver oplysning vil blive efter
prøvet.

En krigsfange må også være klar
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over, at der både i en gennem
gangslejr og i en permanent krigs
fangelejr 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 opretholdelse
af god disciplin af største vigtig
hed, bl.a. for at kunne modstå fjen
dens psykologiske pres.

Den militære rækkefølge er sta
dig gældende, og lovlige ordrer fra
foresatte (foranstående) skal adly
des. Ældste tilstedeværende befa
lingsmand er krigsfangernes re
præsentant over for fjendens lejrle
delse. Er der ingen befalingsmand
i lejren, vælges en af de menige til
at føre kommando.

Krigsfangerne skal sørge for, at
lediggang og ørkesløshed bekæm
pes mest muligt, samt at sammen
hold og kammeratskab styrkes.

Krigsfangerne må være forbe
redte på, at fjenden vil drive poli
tisk 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 ude
lukkes fra kammeratskabet, og ny
ankomne advares mod dem.
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Flugt
Det er en krigsfanges pligt at søge
sit fangenskab afsluttet så hurtigt
som muligt, og han skal derfor ud
nytte enhver mulighed for flugt.
Krigsfanger må aldrig afgive æres
ord på ikke at ville flygte. Undta
gelsesvis kan æresord dog afgives
gældende for et bestemt tidsrum el
ler 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 fan
ger er trods sprogvanskeligheder,
sult, kulde og store afstande gen
nem fjendtligt område ofte nået til
bage til egne styrker.

Krigsfangers rettigheder
Krigsfanger skal:
- Have deres liv skånet,
- altid behandles humant,
- behandles ens, idet særbehand-

ling 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 humani-



tære forhold og under de samme
forhold, som de fjendtlige styrker
har, når disse skifter stilling,
- tildeles nødvendig føde,
- tildeles nødvendig beklædning

samt
- tildeles nødvendig lægehjælp.

Krigsfanger har endvidere ret til:
- At der gives meddelelse om til

fangetagelsen til såvel krigsfan
gens nærmeste som til Den In
ternationale Røde Kors Komite,

- at beholde deres identitetskort,
- at få nye identitetspapirer udle-

verede af tilbageholdelsesmag
ten, hvis identitetskortet er gået
tabt,

- at beholde personlige ejendele,

tøj, mad samt udrustningsgen
stande til personlig beskyttelse
(f.eks. hjelm og gasmaske),

- at vælge talsmænd, der kan re
præsentere krigsfangerne over
for såvel tilbageholdelsesmag
ten som de humanitære organi
sationer,

- at modtage og sende breve til
slægtninge regelmæssigt. Bre-

vene må kun censureres af af
sender- og modtagerstat, og
kun en gang af hver,

- at modtage hjælp og forsendel
ser af forskellig art,

- at kunne henvende sig med kla
ger og anmodninger til repræ
sentanter fra såvel beskyttelses
magten (neutral stat) som fra
Den Internationale Røde Kors
Komite,

- at blive betjent af præster af
egen religion,

- at forlange kvittering for afle
vering af penge og værdigen
stande og at få disse værdier
udleveret ved frigivelsen,

- at få passende kvarterer, der op
fylder alle hygiejniske og sund
hedsmæssige krav,

- at få kvarterer af samme stan
dard, som tilbageholdelsesmag
tens egne tropper er indkvarte
rede i samt

- at blive hjemsendt uden forsin-
kelse, når krigen er slut.

Krigsfangekonventionen skal ops
lås i alle fangelejre, så fanger til en
hver tid kan se, hvilke rettigheder
de har.
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Rettigheder ved
retsforfølgelse
Af sikkerhedsgrunde kan krigsfan
gers frihed begrænses, men krigs
fanger må kun fængsles for for
brydelser.

Krigsfanger, der stilles for en
domstol, har ret til:

- At få hjælp fra Den Internatio
nale 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
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dommen ikke fuldbyrdes, før der er
gået seks måneder fra den dag,
Røde Kors Komiteen blev under
rettet om dommen.

Forbudte straffe er:

- Kollektiv straf for noget, en en
kelt har gjort sig skyldig i,

- indespærring i rum uden dags
lys samt

- tortur (også ved afhøringer).

Anvendelse af våben mod krigs
fanger er:

- I almindelighed, eller mod fan
ger der forsøger at flygte, kun
tilladt som en sidste udvej og
kun efter forud afgivet varsel.

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 an
dre oplysninger,



- på forlangende at forevise iden
titetskort,

- at hilse på alle tilbageholdelses
magtens officerer,

- at vise samme ydre tegn på re
spekt over for tilbageholdelses
magtens officerer, som krigs
fangerne er forpligtede til over
for egne officerer og

- at udføre arbejde, som skal af
lønnes. Arbejdet skal udføres
under de samme betingelser,
som tilbageholdelsesmagtens
statsborgere arbejder under,

Det er forbudt at lade krigsfanger
arbejde i områder, hvor der kæm
pes eller udføre arbejde affarlig el
ler nedværdigende karakter.

For befalingsmænd gælder, at de
kun kan beordres til at føre opsyn.

Krigsfangestatus for
medlemmer af organiserede
modstandsbevægelser
Krigsdeltagere har ret til status som
krigsfanger ved tilfangetagelse.

Krigsdeltagere skal kunne skel
nes fra civilbefolkningen, men dre
jer det sig om medlemmer af mod
standsbevægelser, kan det være
vanskeligt at skelne mellem civile
og modstandsfolk. Medlemmer af
modstandsbevægelser bevarer ret
ten til krigsfangestatus, hvis de
bærer deres våben synligt for fjen
den under forberedelse, iværksæt
telse og gennemførelse af en ope
ration.

4. Civile
Ved en civil forstås en person, der
ikke hører til de væbnede styrker,
og som ikke deltager i fjendtlighe
derne.

De stridende parter skal altid
skelne mellem civile og de egent
lige krigsdeltagere samt skelne
mellem civile og militære mål.

For at spare civile liv skal der så
vidt muligt gives forvarsel om an
greb, som vil kunne berøre civilbe
folkningen. Civile skal altid re
spekteres og behandles humant.

Kvinder og børn har især krav på
beskyttelse mod vold og mod et
hvert angreb på deres ære.

Særlig respekt skal udvises for:

- Civile sårede og syge,
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- civile hospitaler,
- civile ambulancer og ambulan-

cepersonel samt
- civile eller civile institutioner

under Røde Kors mærkets be
skyttelse.

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 skibbrudne
samt

- at straffe civile for at opsamle
og pleje sårede, syge og skib
brudne.

- at foretage formålsløse ødelæg
gelser af privat ejendom
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Forhold i besatte områder
Den civile befolkning i besatte om
råder skal så vidt muligt kunne
fortsætte sin sædvanlige tilværelse.

Myndigheder samt offentlige og
private institutioner skal normalt
fortsætte deres funktioner. Civile
har ret til frit at henvende sig til be
skyttelsesmagten (neutral stat)
samt til såvel det internationale
som det nationale Røde Kors.

Repræsentanter fra beskyttelses
magten og fra Røde Kors har ret til
frit at besøge de civile i besatte om
råder.

Besættelsesmagten er ansvarlig
for:

- At den offentlige orden bliver op
retholdt,

- børnenes velfærd,
- at læge- og helbredstjenesten bli-

ver opretholdt samt
- at befolkningen bliver forsynet

med fødemidler.

Det er normalt forbudt:
- At tvangsudskrive civile til ar

bejde (kan dog tillades inden for
visse rammer),



- at deportere (forvise),
- at tvangsforflytte civilbefolknin-

gen, medmindre civiles sikker
hed eller tvingende militære
grunde gør det nødvendigt og

- at hindre civile i at forlade fjen
dens territorium.

Internering
Gør sikkerhedsgrunde det nødven
digt at flytte civilbefolkningen,
skal de civile kunne anbringes i in
terneringslejre.

Interneringslejre skal mindst op
fylde kravene til krigsfangelejre.

Besættelsesmagtens
rettigheder
Besættelsesmagten har ret til at for
svare sig mod handlinger, der er ret
tet imod den, men eventuelle mod
foranstaltninger kontrolleres af be
skyttelsesmagten (neutral stat).

Besættelsesmagten kan:

- 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 beskyt
telse til en række forskellige perso
ner og genstande.

Kendetegn for særligt
beskyttede er:

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

Røde Halvmåne
med spidsen mod højre.

Benyttes af IRAK, JORDAN,
SYRIEN og ÆGYPTEN

Røde Halvmåne
med spidsen mod venstre.

Benyttes af TYRKIET og nogle af det
tidligere SOVJETUNIONENS stater

Røde Davidsskjold. Benyttes af ISRAEL
(Ikke anerkendt i Genevekonven

tionerne af 1949)
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Ved særligt beskyttede personer
forst ås:

- Sårede, syge og skibbrudne (uan
set om de er civile eller militære),

- sanitetspersonel, herunder også
læger, sygeplejersker og ambu
lancepersonel samt

- feltpræster.

Særligt beskyttede er også:

- Hospitaler,
- køretøjer, der transporterer syge

eller sårede,
- sanitetsudstyr af enhver art samt
- hospitalsskibe og ambulancefly.

Det er endvidere forbudt at angribe:

- Uforsvarede byer, landsbyer eller
bygninger samt sikkerhedszoner
og neutraliserede eller demilita
riserede zoner,

- civile bygninger eller genstande,
især af kulturel betydning, under
forudsætning af, at de ikke benyt
tes til hverken militært formål el
ler har militær betydning og

- dæmninger, diger eller atomare
anlæg under forudsætning af, at
de ikke anvendes til militære for
mål.

Kulturelle bygninger og genstande.
(Her i landet benyttes mærket ikke,

idet kulturkonventionen ikke er
ratificeret af Danmark)

Bærere af kendetegn for særligt be
skyttede er:

- Sanitetspersonel, herunder også
læger, sygeplejersker og ambu
lancepersonel,

- administrationspersonel ved sa
nitære indretninger samt

- feltpræster.

Bærere af kendetegn for særligt be
skyttede skal :

- Bære særligt identitetskort,
- ikke betragtes som krigsfanger

ved tilfangetagelse,
- have lov til, med alle mulige let

telser, at fortsætte deres arbejde i
fangelejre og

- hjemsendes, hvis der ikke er brug
for dem i fangelejrene.

•
Bærere afkendetegn for særligt be
skyttede har ret til at bære våben til
eget og såredes forsvar.

Diger,dæmninger og atomare anlæg
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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, sy
ge eller skibbrudne uanset køn,
race, nationalitet, religion, poli
tisk overbevisning eller af an
dre 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 grup
per er:

- Kvinder i almindelighed,
- gravide kvinder,
- børn, især børn under 15 år og
- journalister der udfører farligt ar-

bejde i områder med væbnet kon
flikt.

6. Rednings
beredskabet

Redningsberedskabets personel og
materiel skal respekteres og be
skyttes.

Redningsberedskabet har særlig
beskyttelse i forholdet til en besæt
telsesmagt.

Kendetegn for
Redningsberedskabet

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 Redningsberedska
bet i at udføre dets opgaver.

Redningsberedskabet har ret til:

- At arbejde under militær ledelse
eller kontrol,

- at samarbejde med militært per
sonel under løsning af Rednings
beredskabsopgaverog

- at bære lette våben til oprethol
delse af orden eller til selvfor-
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svar (dansk Redningsberedskab er
dog ubevæbnet).

Redningsberedskabetmåikkeløse
opgaver, der kan medføre skade
lige virkninger på fjenden.

7. Andre
bestemmelser

I de foregående afsnit er de vigtig
ste konventioner og regler behand
let

Dette afsnit indeholder også reg
ler 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 fra
taget deres våben og forsvars
midler,

- 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 mi
litære forsvar.
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8. Spionage

Betegnelsen spion må kun anven
des 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 fjen
den 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 spio
ner (f.eks. en opklaringspatrulje).

En soldat, der tidligere har udført
egentlig spionage, men er vendt til
bage til sin enhed, skal ved tilfan
getagelse betragtes som krigsfange
og ikke som spion.

Spioner, der tages på
fersk gerning, kan ikke

straffes uden dom.



2. Kapitel, afs. C

Forsvarets organisation

1. Det militære
forsvars ledelse og
inddeling

Hendes Majestæt Dronningen er
højstbefalende over forsvaret.

Forsvarsministeren er den Øver
ste ansvarlige myndighed for lan
dets militære forsvar.

Forsvarsministeren styrer de mi
litære enheder gennem Forsvars
kommandoen,derersammensataf
Forsvarschefen, Chefen for For
svarsstaben, seks Fagstabschefer
samt Forsvarskommandolægen.

Forsvarschefen har komman
doen over hæren, søværnet og fly
vevåbnet.

De fleste lande har delt deres for
svar i land-, sø- og flystyrker. I
Danmark har vi hæren, søværnet og
flyvevåbnet, hvortil kommer hjem
meværnet med enheder af alle tre
nævnte kategorier.

Forsvarsministeren
Forsvarsministeren udøver sin ad
ministration gennem Forsvarsmi-

nisteriet, hvis embedsmænd dels er
civile, dels militære.

Under Forsvarsministeriet hører
bl.a. følgende institutioner:

Forsvarskommandoen
Hjemmeværnskommandoen
Forsvarets Efterretnings-

tjeneste (FE)
Forsvarets Auditørkorps
Forsvarets Bygningstjeneste
Farvandsvæsenet
Forsvarets Oplysnings- og

Velfærdstjeneste
Forsvarsministeriets Regn

skabssekretariat
Hendes Majestæt Dronningens

Adjudantstab
Hendes Majestæt Dronningens

Jagtkaptajn

Forsvarskommandoen
Under Forsvarskommandoen hø
rer:

Hæren:
Hærens Operative Kommando
Hærens Materielkommando
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[ Forsvarsministeriet
1

I----i Forsvarskommandoen ~ri Hærens Operative Kommando l
H Hærens Materielkommando

----l Hjemmeværnskommandoen

HSøværnets Operative KommandO]

Forsvarets HSøværnets Materielkommando 1I----i Efterretningstjeneste

----l Forsvarets Auditørkorps H Grønlands Kommando l
H lFærøernes Kommando

I----i Forsvarets Bygningstjeneste

H Flyvertaktisk Kommando ]
I----i Farvandsvæsenet H Flyvematerielkommandoen ]

I----i
Forsvarets Oplysnings- og H Forsvarsakademiet 1Velfærdstjeneste

lForsvarets Sundhedstjeneste
----l Forsvarets Interne Revision

I----i
Forsvarsministeriet,

Regnskabssekretariatet
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Den Danske Internationale
Brigade

Lokalforsvarsregion Born-
holms Værn

Den Kongelige Livgarde
Prinsens Livregiment
Jydske Dragonregiment
Gardehusarregimentet
Kongens Artilleriregiment
Dronningens Artilleriregiment
Ingeniørregimentet
Telegrafregimentet
Det Danske Internationale

Logistik Center
Trænregimentet
Hærens Officersskole
Hærens Kampskole
Hærens Artilleriskole
Hærens Ingeniør- og

ABC-skole
Hærens Signalskole
Hærens Logistikskole
Hærens Sergentskole
Borrislejren
Oksbøllejren
Jægersprislejren
Jægerkorpset
Hærens Parkområde
Hærens Hovedværksted
Ammunitionsarsenalet

Søværnet
Søværnets Operative

Kommando
Færøernes Kommando
Grønlands Kommando
Søværnets Materielkommando

Søværnets Taktiske Stab
l. Eskadre
2. Eskadre
3. Eskadre
5. Eskadre
Søværnets Helikoptertjeneste
Kattegats Marinedistrikt
Bornholms Marinedistrikt
Marinedistriktselement Korsør
Søværnets Officersskole
Søværnets Sergent- og Reserve-

officersskole
Søværnets Grundskole
Søværnets Taktik- og Våben-

skole
Søværnets Teknikskole
Flådestation Frederikshavn
Flådestation Korsør
Marinestation København
Forsvarets Boligforvaltning

Flyvevåbnet
Flyvertaktisk Kommando
Flyvematerielkommandoen
Flyvestation Aalborg
Flyvestation Karup
Flyvestation Skrydstrup
Kontrol- og Luftforsvars-

gruppen
Flyvevåbnets Officersskole
Flyvevåbnets Førings- og

Operationsstøtteskole
Flyveskolen
Flyvevåbnets Specialskole
Hovedværksted Aalborg
Hovedværksted Værløse
Flyvevåbnets Hoveddepot
POL-Divisionen
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Værnsfælles myndigheder
Forsvarsa1cademiet
Forsvarets Sundhedstjeneste
Forsvarets Informatiktjeneste
Forsvarets Rådgivning om Om-

stilling
Forsvarets Værnepligt & Re-

kruttering
Forsvarets Sanitetsskole
Forsvarets Forskningstjeneste
Kommandantskabet i Vedbæk
Kommandantskabet i Kastellet

2. Totalforsvaret
Den anden verdenskrig understre
gede, at landets forsvar ikke alene
kan baseres på de militære styrker;
der må også træffes foranstaltnin
ger til at sikre , at befolknings-,
industri- og administrationscentre
kan arbejde videre sideløbende
med den militære indsats.

De samlede forsvarsbestræbel
ser, Totalforsvaret, omfatter:

- Det militære forsvar,
- Redningsberedskabet,
- politiet og
- det civile beredskab.

Det militære forsvar, Rednings
beredskabet og politiet skal ikke
omtales her, idet de behandles se
nere i bogen.

Det civile beredskab har bl.a. til
opgave:
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- At sikre opretholdelsen af rege
ringens 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 forde
ling af forsyninger af enhver art.

Loven om det civile beredskab gi
verrammeme om dets organisation.
Efter denne lov hviler arbejdet på de
enkelte ministerier og styrelser.

Koordineringen af planlæg
ningsarbejdet og gennemførelsen
af den del af arbejdet, der ikke na
turligt hører under andre ministe
rier og styrelser, varetages af Be
redskabsstyrelsen.

Organisationen er tilrettelagt så
ledes, at beredskabsplanlægningen
på centralt hold udføres af de sty
relser, der også i fredstid varetager
de pågældende områder. Herved
sikrer man sig, at der i fredsadmi
nistrationen 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 gen
nemføre de nødvendige improvisa
tioner.
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3. NATO

Blev oprettet som en Alliance i
1949, og i 1951 begyndte Allian
cens daværende medlemsstater en
samlet forsvarsplanlægning for at
give Atlantpagtens krigsforebyg
gende karakter den tilsigtede vægt.
Danmark indtrådte i Alliancen i
1951.

Den organisation, der følger
pagten, benævnes NATO: Nord
Atlantisk Traktats Organisation.

NATOer i de senere år blevet ud
videt med en række af de øst
europæiske lande. Således har or
ganisationen i 2003 19 medlems
stater, og yderligere syv nationer er
blevet inviteret med henblik på op
tagelse i 2004.

NATO ledes overordnet af et po
litisk niveau ogetunderliggende mi
litært niveau. Det Nordatlantiske
Råd er den øverste politiske myn
dighed i NATO. De enkelte med
lemsstater er sædvanligvis re
præsenteret på ambassadørniveau,
men Rådet kan også udgøres af
fx stats- og regeringschefer. Det
Nordatlantiske Råd vælger en Ge
neralsekretær, som udover at vare
tage formandskabet for Rådet også
er formand for mange af de over
ordnede komiteer,kommissioner og
øvrige råd, som er oprettet i NATO.

Den Internationale Stab støtter
Rådetogdeøvrigekomiteermv.med
de administrative pligter i NATO
hovedkvarteret i Bruxelles,Belgien.
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Det militære niveaus øverste or
gan er Militærkorniteen, som assi
sterer og rådgiver Rådet omkring
militære og sikkerhedsmæssige
forhold. De enkelte medlemsstater
er sædvanligvis repræsenteret af en
national militær repræsentation på
generals-/admiralsniveau, men ko
miteen kan også udgøres af de en
kelte medlemsstaters forsvars
chefer. Den Internationale Militære
Stab varetager de administrative
pligter vedrørende overordnede
militære og sikkerhedsmæssige
forhold i NATO.

NATO kommandostruktur
NATO's kommandostruktur er ind
delt i tre niveauer. Det øverste
(første) niveau består af de to stra
tegiske kommandoer ACO (Allied
Command Operations) og ACT
(Allied Command Transforma
tion).

Allied Command Operations
(ACO)
Chefen for ACO benævnes SA·
CEUR(Supreme Allied Comman
der Europe). SACEUR hoved
kvarter med stab ligger i Mons,
Belgien og benævnes SHAPE (Su
preme Headquarters Allied Po
wers Europe).

Under SACEUR findes tre ho
vedkvarterer på andet niveau. Ho
vedkvartererne i Brunssum, Hol
land og i Napoli, Italien har alle tre
værn samlet i en enhedskommando



og har hver især for hhv.luft-, mari
time-landstyrker et elementhoved
kvarter (det tredje niveau) under
lagt. For det nordlige hovedkvarters
vedkommende ligger de i Ramstein
(luft), Northwood (maritim) og He
idelberg (land).

Det tredje hovedkvarter under
SACEUR er Joint HQ West i Lis
sabon, og har primært til opgave at
kunne opstille et søbaseret
CJTF-hovedkvarter, som omtalt
nedenfor.

Hovedkvarteret og regionsho
vedkvarterne har bl.a. til opgave at
øge den operationelle effektivitet
og kapacitet for at møde NATOam
bitionsniveau om større fleksibili
tet, deployering og reaktionsklar
hed.

Hertil er knyttet det såkaldte
CJTF (Cornbined Joint Task
Force) koncept, hvor deployerbare
enhedshovedkvarterer oprettes af
personel fra de stående hovedkvar
terer i forbindelse med løsning af
opgaver uden for Alliancens om
råde. Disse enhedshovedkvarterer
er fx støttet af CAOC (Cornbined
Air Operation Centre). Et af cen
trene - CAOC-2 - ligger i Fin
derup, Jylland.

Under normale forhold er kun få
styrker direkte underlagt SA
CEUR; disse kaldes stående styr
ker. øvrige nationale styrker un
derlægges efterhånden som en evt.
krisesituation tilspidses, eller hvis
der på anden måde er behov for, at

en NATO-ledet styrke løser en in
ternational konflikt.

Der er fire stående flådestyrker.
To af dem er i Middelhavsområdet
STANAVFORMED (Standing og
Naval Force Mediterranean) og
MCMFORSOUTH (Mine Coun
terMeasures Force South). De to
andre styrker er fra Atlanterhavs
områdert, nemlig STANAVFOR
LANT (Standing Naval Force At
lantic) og MCMFORNORTH
(Mine CounterMeasures Force
North). Danmark deltager regel
mæssigt i disse styrker med korvet
ter, Standardflex'er og på sigt flek
sible støtteskibe og patruljeskibe.

De øvrige nationale styrker, der
kan stilles til rådighed for NATO,
har alle tilknyttet et vist varsel.
Dvs. for at opretholde et relativt
højt beredskab, er der styrker, der
kan overdrages til NATO på meget
kort varsel til at udføre opgaver her
og nu, ligesom der er styrker på la
vere varsel primært til afløsning af
de først indsatte styrker.

Allied Command Transfor
mation (ACT)
Chefen for ACT benævnes SACT
(Supreme Allied Commander
Transformation). SACT hoved
kvarter med stab ligger i Norfolk,
Virginia, USA. SACT opgave er at
lede den fortsatte transfonnation af
NATO militære struktur, styrker,
kapaciteter og doktriner for at øge
den militære effektivitet i Allian-
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cen. Transformation er i denne for
bindelse at omstille de militære
styrker fra stedbundne enheder til
mere fleksible og deployerbare
styrker, der kan indsættes uden for
Alliancens område. SACT opgave
portefølje er delt op i fire overord
nede områder; Visioner og Doktri
ner, Udvikling og Træning, Forsk
ning og Teknologi, og Uddannelse.
ACT har tillige tilknyttet nationale

træningscentre, de såkaldte »Cen
tres of Excellence«. Som et eksem
pel kan nævnes det græske center
for multinational træning af NATO
flådestyrker i udførelsen af over
vågningsopgaver, overflade- og
undervandsoperationer samt speci
elle operationer til støtte for MIO
(Maritime Interdiction Opera
tions).

LCP 1 Indsatsfartøj. De Fleksible Støtteskibe kan hver medbringe 2 LCP
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2. Kapitel, afs. D

Søværnet

Benyttelse af havet medfører ret
tigheder og forpligtelser. Det rum
mer pressionsmuligheder og kon
fliktornråder, som kun består i ringe
omfang på landjorden.

Danmark er omgivet af hav. Den
geografiske beliggenhed ved ad
gangsvejene til Østersøen har altid
givet landet en særlig strategisk be
tydning.

Det er derfor nødvendigt, at
Danmark råder over maritime styr
ker, der kan hævde vores suve
rænitet, opfylde vore forpligtelser,
hævde vore sædvanemæssige ret
tigheder på søen samt beskytte vore
havneanlæg og øvrige interesser i
rigets økonomiske zoner.

1. Søværnets opgaver
I takt med tiden er Søværnets op
gaver blevet væsentligt ændret,
hvilket til stadighed medfører til
pasninger i forhold til den sikker
hedspolitiske situation. Sammen
med det øvrige militære Forsvar
skal Søværnet bidrage til at frem
me fred og sikkerhed.

Søværnet udgør et væsentligt sik
kerhedspolitisk element og skal
overordnet forebygge konflikter og
krig, hævde Danmarks suverænitet
og fremme en fredelig udvikling i
verden med respekt for menneske
rettighederne.

Dette kan udmøntes i 6 hoved
opgaver:
1. Konfliktforebyggelse, krisesty

ring og kollektivt forsvar.
2. Suverænitets- og myndigheds

opgaver.
3. Tillidsskabende og stabilitets

fremmende opgaver.
4. Fredsstøttende opgaver.
5. Andre opgaver. En lang række

civilt rettede opgaver. Nogle af
dem er bevaret ud fra en lang
tradition og andre er kommet til
de senere år. Søværnet har an
svaret for:
- Statens Istjeneste og i den

forbindelse bemanding og
drift af isbryderne,

- Søredningstjenesten
- Den statslige maritime miljø-

overvågning og håndhævelse
samt den statslige maritime
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Flådens isbrydere

ved kaj på Flådestation Frederikshavn

forureningsbekæmpelse til
søs og udfører;

- ammunitionsrydning med vi
dere på havet og på kysten og
efter anmodning bistand til
politiet, Told og Skat med
flere.

- Fiskeriinspektion ved Fær
Øerneog Grønland og yder
bistand til de lokale samfund.

- Assistance til den civile
skibsfart. I denne forbindelse
bemanding og drift af særlig

Miljøskibet Gunnar Seidenfaden
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trafiksikring (VTS) i Store
bælt og stiller

- personel og skibe til rådighed
for søopmålingen, samt

- støtter det øvrige totalforsvar.
6. Opretholdelse af indsatsevne.

Søværnet skal kunne fastholde
søherredømmet, lægge miner
ud og deltage i invasionsforsva
ret. Endelig skal det kunne op
retholde forbindelseslinierne,
eskortere forstærkninger og be
skytte skibsfart og fiskeri.

2. Søværnets
organisation

I det samlede søværn indgår føl
gende hovedbestanddele:

- Operative kommandoer, Flåden
og den operative landorganisa
tion,

- Materielkommando med flåde
stationer, marinestation, Forsva
rets Boligforvaltning og depo
ter.

- Herudover hovedskolerne med
underliggende kurser.

Flåden omfatter skibe og fartøjer,
der indordnes i eskadrer. Hertil
kommer specielle styrker og heli
koptere . Søværnets Operative
Kommando har kommandoen
over operative enheder (skibe,
fartøjer, frømandskorps og heli
koptere, marinedistrikter, m.v.) og
er ansvarlig for disses beredskab.
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I Grønland og på Færøerne ud
Øves den operative kontrol over
skibe, fly og landtjenestesteder af
Grønlands Kommando og Fær
øernes Kommando.

Søværnets logistiske (forsy
ningsmæssige) støttevirksomhed i
land udgøres i hovedsagen af Sø
værnets Materielkommando med
to flådestationer i Frederikshavn
og Korsør. Denne støttevirksom
hed har til opgave at gøre det mu
ligt at holde Flåden og den opera
tive landorganisation i det nød
vendige materielle beredskab.

Chefen for Søværnets Operati
ve Kommando leder og kontrolle
rer personeluddannelsen i Søvær
net gennem underlagte skoler og
specialtjenesteinspektører.

3. Flåden
Krigsskibe bygges som regel til
løsning af flere opgaver. Disse op
gaver er bestemt ud fra politiske
og militære overvejelser og giver
derfor som resultat, at de forskel
lige flåder kan være sammensat
højst forskelligt.

De skibstyper, der for tiden
indgår i Den Danske Flåde, er:

- Korvetter,
- inspektionsskibe,
- inspektionskuttere,
- patruljefartøjer.
- torpedo-missilfartøjer.
- undervandsbåde,
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- minelæggere,
- minerydningsfartøjer,
- antiubådsfartøjer,
- hjælpeskibe, og skibe til særlige

formål.

Flåden er underlagt Søværnets
Operative Kommando (SOK) og
er opdelt i 4 eskadrer.

1. Eskadre bestående af:
- Inspektionsskibe af

THETIS-klassen,
- inspektionskuttere af

AGDLEK-klassen samt
- isbryderne DANBJØRN, IS

BJØRN og THORBJØRN.

Inspektionsskibene er sødygtige
skibe udstyret med helikopter. De
res opgaver er suverænitetshånd
hævelse, fiskeriinspektion, red
nings- og stationstjeneste samt
søopmåling i farvandene ved Grøn
land og Færøerne, i Nordsøen og i
danske farvande.

Inspektionskutterne har til op
gave at forrette inspektions- og
stationstjeneste, herunder perso
nel- og godstransport, i grønland
ske og færøske farvande.

2. Eskadre bestående af:
- Korvetter af

NIELS JDEL-klassen,
- patruljefartøjer af

FLYVEFISKEN-klassen,
- orlogskuttere af

BARSØ-klassen,



- missilfartøjer af
FLYVEFISKEN-klassen,

- antiubådsfartøjer af
FLYVEFISKEN-klassen, samt

- en mobil logistik enhed
(MLOG).

Korvetterne er sødygtige, alsidige
og udholdende skibe med armering
og varslingsudstyr tilpasset opera
tionsområde og -opgave.

Skibene skal sikre, at farvands
overvågningen i almindelighed og
i en skærpet situation i særdeleshed
kan gennemføres under alle vejr
forhold. Under spændte situationer
og under krigsforhold skal de til
lige kunne imødegå krænkelser af
dansk suverænitet. De skal være i
stand til alene, eller i samarbejde
med andre stridskræfter, at imø
degå angreb på riget.

Patruljefartøjerne udfører far
vandsovervågning i danske far
vande og deltager herunder i søred
nings- og fiskeriinspektionstjene
ste, hævdelse af suveræniteten
samt miljøtjeneste.

STØREN (FLYVEFISKEN-klassen)

i fuld fart på fladt vand

I krigstid skal de endvidere del
tage i bevogtning af vigtige havne
og kystnære farvandsområder.

Patruljefartøjerne har artilleri
og antiubådsarmering, og de kan
tillige udlægge selvvirkende mine
felter.

3. Eskadre bestående af:
- Fleksible Støtteskibe.
- minelæggere af

LINDORMEN-klassen,
- minerydningsfartøjer af

FLYVEFISKEN-klassen,
- minerydningsdroner,
- miljøfartøjer.
- transportfartøjet SLEIPNER,
- sejlkuttere samt
- kongeskibet DANNEBROG.

LINDORMEN-klassen er beregnet
til udlægning af kontrollerede ka
belminespærringer i gennemsej
lingsåbninger i ovennævnte mine
felter og i andre snævre gennemsej
lingsfarvande.

FLYVEFISKEN-klassen er ud
rustet med minerydningssystemer,
herunder fjernstyrede, ubemandede
droner. Operationerne kan normalt
kun påregnes udført i farvande, der
kontrolleres af egne styrker.

5. Eskadre bestående af:
- undervandsbåde af

TUMLEREN-klassen,
- undervandsbåd af KRON

BORG-klassen samt Frømands
korpset.
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Undervandsbåde har i neddykket
tilstand større mulighed end over
fladeskibe for at operere skjult i
fjendtligt domineret område.

De kan derved anvendes som et
fremskudt forsvar, hvorved en
fjende tvinges til at bruge mange
skibe for at sikre sig mod angreb fra
dybet (konvojering, minestrygning
m.v.). Bådenes hovedvåben er
tråds tyrede torpedoer.

Frømandskorpset er en professi
onel specialenhed med dykkerud
dannede og specialtrænede folk i
højt beredskab til indsats overalt i
dansk område. Udsendelse til an
dre områder forekommer. Frø
mandskorpset er organiseret, udru
stet og uddannet til løsning af en
lang række betydningsfulde opga
ver med kort varsel , herunder kan
nævnes beskyttelse afpersoner, an-

- - .
";' c •

~~ ;~ ~ _ .. ~:s=.:" _~~6::_ :- ~'_:-:'~,,:,.,

Navy Lynx helikopter hejser person op

fra en redningsflåde
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titerroropgaver samt person- og
våbeneftersøgning under vand.

Søværnets Helikopter
tjeneste
Helikoptere af typen LYNX kan
operere såvel fra land som fra
skibe (fx THETIS-klassen). An
vendes bl.a. til eftersøgnings- og
redningsopgaver også på Grøn
land og Færøerne.

Søværnets Taktiske Stab:
Staben varetager ansvaret for den
overordnede operative samvirke
uddannelse og forestår planlæg
ning og operativ ledelse ved etab
lering af Task Groups i forbindelse
med internationale operationer, i
reaktionsstyrkesammenhæng, i
samarbejdsaktiviteter og i udvalgte
øvelsesaktiviteter. Staben kan ud
sendes med henblik på gennemfø
relse af den operative ledelse fra
f.eks . et kommandostøtteskib eller
fra en lokalitet i nærheden af ope
rationsområdet.

4. Den operative
landorganisation

Marinedistrikterne med underlag
te enheder har til opgave:

- At støtte flådens operationer,
- varetage farvandsovervågnin-

gen,
- deltage i søredningstjenesten og

andre civiltrettede opgaver.



I marinedistrikterne indgår bl.a.
- Kystradar- og undervandskon

trolanlæg.

Den operative landorganisation be
står af følgende marinedistrikter:
- Bornholms Marinedistrikt

(BHM) og
- Kattegats Marinedistrikt (KGM)
samt
- Marinedistriktselement Korsør.

Farvandsovervågningen er kontrol
med såvel civile som militære ski
be, der befinder sig i nærheden af
eller i danske farvande. Formålet
med farvandsovervågningen er at
observere og afvise ulovlig ind
trængen i dansk territorialfarvand
og at formidle varsling, såfremt
fremmede staters flådeenheder el
ler 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 civile opga
ver, herunder søredning og obser
vation af forurening på havet.

Farvandsovervågningen finder
sted ved hjælp afradar, undervands
udstyr samt optisk observationstje
neste. Miljøfly udfører også kontrol
af havoverfladen for SOK.

Ved alle observationsmetoder
foretages om ønskeligt en nøjere

Søværnets Taktiske stab i Ålborg om

bord i HVIDBJØRNEN. Lidt længere

henne ad kajen ses to korvetter af

NIELS JUEL-klassen

kontrol ved hjælp af søværnets
skibe eller helikoptere. Det er spe
cielt patruljefartøjer og orlogskut
tere, der udfører dette arbejde.

Søredningstjenesten ledes af
SOK. Marinedistrikterne deltager
specielt i eftersøgningsfasen, idet
distrikterne, afhængig af eftersøg
ningens størrelse, helt eller delvis
kan overtage denne. Disse har
med deres lokalkendskab udmær
kede muligheder for hurtig efter
søgning langs kysterne, medens
den skibs- og luftbårne eftersøg
ning over større områder finder
sted under SOK koordination.

Marinedistriktselement Korsør
varetager marinedistrikternes op
gaver på Sjælland og Øerne i rela
tion til nærsamfundene, lokale af
taler etc.
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5. Søværnets øvrige
virksomhed

Søværnets
Materielkommando
Søværnets Materielkommando
(SMK) er direkte underlagt For
svarskommandoen (FKO).

SMK forestår anskaffelse og
vedligeholdelse af materiel til Sø
værnet og Marinehjemmeværnet.
Kommandoen varetager også for
synings- og vedligeholdelsestje
neste for disse.

Forsvarets Boligforvaltning hø
rer under SMK.

Flådestationer
Søværnet har to flådestationer og
en marinestation, der alle er un
derlagt SMK, nemlig:

- Flådestation Frederikshavn
(FLS FRH),

- Flådestation Korsør (FLS KOR)
samt

- Marinestation København
(MAS KBH).

En flådestations hovedopgave er at
betjene såvel danske enheder som
NATO-flådestyrker. Herunder tje
ner en flådestation som operations
base for både danske og andre
NATO landes skibe.

Flådestationerne yder service
og virker som reparationscentre,
ligesom de virker som mobilise-
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rings- og udrustningssted for dan
ske civile skibe.

Flådestationerneløser isåvel krig
som fred disse opgaver inden for de
res geografiske område, bl.a. ved at
samarbejde med Hæren, Flyvevåb
net, Hjemmeværnet, Redningsbe
redskabet, Politiet og andre stats
lige og kommunale myndigheder.

Skoler
Søværnets skoler, der er underlagt
SOK, inddeles i:
- Hovedskoler og
- specialskoler.

Hovedskolerne er følgende:

- Søværnets Officersskole (SOS),
- Søværnets Sergent- og Reserve-

officersskole (SRS) samt
- Søværnets Grundskole (SGS).
Specialskolerne inddeles i:

Søværnets Taktik- og Våbenskole
(TVS), der omfatter følgende kur
ser:
- Kampinformationskursus.

Artillerikursus Sjællands Odde



- Artillerikursus, Sjællands Odde.
- Undervandsvåben-, Fjern-

kendings- og Signalkursus.
- Søværnets Minørtjeneste.

Søværnets Teknikskole (TKS),
der omfatter følgende kurser:
- Teknisk kursus.
- Dykkerkursus.
- Havarikursus.

Personel
I fredstid er der ca. 5.300 ansatte i
søværnet. Heraf er ca. 1.500 civile.
De militært ansatte er fordelt med
ca. 900 officerer, ca. 800 befalings
mænd af sergentgruppen og ca.
1.600 konstabler. Hertil kommer
ca. 500 værnepligtige. Krigsstyr
ken er på ca. 7.300.

Tillidsskabende og stabili
tetsfremmende opgaver
Søværnet har siden 1990 deltaget
i løsning af fredsstøttende opga
ver i FN, OSCE og NATO. Opga
verne er såvel af humanitær som
militær karakter og omfatter bl.a.
følgende opgaver:

- Handelsembargo.
- Blokadehåndhævelse og beskyt-

telse af civil skibstrafik.
- Farvandsovervågning.
- Minerydning.

Indsættelse i fredsstøttende opera
tioner tager udgangspunkt i Sø
værnets fredstidsberedskab, her-

under bemanding og reaktions
styrkekapacitet.

Søværnets reaktionsstyrke
Søværnets internationale reaktions
styrke udsendes kun, når der er op
nået politisk enighed i Folketinget.

Udsendelsen sammensættes ef
ter opgave og værtslandenes sær
lige forhold. Det danske bidrag vil
sjældent stå alene, men i samar
bejde med andre NATO-lande.
Danske enheder vil normalt være
underlagt NATO-kommandoer og
ofte være i et direkte samarbejde
med NATO-landenes øvrige reak
tionsstyrker.

Søværnets reaktionsstyrker har
til formål at deltage i humanitære,
fredsbevarende, fredsskabende og
lignende operationer inden for
OSCE (organisationen for sikker
hed og samarbejde i Europa) og
FN (Forenede Nationer). Søvær
nets reaktionsstyrke stilles også til
rådighed for NATO hurtige reakti
onsstyrker. Søværnets reaktions
styrke kan også anvendes i det na
tionale forsvar.

Søværnets bidrag til reaktions
styrkerne omfatter enheder fra
samtlige eskadrer. Ofte kan Søvær
nets bidrag også opfattes som et po
litisk signal til omverdenen om
støtte og fællesskab med andre
lande.

Personel i de udsendte reaktions
styrker kommer fra hele søværnet,
afhængig af personellets faglige
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kvalifikationer. Værnepligtige kan
ikke gøre tjeneste på enheder, der
udsendes i international tjeneste,
men det er muligt for værnepligtige
at søgereaktionsstyrkekontrakt.Ef
ter aftjent værnepligt overgår vær
nepligtige, der har indgået reakti
onsstyrkekontrakt til reaktionsstyr
kernes disposition for yderligere
uddannelse og eventuel indsæt
telse. Værnepligtige der efterføl
gende ønsker at tegne reaktions
styrkekontrakt, kan kontakte Perso
nel mobiliseringssektionen ved Sø
værnets Operative Kommando

Partnerskab for Fred og
østsamarbejde
Søværnet deltager også med per
sonelog enheder i forbindelse
med tillidsskabende og stabilitets
fremmende opgaver inden for om
råder som f.eks. Partnerskab for
Fred (PfP) og østsamarbejde. For
målet hermed er at knytte de cen
tral- og østeuropæiske lande tæt
tere til vesteuropæiske sikker
hedsstrukturer og normer. Dette
gøres primært ved at bibringe
modtagerlandet den nødvendige
viden og færdighed, således at
landet kan indgå på lige fod med
de vestlige lande i humanitære og
fredsstøttende operationer i FN-
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ptP - udveksling af informationer og
procedurer. Måske verdenshistoriens

største undervisningssucces.

og OSCE-regi. Disse foranstalt
ninger har båret frugt og 3 af PfP
landene er nu optaget i NATO. 7
nye lande er blevet inviteret til at
lade sig optage om få år.



2. Kapitel, afs. E

Personel og uddannelse

Generelt
Formålet med uddannelsen i søvær
net er at gøre enhver egnet til at ud
føre arbejdet på de poster, vedkom
mende er udstukket til- såvel under
fredsforhold som i spændingsperio
der og krig - således, at enheden kan
løse sine opgaver.

Alle , der indkaldes til søværnet,
skal gennemgå den grundlæggende
militære uddannelse af 5 ugers va
righed ved Søværnets Grundskole
(SGS) i Auderød. Uddannelsen skal
indpasse de indkaldte i den militære
organisation samt give grundlæg
gende færdigheder indenfor sø
mandskab, brandbekæmpelse, brug
af redningsmidler, førstehjælp,
idræt, militær optræden, håndvåben
og tjenesteforhold.

Værnepligtig menig
Med henblik på at gøre den værne
pligtige menige egnet til at bestride
en bemandingspost om bord i et or
logsskib eller på land, gennemføres
der i forlængelse af uddannelsen i
Auderød en funktionsuddannelse.
Denne gennemføres om bord og/el-

ler ved søværnets skoler og tjene
stesteder.

Herefter følger en periode, hvor
den enkelte skal opnå rutine på sine
poster. Samtidig Øvesalle enhedens
funktioner på en sådan måde, at be
sætningen bliver til en helhed.

Endelig deltager den værneplig
tige på lige fod med den øvrige be
sætning i en operativ samvirkeud
danneIse, der har til fonnål at Øve
de enkelte enheder i at løse deres
opgaver i et operativt samspil. En
heden indgår da i øvelser med an
dre enheder fra eget værn, fra fly
vevåbnet, hæren og hjemmeværnet
samt internationale flådestyrker.

Værnepligtige med en civil ud
dannelse som skibsfører eller ma
skinmester kan udtages til uddan
nelse på Søværnets Sergent- og Re
serveofficersskole (SRS) med hen
blik på at blive reserveofficer (17
måneders værnepligt).

Marinekonstabel
Søværnets enheder er udstyrede
med moderne og komplicerede ma
terielsystemer. Dette kræver, at en
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stor del af betjeningen og vedlige
holdelsen udføres af personel, som
gennem uddannelse, viden og erfa
ring er i stand til at bruge materiel
let bedst muligt. Søværnet ansætter
derfor unge mænd og kvinder som
marineelever med henblik på tjene
ste som marinekonstabellmarine
overkonstabellmarinespecialist.

Marineeleverne indkaldes til Sø
værnets Grundskole (SGS) i Aude
rød til en indledende uddannelse af
ca . 6 ugers varighed.

Den videre uddannelse afhæn
ger af det valgte arbejdsområde.

Marinekonstabler uddannes og
anvendes indenfor følgende spe
cialer:

- Kommunikationstjeneste,
- kampinformationstjeneste,
- våbentjeneste,
- militærpolititjeneste,
- frømandstjeneste,
- elektronikmekaniker og
- automatikmekaniker.

De to sidstnævnte uddannelser af
sluttes med en prøve, der giver mu
lighed for opnåelse af civilt sven
debrev.

Værnepligtige med uddannel
sesbrev som kontorfunktionær el
ler kok eller med uddannelsesbevis
indenfor el- og maskinområdet har
mulighed for ansættelse som mari
nekonstabel indenfor deres fagom
råde. Herudover ansættes enkelte
værnepligtige som marinekonstab-

62

ler til forplejningstjeneste med
henblik på sejlads med søværnets
inspektionsskibe.

Egnede marinekonstabler kan
efter 2 års tilfredsstillende tjeneste
udnævnes til marineoverkonstab
ler. Marineoverkonstabler kan ved
det fyldte 35. år udnævnes til mari
nespecialister.

Sergent
Marinekonstabler og marineover
konstabler kan søge optagelse på
Søværnets Sergent- og Reserveof
ficersskole (SRS). Uddannelsen til
sergent varer 6 måneder.

Formålet med uddannelsen er,
at den enkelte som sergent kan
udøve ledelsesfunktioner, herun
der bestride tjenesten som mel
lemleder og vagtassistent i flådens
skibe og ved søværnets landtjene
stesteder.

Oversergent
Sergenter kan søge om videreud
dannelse til oversergent. Uddan
nelsen foregår ved Søværnets Ser
gent- og Reserveofficersskole og
har en varighed af 3 måneder. Der
undervises i emnerne ledelse og
uddannelse.

Seniorsergent
Oversergenter kan søge om videre
uddannelse til seniorsergent. Ud
dannelsen foregår ved Søværnets
Sergent-og Reserveofficersskole og
har en varighed af 3~ måneder.
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Øvelseskutteren SVANEN indgår i skoledelingen

Der undervises i emnerne sags
behandlingsmetodik og forvalt
ningsbestemmelser.

Chefsergent
Særligt egnede seniorsergenter kan
udnævnes til chefsergent.

Sergenter og marine
konstablers videreud
dannelse til officer
Søværnet råder over et stort antal
personer i konstabel- og sergent
gruppen, der er placeret i nøgle
funktioner om bord 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 vi-

dereuddanner sig til officer af li
nien. Efter aftale med Forsvarets
Civiluddannelse er der ved Voksen
undervisningscenter Gladsaxe/
Herlev tilrettelagt et særligt HF-en
keltfagskursus, der giver de nød
vendige skolemæssige forudsæt
ninger for det personel, der ikke i
forvejen har en adgangsgivende
skoleuddannelse.

Officer af linien
Uddannelsen er en 5-årig lederud
dannelse. Den foregår i land og til
søs og giver den teoretiske og prak
tiske 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
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civil skibsførereksamen, mens den
tekniske linie fører til en marine
ingeniøruddannelse.

Officeren planlægger, leder og
koordinerer aktiviteterne indenfor
områderne operation, våben, tek
nik og forvaltning.

Før officeren kan bestride stil
linger på højere niveau, skal han
gennemgå forskellige videreud
dannelser.

Officersgrader af linien:

PREMIERLØJTNANT (PL)
KAPTAJNLØJTNANT (KL)
ORLOGSKAPTAJN (OK)
KOMMANDØRKAPTAJN (KK)
KOMMANDØR (KD)
FLOTILLEADMIRAL (FA)
KONTREADMIRAL (KA)
VICEADMIRAL (VA)
ADMIRAL (AM)

Officer af reserven
Det er søværnets ønske at uddanne
reserveofficerer med henblik på at
have officerer til mobiliseringsstyr
ken.

Værnepligtige med en skibs
fører- eller maskinmesteruddan
nelse kan ansøge om at gennemgå
uddannelsen til reserveofficer. Ud
dannelsen varer 9 måneder og fin
der blandt andet sted ved Søværnets
Sergent- og Reserveofficersskole.
Uddannelsen er opdelt i en naviga
tør- og en teknisk linie.

En reserveofficer kan efter hjem
sendelse tegne en rådighedskon-
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trakt. Dette indebærer, at den på
gældende kan ajourføre sin mili
tære uddannelse ved at gøre tjene
ste et par uger om året, fordelt over
flere år. Denne tjeneste kaldes
rådighedstjeneste.

I tilfælde af mobilisering øger
søværnet sin styrke med bl.a. hjem
sendte reserveofficerer. Det er i stor
udstrækning reserveofficererne,
der skal lede og føre mobilise
ringsenhederne.

Officersgrader af reserven:

LØJTNANT
PREMIERLØJTNANT
KAPTAJNLØJTNANT
ORLOGSKAPTAJN
KOMMANDØRKAPTAJN

Definitioner
Den militære rækkefølge
Det militære personel omfatter be
falingsmænd; (officerer og sergen
ter) der er indordnet i en række
følge af militære grader og derud
over af menigt personel.

Militært personel omfatter også
personel uden for den militære
rækkefølge såsom:
- Auditørpersonel,
- gejstligt personel,
- musikere samt
- søværnets mekanikerpersonel.

Manuelt niveau
Til manuelt niveau hører alt menigt
personel: Værnepligtige, marineele-



ver, marinekonstabler, marineover
konstabler og marinespecialister.

Mellemlederniveau
Til mellemlederniveauet hører per
sonel af sergentgruppen.

Lederniveau
Tillederniveauet hører alt officers
personel til og med orlogskaptajn.

Chefniveau
Til chefniveauet hører komman
dørkaptajner og højere.

Uddannelse
Uddannelsen inddeles i:
- Personeluddannelse,
- enhedsuddannelse,
- operativ samvirkeuddannelse og
- totalforsvarsuddannelse.

a. Personeluddannelse er uddan
nelse af enkeltpersoner til be
stridelse af specifikke funktio
ner. Personeluddannelse under
inddeles på hvert niveau i:

- Grunduddannelse,
- videreuddannelse samt
- efteruddannelse.

Grunduddannelse kvalificerer
personel til at bestride stillinger
på det laveste funktionsniveau
inden for det pågældende ho
vedniveau.
Videreuddannelse kvalificerer
personel til at gøre tjeneste på
et højere funktionsniveau inden
for samme hovedniveau.
Efteruddannelse vedligehol
der, ajourfører, supplerer eller

Nyholm med Marinekasernen
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forbedrer tidligere erhvervet
uddannelse på samme funk
tionsniveau.

b. Enhedsuddannelse samarbej
der funktionsuddannet personel
til enheder inden for samme
værn.

c. Operativ samvirkeuddannelse
samarbejder operative enhe
der af to eller flere værn samt
kommandomyndigheder med
hverandre og/eller med alliere
de enheder og kommandomyn
digheder.

d. Totalforsvarsuddannelse sam
arbejder forsvarets personel, en
heder 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 alde
ren 18-26 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 og
under hensyntagen til søværnets
behov.

Ansættelse, herunder genansæt
telse, er betinget af, at den pågæl
dende opfylder de kvalifikations
og helbredsmæssige krav, som stil-
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les for at bestride en stilling inden
for det søgte speciale.

Tilvejebringelse af
stampersonel
Oplysninger og brochurer over sø
værnets uddannelser samt ansøg
ningsskemaer kan rekvireres ved:

Forsvarets Værnepligt
og Rekrutering
Jonstrupvej 240

Postboks 145
2750 Ballerup

Telefon: 44 68 21 77
Telefax: 44 68 26 10
E-mail: info@fvr.dk

eller
Søværnets Grundskole

Kontakt og Velfærd
Auderødvej 90

3300 Frederiksværk
Telefon: 47 72 22 55 - 306

Telefax: 47 72 10 11
E-mail: SGS@SGS.svn.dk

Af ansøgningsskemaet fremgår,
hvilke bilag der skal vedlægges, og
hvordan ansøgningen skal frem
sendes.

Ansøgere, der ønsker en uddan
nelse, indkaldes til en antagelses
prøve.

Prøven, der varer 2 til 3 dage, af
holdes ved Forsvarets Værnepligt
og Rekruttering i Jonstrup.

De, der ansættes, får et foreløbigt
ansættelsesbevis og indkaldes se
nere til en marineelevuddannelse.

Søværnets Operative Komman-



do kan om nødvendigt ansætte
hjemsendte værnepligtige inden
for ansøgerens tidligere specialet
specialer. Dette gælder områder,
hvor der kræves svende/lærebrev
ved ansættelsen samt til specialet
forplejning.

Kontraktforhold
Stampersonel s ansættelse er en af
tale mellem den ansatte og den
ansættende myndighed (SOK).

Aftalen bekræftes med en kon
trakt, hvoraf det fremgår, hvilke
forpligtelser de to aftaleparter har
bundet sig til.

Den ansatte modtager sammen
med kontrakten den»Kundgørelse
for Forsvaret«, hvori gældende an
sætteisesbetingelser er fastsat.

Søværnet anvender 2 ansættel
sesformer, benævnt korttidstjene
ste og langtidstjeneste. Korttidstje
neste ophæves, når den ansatte fyl
der 35 år. Langtidstjeneste løber, til
den ansatte fylder 60 år.

Korttidstjeneste
Korttidstjeneste har 2 kontraktfor
mer, tidsubestemt og tidsbestemt
kontrakt.

Tidsubestemt kontrakt
Denne kontraktform er den normalt
anvendte. Den medfører, at man er
ansat indtil udgangen af den må
ned, hvori man fylder 35 år, hvis
ikke en af parterne har opsagt kon
trakten forinden.

Tidsbestemt kontrakt
I særlige tilfælde anvendes der tids
bestemt kontrakt. Den tegnes for et
bestemt tidsrum og ophører deref
ter, såfremt parterne ikke fornyer
den (enten med en tidsbestemt kon
trakt eller en tidsubestemt kon
trakt).

Langtidstjeneste
Ansættelse ud over det 35. år be
nævnes langtidstjeneste. Langtids
ansættelsen gælder til udgangen af
den måned, hvori man fylder 60 år.

Langtidsansættelsen sker nor
malt omkring det 25. år og indledes
med 10 års ansættelse med ar
bejdsmarkedspensionsordning,
hvorefter tjenestemandsansættelse
finder sted.

Langtidsansættelse forudsætter
mindst 4 års tilfredsstillende tjene
ste ud over prøvetiden eller værne
pligtstiden 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 uan
set alderen. Endvidere kan der af
viges fra de aldersmæssige betin
gelser, når særlige forhold gør sig
gældende.

Reaktionsstyrkekontrakt
For at kunne tegne en reaktions
styrkekontrakt skal man have gen-
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nemført værnepligtstiden ombord
på en af søværnets sejlende enhe
der, eller have en funktionsuddan
nelse fra en af søværnets sej lende
enheder. Kvinder skal have gen
nemført en værnepligtslignende
uddannelse.

Ved at tegne en reaktionsstyrke
kontrakt forpligter man sig til at
være til rådighed for Forsvaret i den
4-årige kontraktperiode med hen
blik på:
- Møde til vedligeholdende uddan

nelse m.v. i op til 14 uger inden
for kontraktperioden.

- Lade sig udsende i enheds
ramme, hvis ens enhed aktiveres
og udsendes, i et antal perioder,
som hver kan have en varighed af
op til 7 måneder. Enheden kan
være den sektion, division, be
sætning eller enhed, man er mo
biliseringsplaceret i. Kontrakten
giver mulighed for indkaldelse
med ned til 5 dages varsel fx ved
pludselig opståede missioner,
hvor ens enhed aktiveres.

Tegning af en reaktionsstyrkekon
trakt sikrer ikke udsendelse i kon
traktperioden. Hvis man gerne vil
udsendes, kan man tegne en til
lægskontrakt og derved opnå at
blive udsendt enten som enkeltper
son eller med en anden enhed.

I hele kontraktperioden kan man
opsige sin kontrakt med tre måne
ders varsel. Kontrakten kan ikke
opsiges, når man er udsendt eller
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indkaldelse til udsendelse er ud
sendt.

Kontrakten kan i særlige tilfælde
midlertidigt stilles i bero, men ikke
hvis man er udsendt eller har mod
taget indkaldelsesordre.

Reaktionsstyrkekontrakten gi
ver et månedligt rådighedsvedlag,
løn og ydelser under den vedlig
holdende uddannelse, samt løn,
ydelser og særlige tillæg under ud
sendelse og en godtgørelse med ra
tevis udbetaling. Opsiges kontrak
ten udbetales der ikke godtgørelse.

Yderligere oplysninger kan fås
fra Forsvarets Værnepligt og Re
kruttering, FVR, Postboks 135,
3500 Værløse, telefon 4468 2122
eller på www.forsvaret.FVR.dk.

Rådighedstjeneste
Hjemsendt stampersonel kan anta
ges 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 nati
onale stabe samt ved visse enheder.

Mellem den personelforvaltende
myndighed og den pågældende af
tales 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.



Inspektionskutteren TULUGAQ

Prøvetid
Vedansættelse, genansætteise samt
overflytning fra et andet værn fast
sættes der normalt en prøvetid. In
den for denne prøvetid kan de to
parter bringe kontraktforholdet til
ophør med 14 dages varsel.

Ved ansættelse til marineelevud
dannelse er prøvetiden 9 måneder.

Ved genansætteise eller ved an
sættelse af personel, som har aftjent
værnepligt, er prøvetiden 9 måne
der.

Forflyttes en ansat efter ansøg
ning 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 sikkerhed
for, at den ansatte kan gennemføre
en evt. uddannelse. Forlængelsen
aftales mellem den ansatte og den
ansættende myndighed.

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 be
skrives i det følgende.

Opsigelse i prøvetiden
I prøvetiden kan kontrakten opsi
ges af begge parter uden videre
med 14 dages varsel. Opsigelsen
skal være modtageren i hænde se
nest 14 dage før prøvetidens udløb.
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Såfremt det er den ansættende
myndighed, der foretager opsigel
sen, skal denne indeholde en fyl
destgørende begrundelse.

Opsigelse af
tidsbestemt kontrakt
Tidsbestemte kontrakter er uopsi
gelige, bortset fra tilfælde hvor:
- Helbredstilstanden gør det nød

vendigt eller
- der er tale om misligholdelse af

kontraktforholdet fra modpar
tens side.

Opsigelse af tidsubestemt
kontrakt i aftaleperioden
Tidsubestemte kontrakter er i den
aftalte aftaleperiode uopsigelige,
bortset fra følgende tilfælde:
- Hvis helbredstilstanden gør opsi

gelse nødvendig,
- hvis der er tale om misligholdelse

af kontraktforholdet fra modpar
tens side,

- hvor velfærdstruende forhold ta
ler afgørende herfor. Opsigelse
kan i disse tilfælde kun ske efter
skriftlig ansøgning fra den på
gældende til den ansættende
myndighed,

- hvor den ansatte , uden at der fo
religger misligholdelse, er ude af
stand til på tilfredsstillende måde
at bestride det anviste arbejde og
ej heller anses til - eventuelt ef
ter omskoling - at kunne varetage
arbejdet i en anden passende stil
ling samt

70

- 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. I
det tilfælde kan den pågældende
overføres til anden uddannelse på
korttidskontrakt, såfremt forhol
dene taler derfor.

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

- Når helbredstilstanden nødven
diggør det,

- når der mangler beskæftigelses
muligheder og

- når den ansatte begår tjenestefor
seelse, ulovligt forhold m.v.

Opsigelsesvarsel
Kontrakten kan forud for mødeda
toen 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 tjeneste
pligt, 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 elevt
idens udløb, dog højst til 6 måneder.



r tilfælde af grov misligholdelse
af kontraktforholdet fra den ene
parts side kan kontrakten opsiges af
den anden part med øjeblikkelig
virkning. Endvidere kan myndighe
den 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 pågælden
de militære stilling kræver.

r sådant tilfælde kan den ansatte
tilsende Centralforeningen for
Stampersonel en kopi af opsigel
sen, idet Centralforeningen for
Stampersonel også har ret til at ud
tale sig indenfor 14 dage.

Den ansatte kan i denne periode
sættes til anden tjeneste eller om
nødvendigt fritages for tjeneste.

r perioden fra opsigelse og til
kontraktophør skal gøres normal
tjeneste. r forbindelse med opsi
gelse af helbredsmæssige årsager
skal ansatte, som ikke er syge
meldte, efter samråd med tjeneste
stedets læge så vidt muligt anven
des ved en tjeneste, som helbreddet
tillader, indtil kontrakttidens udløb.

Kontraktophør ved
særlige forhold
Når særlige forhold taler for det, kan
man søge den ansættende myndig
hed om, at kontrakten bringes til op
hør med eller uden forkortet varsel.
Denne regel gælder for alle kon
traktformer.

Med særlige forhold tænkes på

sådanne tilfælde, hvor afvigelse fra
de almindelige regler kan være af
afgørende betydning for en ansat
eller hans nærmeste familie. Bag
grunden kan være sygdom, økono
miske, familiære eller andre soci
ale forhold.

Er der i forbindelse med kon
trakten tale om en tjenestepligt på
grund af en lærlingeuddannelse el
ler gennemførelse af en civiluddan
nelse, skal den ansatte yde en er
statning.

Afgangsseddel
Ved en ansats afgang udleveres en
afgangsseddel, som angiver årsa
gen til afgangen, og som skal an
vendes ved henvendelse om ar
bejdsløshedsunderstøttelse.

Midlertidig
kontraktophævelse
Personel ansat på tidsubestemt kon
trakt, der før kontraktperiodens ud
løb opsiger kontraktforholdet efter
33 måneders tjeneste, har følgende
muligheder: Der kan fra den 24. må
ned, når de tjenstlige forhold ikke
taler imod, gives midlertidig kon
traktophævelse afkortere varighed.
Denne kan dog maksimalt udgøre 5
uger med henblik på gennemgang
af en arbejdsmarkedsuddannelse.

Civiluddannelse
Formålet med civiluddannelses
ordningen (CU) er at give stam
personel ansat til korttidstjeneste
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mulighed for at uddanne sig, såle
des at overgangen til civilt erhverv
lettes, og mulighederne for fortsat
tjeneste i forsvaret forbedres .

Bestemmelserne om CU er fast
sat efter aftale mellem Forsvarsmi
nisteriet og Centralforeningen for
Stampersonel.

Adgang til civiluddannelse
Adgang til CU har stampersonel in
den for sergent- og konstabelgrup
pen, der er antaget til korttids
tjeneste, 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 pågæl
dende har forrettet 33 måneders
pligtig- og/eller kontrakttjeneste i
forsvaret. For kontrakter, der er
indgået for at opnå en faglig
uddannelse, påbegyndes optjenin
gen af CU dog først efter udløbet af
den i forbindelse hermed tegnede
særlige kontrakt. Fra dette tids
punkt optjenes der en uges CU for
hver måneds tjeneste. De optjente
civiluddannelsesuger kan afvikles
sideløbende med tjenesten, men
kan også spares sammen til brug for
længerevarende uddannelser. Un
der forbrug af tid til CU indgår per
sonellet i enhederne.

Stampersonel, der er indkaldt
specielt med henblik på at forrette
tjeneste ved FN-styrker i udlandet
eller forrette tjeneste ved forsvars-
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attacheer m.v. i udlandet, optjener
ikke CU. Der optjenes endvidere
ikke CU under ansættelsesperioder
af mindre end 4 ugers varighed.

Orientering om
civiluddannelse
Forsvarskommandoen har fastlagt
bestemmelser om gennemførelse
af orientering om civiluddannel
sesmulighederne.

I forbindelse med prøverne
forud for antagelsen til frivillig tje
neste i forsvaret får ansøgerne en
første orientering. Orienteringen
gives af Forsvarets Værnepligt og
Rekruttering i Jonstrup. Oriente
ringen skal bl.a. give eksempler på
foreliggende uddannelsesmulighe
der svarende til den uddannelse,
ansøgerne har.

I forbindelse med kontraktteg
ning udleveres en skriftlig oriente
ring om CU som bilag til kontrak
ten.

Efter antagelsen og inden ud
løbet af prøvetiden får marineele
verne 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 ori
enteret om civiluddannelsesmulig
hederne. Denne orientering, der gi
ves ved tjenestestederne og på for
anledning af cheferne, har til for
mål at få de, der endnu ikke har
valgt CU, til igen at overveje deres



situation, ligesom stampersonellet
gennem denne orientering skal in
formeres om de nyeste uddannel
sesmuligheder.

Herudover kan stampersonel på
eget initiativ få en personlig orien
tering og vejledning hos tjeneste
stedets vejleder/vejlederassistent.

Vejlederen kan også formidle bi
stand ved den offentlige erhvervs
vejledning. Den enkelte skal selv
holde tjenestestedet behørigt orien
teret om eventuelle civiluddannel
sesønsker eller -valg, der måtte
fremkomme ved sådanne individu
elle orienteringer. Herved skabes

det bedste grundlag for at indpasse
civiluddannelsen i den enkeltes tje
neste .

Forbrug af tid til
civiluddannelse
Aftale om CD kan ske ved ansæt
telsen eller på et senere tidspunkt
efter ansættelsen. Af hensyn til en
rationel planlægning af såvel tjene
sten som forbrug af tid til CD skal
forbruget aftales så tidligt som mu
ligt. CD er tjeneste.

Civiluddannelsen kan påbegyn
des efter 13~ måneds tjeneste. Det
kræver imidlertid, at CD kan ind-

De 3 danske korvetter udfører formationssejlads
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passes i tjenesten, og at der er ind
gået kontrakt om tjeneste af en så
dan varighed, at der enten kan op
tjenes generel uddannelsesnorm
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 tjenestepligt med tidsbin
ding, der dækker optjeningen af
den hertil svarende generelle civil
uddannelsesnorm.

Når der mellem den civiluddan
nelsessøgende og Personelmyn
digheden (PMY) er truffet aftale
om en CV, og når uddannelsespe
rioden er endeligt fastlagt i samar
bejde mellem PMY og vejledersy
stemet, foretager vejlederen/vej le
derassistenten tilmelding m.v. Her
efter befaler PMY den pågældende
til at deltage i den aftalte CV. Sam
tidigt 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 længereva
rende CV (3 måneder og derover)
skal tjenestestedet normalt have et
varsel på 12 måneder.
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Ved planlægning af kortereva
rende CV (indtil 3 måneder) skal
tjenestestedet normalt have et var
sel på 3 måneder.

CV kan afvikles samlet eller i
flere perioder.

Gennemførelse af
civiluddannelse
I almindelighed gennemføres CV
ved deltagelse i offentligt god
kendte kurser og uddannelser inden
for forsvaret eller ved civile uddan
nelsesinstitutioner inden for landets
grænser. SOK kan dog give tilla
delse til CV ved andre særligt god
kendte uddannelser. Som tidligere
omtalt er de civile skoler forpligti
gede til at varetage kontrol med til
stedeværelse og aktivitet af det
stampersonel, der gennemgår en
uddannelse ved de pågældende sko
ler. Viser det sig, at en elev ikke er
egnet til at fortsætte uddannelsen el
ler er for passiv i uddannelsen til, at
der kan forventes et rimeligt ud
bytte heraf, kan uddannelsen brin
ges til ophør af SOK. SOK fastsæt
ter i sådanne tilfælde, i hvilket om
fang CV må anses for forbrugt.

CV skal forbruges inden for kon
traktperioden, idet alt civiluddan
nelsesberettiget personel besætter
en bemandingspost og som sådan
omfattes af de gældende bered
skabsforpligtelser m.v.



3. Kapitel, afs. A

Sømandskab

1. Maritime navne
og udtryk

Navne og udtryk om bord i skibe ad
skiller sig i væsentlig grad fra al
mindeligt sprogbrug, idet sømands
udtrykkene fra de store sejlskibes
tid er præget af hollandsk og en
gelsk sprogbrug. Nedenfor anføres
og forklares nogle af de i flåden
mest almindelig anvendte udtryk
(se i øvrigt tillæg 2, Maritime ud
tryk).

Betragter man skibet udefra, ser
man skroget og rejsningen; går man
om bord, 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 foref
ter, medens det, man har bagved sig,
kaldes: Agter, agterude og agter
efter. Den side af skibet, man har til
højre, kaldes styrbords side og den
anden side bagbords side eller hen-

holdsvis om styrbord og om bag
bord. 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 overbyg
ning, 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. Master
nes støtte forefter kaldes stag, til si
den vant og agterefter barduner.
Forreste mast hedder fokkemasten
eller formasten, agterste kaldes
stormasten, mesanmasten eller ag
termasten. Fra stormasten eller ene
ste mast vajer kommandotegnet.

I søen hejses flaget under gaflen.
Til ankers og i havn hejses det på
flagspil agter. I skibe, hvor gaffel
ikke findes, kan der være anbragt et
lille flagspil på skorstenen, eller fla-
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1. Flagspil II. 20 mm maskinkanon 22. Kommandobro 37. Aktive stabiliserings-
2. Forhalingskapstan (2x2) 23. Operationsrum finner
3. Overflade til luft 12. RAS-station 24. 76 mm kanon 38. Messe
missilaffutage (SAM-missi- 13. Piskantenne 25. Bølgebryder 39. Gasturbine (LM-2500)
ler) 14. ESM-antenne 26. Ankerkapstan 40. Reduktionsgear
4. Faldreb 15. Luftvarslingsradar- 27. Gøsstage 41. Dieselmotor (MTU 20
5. Gummibåd antenne 28. Anker V956TB-82)
6. Ildledelsesradar- 16. Navigationsradarantenne 29. Forpeak 42. Cafeteria
antenner, for SAM-missiler 17. Overfladeradarvarslings- 30. Kædekasse 43. Værksted
7. Trebensmast antenner 31. Dagvagt 44. Skrueaksel (2 stk.)
8. Overflade til overflade- 18. Redningsflåder 32. Ammunitionsmagasiner 45. Drivskrue (2 stk .)
missiler (2 x 4) SSM-missiler 19. Signalbro 33. Vaskeri 46. Ror (2 stk.)
9. Skorsten med udsted fra 20. Ildlederradarantenne for 34. Sonardome 47. Styremaskinrum
gasturbine og dieselmotorer 76mm kanon 35. Radiorum

IO. Luftindtag til gasturbinen 21. Projektør 36. Beboelse
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2. El-motor til fremdrivning 8. Radarmast 13. Fortøjningspullerter 19. Forreste balleritank
3. Generator (dynamo) 9. HF Radioantenne 14. Torpederer 20. Agterste balleritank
4. Dieselmotor 10. Periskop 15. Po1tklapper 21. Brændstoftank
5. Redningsflådebeholder 11. Tåmluge med mellemlåm 16. Passivsonar 22. Agterste dybderor

-.I 6. Udstødslllr fra dieselmotor 12. Fordæk med luge 17. Forreste dybderor 23. Dobbelte sideror-.I



get 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 agter
dæk .

Skrogets forreste del kaldes stæv
nen, den agterste del agterstavnen
eller hækken.

Skibssidens forreste del hedder
boven, den mellemste bælgen og
den agterste låringen.

I overbygningen kan findes luk
afer (beboelse), kabys (køkken),
forskellige hellegater eller opbeva
ringsrum f.eks. for dykkergrej og
rengøringsgrej såsom pøse (span
de) og levangere (gulvskrubber). Af
andre opbygninger kan nævnes
kommandobroen, også kaldet bro
en, hvori operationsrummet indgår;
her farer (opbevares) søkort og na
vigationsgrej.

Når skibet er under gang, befin
der vagtchefen sig på broen, hvor
fra han leder skibets sejlads. Ud
kiggen har post på broen, i stævnen
eller i en udkigstøride.

Rorgængeren er placeret på
broen, hvorfra skibet styres.

Magnetkompasset er anbragt, så
det kan aflæses af rorgængeren.

Skibets gyrokompas er sædvan
ligvis anbragt nede i skibet, medens
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Hall's anker
a. Røringen
b. Læggen
c. Armstykket
d. Forbindelsesbolten
e. Sikkerhedsbolten
f. Bøjerebskæde

der ved ratsøjlenlrattet anbringes et
repeaterkompas.

Ved hjælp af rattet aktiveres sty
remaskinen, som derefter drejer ro
ret til den ønskede stilling.

I forskibet er indbygget kæde
kasser, hvori ankerkæderne stu
ves. 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 ankerspillet, der
står på eller under bakken.



»Light [ackstay« - overførsel af personel mellem to skibe under gang

Man kan hive på trosser med an
ker- eller varpespil. Med et spil kan
hives eller bakkes ud. En trosse
gøres fast på en pullert. Før der sæt
tes fast, må man komme op på spil
let. Trosser vises ud over skibssi
den i kæber eller klys.

I lønningerne findes ofte lænse
porte, 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 lu
kafer for befalingsmændene samt
banjer til besætningens underbrin
geIse.

Skibet er sikret ved vandtæt rum-

inddeling. Skibets rum adskilles
ved skotter; mange af disse er vand
tætte, hvorfor de kun kan passeres
gennem vandtætte døre, der lukkes
med vridere.

Under dækket ligger laster, ma
gasiner, tanke o.lign.

Før skibet letter eller går afhavn,
røres maskinen.

Når skibet er fortøjet, benævnes
de trosser, der viser mod midten af
skibet, forspring og agterspring,
fordi de kommer fra for- og agter
skibet. De trosser, der viser frem
efter fra forskibet, kaldes fortros
ser, medens de trosser, der viser ag
terefter fra agterskibet, kaldes ag
tertrosser. Skibet kan hales fra ka
jen med et varp, der fastgøres f.eks.
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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 agter
over, siger man, at det sakker. Be
væges det sidelæns af vinden, siger
man, at det driver. Krængning op
står ved vindens eller søens tryk
mod skroget, slagside derimod ved
urigtig vægtfordeling. Skibets dyb
gang for og agter (amning) kan af
læses på de påmalede amnings
mærker på skibets stævn og hæk.

Lægges roret over, når skibet gør
fart, drejer dette. Bevæges forenden
op mod vinden siges, at skibet luf
fer. 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 hug
ger skibet. Stævnens sidegående
bevægelser, som fremkaldes af
søen , kaldes giring. Bevæger skibet
sig voldsomt, arbejder det i søen.

2. Tovværk
Tovværk fremstilles enten af plan
tefibre eller af kunststoffibre. Af
plantefibre kan nævnes hamp, sisal,
manila, græs, kokos og bomuld. Af
kunststoffibre kan nævnes nylon,
polyester, polyethylene og poly
propylen.

Tovværk af kunststoffer har ud
konkurreret tovværk af plantefibre
grundet:
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- Lavere pris,
- større styrke,
- større modstandsdygtighed

overfor miljømæssige påvirk
ninger,

- lavere vægt og
- større smidighed.

Fibrene snoes til garn, der slås sam
men til kordeler. Tovværk slået af 3
kordeler kaldes treslået eller tros
seslået og er normalt højreslået.
Tovværk slået af 4 kordeler kaldes
firslået eller vantslået. Tovværk kan
også fremstilles ved, at kordelerne
flettes ind i hinanden.

Stål trådstovværk - wire - frem
stilles af galvaniserede ståltråde.
Det har meget hØj brudstyrke og
kan fabrikeres meget smidigt. Wi
rer består normalt af 6 kordeler, der
er slået sammen omkring en kalv
(kerne) af hamplkunststoftovværk.

Tovværk benævnes efter førlig
hed, det vil sige diameteren i milli
meter. Tovværk over 12 mm be
nævnes trosse, tyndere tovværk be
nævnes line. Desuden haves sejl
garn, merling, hyssing og skib
mandsgarn. 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.

To stykker tovværk kan varigt
forbindes med hinanden ved en
kortsplejsning eller en langsplejs-
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ning. Kortsplejsning bliver tykkere
end langsplejsningen. Ved den sid
ste bibeholdes tovets normale
førlighed. Et øje på tampen af et
stykke tov kan dannes ved øje
splejsning; i øjet kan indsættes en
kovs.

På tegningen foran er vist de for
skellige splejsninger samt de al
mindeligste stik og knob, der an
vendes 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 kal
des 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 hoveddele består et fartøj af kø
len, for- og agterstavnen og klæd
ningen, der foroven afsluttes af es
singen. I fartøjet sidder man på tof
ter. Stævnen er normalt højere end
den midterste del; man siger, at far
tøjet har et spring.

De fleste fartøjer er bygget af
træ, glasfiber eller af plastisk mate
riale. Bordene (plankerne) i et
træfartøj ligger i reglen langskibs.
Overlapper det overliggende bords
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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 læ
der for at modvirke slid, når åren
glider i åregaflen. Ude i enden er
årebladet omlagt med et kobber
bånd. Såvel åren som gaflen er for
bundet 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 dob
beltbænket. Roerne støtter fødder
ne mod spændholter.

I fartøjerne ligger to bådshager,
der ligger midtskibs med jernha
gerne mod stævnene - længste
hage forrest. Desuden findes der
øsekar, vandkar, kompas og dræg
med drægtov. Drægtovets tamp må
kun fastgøres til fartøjet under op
ankring, ellers risikerer man ved en



kæntring, at dræget fastholder far
tøjet på stedet, medens fartøjsbe
sætningen driver bort fra fartøjet
for strøm og vind.

En beholder med nødblus (båd
sættet) medgives tillige med skibs
lys på længere ture.

Motorbåde
Motorbåde er i reglen spejlgattede
og fremstillet i glasfiber. De kan
også være af træ, klink- eller kra
velbyggede. Fremdrivningen kan
være benzin- eller dieselmotor.

Gummibåde
En særlig type fartøj er gummibå
den. Den er fremstillet af oppuste
lige gummikanaler, der indbyrdes
er adskilte, således at båden ikke
synker, hvis en kanal punkteres.
Båden fremdrives med pagajer el
ler påhængsmotor. En sådan gum
mibåd er forholdsvis blød i skroget,
og det sætter grænser for hvor hur
tigt og i hvor svær sø, den kan frem
drives. Derfor har moderne gum
mibåde en afstivning af skroget ved
bundrammer o. lign. Den nyeste
type gummibåd har således en fuld
stændig fast bund af glasfiber med
en dyb V-profil. Denne type gum
mibåd er en blanding af en motor
båd og en gummibåd og kaldes
Semi Rigid (SR). Den har en god
SØdygtighed og kan med en velud
dannet besætning operere med høj
fart under dårlige vejrforhold, hvor
sejlads med konventionelle skibs-

bårne motorbåde for længst ville
være opgivet.

Gummibåde i søværnets
skibe
Søværnet anvender fortrinsvis 2
størrelser af SR-gummibåde i de
sejlende enheder. Disse er benævnt
type 700 og type 480, hvor num
meret refererer til længden af gum
mibåden i cm. Som fremdriv
ningsmiddel anvender begge typer
2 påhængsmotorer med enten 2x40
eller 2x60 hk. Om bord er gummi
båden anbragt på træklamper, fast
gjort med surringsgjorder og dæk
ket med en presenning.

Gummibådens besætning
Søværnets gummibåde har normalt
en besætning på 3 mand. Gummi
bådens fører manøvrerer gummi
båden og er ansvarlig for sejladsens
sikkerhed. Han har kommandoen
om bord, også selvom der er pas
sagerer af højere grad. Gummi
bådsføreren har også ansvar for, at
alt om bordværende personel inden
gummibåden udsættes er instrueret
i brugen af redningsvest og sikker
hedsprocedurerne. Føreren skal
have en godkendt fartøjsuddan
nelse.

Gummibådens motormand er
ansvarlig for at påhængsmotorerne
er driftklare og prøvestarter dem
inden udsætning.

Gummibådsgasten betjener det
reb (kaldet slæberen), som gummi-
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båden fastgøres i under udsætning
og hejsning.

Udsætning og hejsning af
gummibåd
I søværnet udsættes og hejses gum
mibåde i de fleste skibe ved hjælp
af en kran. Ved udsætning løftes
gummibåden først ud over skibssi
den og surres i dækshøjde. Her fal
der besætning og eventuelle passa
gerer på gummibåden. Før gummi
båden kan udsættes skal gummi
bådsføreren melde klar til vagtche
fen, som derefter giver tilladelse til
at gummibåden kan udsættes. Før
der fires af med kranen, skal moto
rerne være startet, splitten udtaget
af slippeapparatet og slæberen for
svarligt fastgjort på klampen i
gummibåden. Når gummibåden ta
ger vandet, udløses slippeappara
tet, gummibåden sejles op i fart og
slæberen kastes los på ordre fra
gummibådsføreren. Når gummibå
den er fri af skibssiden klargøres
slippeapparatet til hejsning.

Vedhejsning kommer gummibå
den efter tilladelse fra vagtchefen
på siden af skibet. Som det første
fastgøres slæberen i gummibåden
og derefter hugges anhugningsrin
gen fra kranen i slippeapparatet.

Gummibåden hejses til dæks
højde. Så snart skruerne er fri af
vandet stoppes motorerne. Gum
mibåden surres i dækshøjde og be
sætning og eventuelle passagerer
forlader den.
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Slippeapparat
De fleste gummibåde i søværnets
skibe er i dag udstyret med et slip
peapparat anbragt i et hejsetårn i
midten af gummibåden. Slippeap
paratet virker på den måde , at når
splitten er udtaget, udløses krogen,
når trækket i den kommer under 20
kg.

I enkelte af søværnets skibe hej
ses gummibåd type 480 i en hane
fod, hvis fire ender er fastgjort i
gummibåden. I hanefodens top sid
der en anhugningsring. Udsætning
og hejsning af gummibåd i hanefod
foregår på samme måde som med
slippe apparat, idet anhugningsrin
gen med hænderne løftes af/sættes
på krankrogen.

Sikkerhedsforanstaltninger
Alle om bord i gummibåden skal,
når vandtemperaturen er under
15°C, være iført trawlerdragt. Alle
om bord skal bære arbejdsvest af
selvoppustelig type. Alle skal bære
beskyttelseshjelm under udsætning
og hejsning. Under gang skal alle
sidde ned i gummibåden.

Gummiredningsflåder
Gummiredningsflåden, der anven
des overalt i søværnet, er en særlig
type gummibåd, der anvendes i ste
det for redningsbåde. Som følge
derafer den overdækket og udstyret
med overlevelsesgrej. Redningsflå
den pustes automatisk op, når den
kastes overbord, eller hvis skibet



går ned. Redningsflåden er nær
mere omtalt i 5. Kapitel, afsnitD.

4. Søvejsregler
De regler, hvorefter skibe fører
skibslys og manøvrerer for hinan
den, er fastsat ved internationale sø
vejsregler og følges af alle søfa
rende 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~

grad agten for tværs,
- 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 fok
kemasten. Dette toplys skal lyse fra
ret forud til 22~ grad agten for
tværs på hver side. Større skibe
(over 50 meter i længde) fører des
uden et tilsvarende hvidt toplys på
stormasten, men i større højde over
dækket. Desuden føres et hvidt ag
terlys som omtalt for sejlskibe.

Ankerliggende skibe fører om
natten forude i skibet et hvidt lys.

Undervandsbåd af TUMLEREN-klassen
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Uddragaf søvejsregler og
»Sejlads i vissedanske farvande»

TAGESIGNALER
Tågesignal angives
i skemaet med :

< Fløjte eller tågehorn.

A Klokke .

(J) Gongong.

1 I fart : ( - stoppet : <--

Maskindrevet skib. der er let .

2 < --- 3 ( Som nr. 1.

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

Skib. der fremdrives både
med sejl og maskineri.

4
( --- 5 ( ---

NA~ l.i:AG

Mask indrevet skib.
der trawler.

6

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

7 (Som nr. 1. desuden :

< ----

NA~ ~AG -J:AT
Skib i fart. der ikke er under kommando.
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Maskindrevet lodsbåd.
der er let og på station.



Vigeregier

9 6. 3 slag . 6. 5 sek . l::. 3 slag evt Q) 5 sek.

Skib. der ligger til ankers.

• ----~
~---

>"
'_/~

fil ~
W .Ic"

Påmodsat halse,
bagbord viger for styrbord.

I

~ JI.'''/ "-J
Påsamme halse,
luv viger for læ.

( ----

~AG

JA:AG

( ---

Skib på grund.

l::. 5 sek. evt. Q) 5 sek.

( ---

8

NA~

NAT~

10

~AG
Maskindrevet skib, der bugserer med
slæbelængde over 200m.

NAT: Under 200 m 2 hvoloplys. DAG: Under 200 m ingen signaler.

Motor viger for sejl.

Modgående viger til styrbord.11
( ---

~AG
~-

~--....
Minestryger der er let.

Indhentende skib viger altid.
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Vigeregier

Et skib. der er begrænset i sin evne til at manøvrere.
Det gør fart gennem vandet.

NA:.k!L
12 ( ---

J.JL:AG
~ ............

Vigepligt for skib om styrbord.

13 t:. 5 SC~ evt Q) 5 sek.

Et skib. der er begrænset i sin evne til at manøvrere.
Til ankers.

Uddybningsfartoj .
NAT: Passsres på den side. DAG: Passeres på den side.
hvor 2 or. lys vises. hvor de sorte diamanter vrses.

Firkantet lIag
m. kugle over
eller under
flaget .

Nødsignaler
~AONAT \ . : \

~

14. TagesIgnal : Se regler for visse danske farvande.

NA~ ~AG

Dybgåendeskib. der fordrer vigepligt.

Med lys. lyd eJler telegrafi:

Telefoni : MAYDAY

Orangefa rvet rogsignal.

Røde raketter eller bomber.

Røde faldskærmsblus .

Langsom og gentagen hæven
og sænken af udstrakte arme.

Forsigtig
sejlads.

Stop evI.
skruen .

DAG
( ---

15

NAT
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Større skibe fører yderligere et
hvidt lys agter. Begge disse lys er
synlige hele horisonten rundt; det
forreste er anbragt højere end det
agterste.

Vigeregier
Et maskindrevet skib skal normalt
gå af vejen for et sejlskib. Sejlski
bet skal dog gå af vejen, hvis det er
indhentende skib.

Ethvert skib, som skal gå af ve
jen for et andet skib, skal, når om
stændighederne tillader det, undgå
at gå foran om det andet skib. To
maskindrevne skibe, der kommer
lige mod hinanden (stævn mod
stævn), skal begge dreje af til styr
bord. Skærer deres kurser hinan
den, skal det skib, der har det andet
om styrbord, gå af vejen. Det andet
skib skal holde sin kurs og fart.

Lydsignaler
Maskindrevne skibe, der er i sigte af
hinanden, skal tilkendegive even
tuelle manøvrer ved korte stød i fløj
ten således:

- En kort tone betyder: Jeg drejer
til styrbord,

- to korte toner betyder: Jeg dre
jer til bagbord og

- tre korte toner betyder: Jeg bak
ker med maskinen.

Under tåge og nedsat sigtbarhed
skal alle skibe give et kraftigt ly
dende 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, gi
ves to lange toner. Signalerne gives
med mellemrum af højst to minut
ter.

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 skibet med mel
lemrum af højst et minut gives lyd i
ca. fem sekunder med en gonggong.

5. Farvands-
afmærkning

Den danske farvandsafmærkning
består af faststående sømærker og
flydende afmærkninger. De fast
stående sømærker er fyr, båker
o.lign. opstillet på land og grunde.
De flydende afmærkninger er udlagt
efter lALA (International Associa
tion of Lighthouse Authorities) sy
stem A. I systemet benyttes neden
nævnte fem typer afmærkninger:

- Sideafmærkning, der anvendes
til gennemsejlingsfarvande, sun
de, fjorde og sejlløb. Afmærk
ningen er udlagt således, at et
skib for indgående skal have
grønne mærker om styrbord,
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Retninger i hvilke et skib er for indgående i danske farvande.

--.------ =- . ftnæfknirgen skrtltlr

92



...------- SIDEAFMÆRKNING --------,

Sømærker på bagbords side

Topbetegnelse:
lhvlo1.-.cIll
rød cylinder

Symbol l I;;:J. Æ I;;:J. I;;:J.IIØkoIWt
R R R R \ R \

Fyrkarakter:
Lvsetø farve: rødt

FI.R O.R

FI(2) R VO.R

FI(3) R LFI.R

Lysrefllks: rødt bånd

Skillepunkt, som skal holdes om bagbord i hovedløbet (hovedløbet er til styrbord).

Topbetegnelse:
lhvlal"'-I
rød cylinder

Symbol l
løkortet

RGR
I;;:J.
RGR

Æ
RGR

I;;:J.
RGR\

I;;:J.
RGR\

Fyrkarakter:
Lysetø farve: rødt

BmIl~ FI(2+1)R

Lysrefleks: grønt bånd mellem 2 røde bånd
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,.------- SIDEAFMÆRKNING --------,

Sømærker på styrbords side

Topbetegnelae:
llwloonwnclll
gren kegle

8ymboI 1 A J .. ~
18ekortet

G G G G
·Fyrbrakter:
LYMu farve: grønt

F/.G Q.G

F/(2) G VO.G

F/(3) G LF/.G

Lyarafleks: grønt bAnd

Skillepunkt. lIOITI aklIl holdes om styrbord i hovedløbet (hovedløbet er til bagbord).

Topbetegnel..:
llwlo-.elll
grøn kegle

~n.t 1
GRG

Fyrbrakter:
Lysets farve: grønt

A
GRG

J
GRG

..
GRG '
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FI(2+t}G

Lyarefleks: rødt bånd melllKt\ 2 grønne bånd



f j j
YBY YBY YBY

Fyrkarakter:

KOMPASAFMÆRKNING

Lysets farve: hvidt

Topbetegnelse : 2 sorte kegler

ITA--A
111
BY BY BY

.... 111 111 VQ

f~1 1 1
BYB BYB BYS

.... . ... . III'••h•• VQ(3)

Lysrefleks:
Sømærker N kvadrant : 1blåt bånd over 1gult bånd
Sømærker E kvadrant : 2 blå bånd
Sømærker S kvadrant : 1gult bånd over 1 blåt bånd
Sømærker W kvadrant : 2 gule bånd
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.------- ISOLERET FAREAFMÆRKNING -------,

Topbetegnelle:
2 lOrte kugler

Symbol I
I 8IIkortet

BRB
1
BRB

1
BRB

1
BRB

II II II II
FyrkBrekter:
Lys8tll farve: hvidt
LYIfØfIekI: blit blind over rødt blind

F/(2)

.------MIDTFARVANDSAFMÆRKNING -----,

Topbetegn.... :
1 rød kugle

Symbol
i 8IIkortet l

RW
J
RW

1
RW

I •••••• • I /60
Fyt1Ieraktilr:
Lysets farve: hvidt

I LF/

Lysrefleka: rødt blind over hvidt blind
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SPECIALAFMÆRKNING
Fyrkal'lllcter: Enhver der Ikke kan forveksl. med

Inden Itm.rkning
Lyaeta flIrve : gult
Topbetegnelll8 cIMi -.III: gult kryds

i
y

J
y

Æ .LI.y y

Lyweflekl: gult bAnd

Alg 10m topbetegnelse pA
klpsejllldlm.rker er obligetorilk

i
y

ly il
y

..ti
y

Eksempel:

r F
8ymboIl'"

fÅ
y y
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Korvetten NIELS JUEL

- kompasafmærkning, der især an
vendes til afmærkning af landløse
grunde,

- isoleret farvandsafmærkning, der
anvendes, hvor en enkelt sejlads
hindring kan omsejles på alle si
der,

- midtfarvandsafmærkning, der
f.eks. anvendes i midtlinien af an
befalede ruter og

- special afmærkning til afmærk
ning af f.eks. skydeområder.

De fem typer afmærkning og deres
anvendelse fremgår af plancherne
på de foregående sider.
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6. Ror- og
maskinkommandoer

Rorkommandoer
I flådens skibe anvendes normalt de
rorkommandoer, der er anført ef
terfølgende i pkt. a-g.

Kommandoerne i pkt. h-j anven
des kun i skibe, hvorrorviseren ikke
kan aflæses direkte af rorgængeren.

a. »Styrbord 5«, »Styrbord 10«
osv. eller »Bagbord 5«, »Bag
bord 10« osv. betyder, at roret
skal lægges til den side og ror
vinkel (i grader) angivne stilling.

b. »Styrbord helt over« eller
»Bagbord helt over« betyder,
at roret skal lægges i yderstil
ling i den angivne side.



c. »Lette til styrbord 15«, »Let
te til styrbord 10« osv. eller
»Lette til bagbord 15«, »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
blik, da kommandoen blev gi
vet. Ved kursændringer bør ror
kommandoerne afpasses såle
des, 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 ef
ter. Kompaskursen skal altid an
gives 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 kornsiloen«,

Rorkommandoer, der kun
anvendes, hvor rorviseren
ikke kan aflæses direkte af
rorgængeren
h. »Styrbord lidt« eller »Bag

bord lidt« betyder, at roret skal
lægges til den angivne side, så
skibet netop drejer, dvs. nor
malt ca. 5 grader.

i. »Styrbord« eller »Bagbord«
betyder, at roret skal lægges
halvt over, dvs. normalt 15 gra
der, 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
»Styrbordlbagbord lidt«, dvs.
normalt 5 grader.

Alle ordrer skal øjeblikkeligt gen
tages af rorgængeren.

Rorgængeren skal desuden mel
de for rorets stilling efter udførelse
af enhver rorkommando, f.eks.:
»Roret ligger styrbord 20«,
»Kurs tre-to-nul« eller »Roret lig
ger bagbord helt over«.

Såfremt rorgængeren mærker
noget unormalt ved styregrejerne,
eller at skibet ikke lystrer roret, skal
han øjeblikkeligt varsko dette, så
ledes 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 modta
ger omhyggelig overlevering ved-
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rørende styrekurs og ved hvilken
rorstilling, skibet ligger støt. Af
løste rorgænger melder sig afløst til
vagtchefen, idet han angiver, hvil
ken kurs han har givet i overleve
ring.

Kommandoer vedrørende
tværpropel (Bowthruster)
Kommandoer vedrørende tværpro
peller 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
tværpropellens blade skal ind
stilles således, at skibets stævn
drejes til styrbord med den ved
kommandoen angivne procent
af maximal propellerstigning,

- »Til venstre 10«, »Til venstre
20«, »Til venstre 100« betyder
således, at tværpropellens blade
skal indstilles således, at ski
bets stævn drejes til bagbord
med den ved kommandoen af
givne procent af maximal pro
pellerstigning samt

- »Neutral« betyder, at tværpro
pellerens blade skal indstilles i
neutralstilling.

Maskinkommandoer
I søværnets skibe anvendes neden
nævnte kommandoer (maskinkom
mandoer) i forbindelse med maski
nanlæggets manøvrering.
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I skibe, hvor det normale ma
skinmanøvreringsanlæg på grund
af havari ikke kan bruges, gives
kommandoerne efter omstændig
hederne via telefon, ordreanlæg, ta
lerør eller ved prajning.

En maskinkommando skal have
følgende opbygning: Drivskrue(r)
bevægelsesretning-fartangivelse.

Drivskruer:
- Styrbords drivskrue benævnes

»Sara«,
- midtskibs drivskrue benævnes

»Musse«,
- bagbords drivskrue benævnes

»Betty« og
- samtlige drivskruer benævnes

»Alle«.

Bevægelsesretning:
- »Frem« eller»Tilbage«.

Fartangivelse
Denne er afhængig af, om der re

guleres på skruestigning eller på
motoromdrejninger.

- Ved skruestigningsregulering an
gives en retning sammen med
et tal, f.eks.: »Frem 1, tilbage
2« osv. i overensstemmelse
med skruestigningsindikator,

- ved motoromdrejningsregule
ring angives et tal for omdrej
ninger pr. minut, f.eks.: »100,
200, 300« osv. i overensstem
melse med omdrejningsviser/
omdrejningstelegraf. Andre or-



drer for fartbetegnelse må kun
anvendes, såfremt de er fastlag
te i skibsorganisationsbogen og
indført imaskinjournalen.

Andre maskinkommandoer:

- »Vel i maskinen« betyder, at
fremdrivningsmaskineriet kan
afrigges,

- »Damp kl. •..« betyder, at
fremdrivningsmaskineriet skal
kunne benyttes på det angivne
klokkeslet,

- »••• timers varsel for gastur
binedrift« eller »•.. timers
varsel for dieseldrift« betyder,
at fremdrivningsmaskineriet
skal kunne klargøres indenfor
det givne varsel samt

- i skibe med maskintelegraf kan
dette benyttes til ordren: »Vel i
maskinen« til maskinen. Dette
skal dog altid efterfølges af en
mundtlig ordre, f.eks.: »Vel i
maskinen. Damp kl. 1400. 2
timers varsel (for gasturbine
driftldieseldrift)«.

Maskintelegrafens svareanordning
må kun benyttes som tilkendegi
velse af, at en maskinkommando er
modtaget.

7. Udkigstjeneste
Udkiggen er ansvarlig for, at alt af
betydning indenfor syns- og høre
vidde straks meldes til vagtchefen.

Når udkiggen er på post, skal han
hele tiden afsøge synsfeltet, såle
des at intet undgår hans opmærk
somhed.

Under vejrforhold, der vanske
liggør observationer (tåge, dis,
regnbyger m.v.), skal udkiggen an
vende 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 medvirke
til at bringe skibet og besætningens
sikkerhed i fare.

I regel 5 i de internationale sø
vejsregler 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 omstæn
digheder 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, etableret døgnet rundt, uan
set om skibet ligger til ankers eller
er under gang (sejlads). Trods ud
viklingen af moderne elektroniske
varslingsmidler er det fortsat af stor
betydning at opretholde en effektiv
udkigstjeneste under alle forhold,
som kan supplere den elektroniske
varsling med visuelle observatio
ner.

Under normale forhold anven-
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des en udkig til observation af hav
overfladen og luftrummet.

Under krigsvagt kan der anven
des specielle udkigge til observa
tion af luftrummet (luftudkigge).

Udkig under sejlads
Under sejlads skal udkiggen iagt
tage følgende og så tidligt som mu
ligt 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,
is, 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 el
ler formodes at være afgivet.

Udkiggen skal desuden varsko
for:

- Skib eller fartøj, som er grund
stødt,

- fly, som er nødlandet,
- personer i nærheden 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
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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 til
bage.

For at kunne udføre denne tjene
ste tilfredsstillende skal han kende
skibets fartøjer og benævnelsen
på dem.

Udkiggen skal endvidere varsko
for:

- Fartøjer, der er fortøjet ved ski
bet 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 an
krer 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
også se, om skibets ankerlys bræn
der samt varsko, når dette ikke er
tilfældet.



Slde- og højdeangivelse

Højdeangivelse

Meldinger
Hvad udkiggen har at melde, skal
prajes med klar og tydelig røst og i
få ord indeholde, hvad der er nød
vendigt for vagtchefen at vide, så
denne kan undersøge det varsko
ede.

Som regel skal meldinger fra ud
kiggen gå til vagtchefen via tele
fon, samtaleanlæg eller talerør.

I mindre skibe er et praj det al
mindeligst anvendte, eftersom af
standen mellem udkiggen og vagt
chef eller måludpegningsofficer
kun er nogle få meter.

Meldeteknikken må være vel
indøvet og skal følge bestemte reg
ler. Et observeret objekt skal var
skoes omgående, og prajet skal
kunne opfattes første gang for at
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sikre, at vagtchef og/eller målud
pegningsofficer kan nå at se, be
dømme 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.:
»Skib grøn 130« (se fig.); så
fremt der er flere end et skib,
varskoes antallet. Kan han
identificere skibet, varskoes og
så 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 mål
udpegningsofficeren har fået øje på
det, hvilket han tilkendegiver ved
at varsko: »Har det«.
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Meldinger, hvor retning
angives ved kompasset
I visse enheder, hvor udkiggen har
nem adgang til at pejle over en kom
pasrepeater, kan det af hensyn til
kampinformationstjenesten være
hensigtsmæssigt at angive kompas
retningen i grader (0-360 grader) i
stedet for sidepejling (rød/grøn 0
180 grader) (se fig.).

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 be
nytte kompaspejling i stedet for si
depejling, vil der blive givet nær
mere instruktion om brugen af
kompasrepeater til aflæsning af
kompasretningen.

Udkiggen om natten skal huske,
at kommer han fra et oplyst rum, er
han næsten blind et stykke tid. Det
fulde nattesyn nås først efter ca. 30
min.

Under usigtbart vejr (tåge m.v.)
og under eftersøgning på havet kan
vagtchefen skærpe udkigstjenesten
ved at anvende flere udkigge, fx
ved at etablere en udkig ude ved
stævnen.



Kompasrose

8. Kompas, log og lod

Gyrokompasset
I de fleste orlogsskibe anvendes
elektriske kompasser - »gyrokom
passer«; de er uafhængige af jord
magnetismen og indflydelsen af
skibets jern.

Gyrokompasset bygger på rota
tionsprincippet. Hvis et svinghjul,
der roterer med stor hastighed, kan
dreje frit, vil det bevare sin stilling
i rununet. Afbalanceres gyroen nu
til altid at pege mod nord-sydpolen,

har man en fast retningsviser i lig
hed med magnetkompasset.

Det kompas, der er forbundet til
selve gyroen, kaldes moderkom
passet. 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 fx
ved rattet og i brovingerne.

Logge
Loggen angiver skibets fart og ud
sejlede distance udmålt i henhold s-
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vis knob (sømil pr. time) og sømil
(1852 meter). Afhængig af, om
loggen måler i forhold til havbun
den eller det omgivende vand, taler
man om sand eller relativ fart og di
stance.

Der findes mange forskellige
logprincipper. Trykloggen måler
det øgede vandtryk, der opstår, når
skibet gør fart gennem vandet.

Den elektromagnetiske log an
vender 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 hav
bunden.

Logge med sand visning kan
normalt kun anvendes på vanddyb
der under 200-300 meter, hvorefter
de skifter over til at måle relativt.

Loddeapparater
Håndlod
På mindre vanddybder kan hånd
loddet anvendes. Det er et blylod på
5 kg, der med en indsplejset strop
sættes til lodlinen, der er afmærket i

106

meter ved indsplejsede knobe. 5 me
ter afmærkes ved et øje, 10 meter:
rød flagdug, 20 meter: enkelt læder
mærke, 30 meter: hvid flagdug, 40
meter: dobbelt lædermærke og 50
meter: blå flagdug.

Ekkolod
Ekkoloddet angiver vanddybden
under skibet udtrykt i meter. Fra
skibet udsendes lydbølger, som til
bagekastes fra havbunden og derpå
modtages i skibet igen.

Den tid, det tager lyden at tilba
gelægge distancen skib - havbund
- skib, er udtryk for dybden, idet
lydens hastighed i vand er kendt.
Tidsmålingen omsættes til en di
rekte dybdeaflæsning, eventuelt i
forbindelse med kurvetegning (ek
kograf) . De målte dybder kan af
læses i en indikatorenhed, der nor
malt er placeret på broen.

De anvendte lydbølger er oftest
af en frekvens, der er for høj til, at
den kan opfattes af det menneske
lige øre.



3. Kapitel, afs. B

Skibsorganisationen

Skibsorganisationen angiver de
principper og retningslinier, hvor
under skibets administration og
arbejde skal foregå, og hvorefter
beredskabsforhold og vagttjeneste
m.v. skal organiseres.

For hver skibsklasse er der ud
arbejdet en skibsorganisationsbog,
der i detaljer angiver besætningens
fordeling til betjening af ombord
værende sensorer, armering, ma
skineri og andet udstyr med hen
blik på varetagelse af skibets opga
ver under forskellige forhold.

1. Besætningens
inddeling

For varetagelse af skibets forskel
lige funktioner inddeles skibets
hoveddele 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 be
stemt opgave betegnes »rulle«.
Samlingen af skibets ruller beteg-

nes »generalrullen«.
Af beredskabs- og vagtmæssige

hensyn inddeles besætningen til
lige i kvarterer og skifter.

Skibsledelsen
Skibsledelsen består af skibsche
fen, næstkommanderende, divisi
onsofficererne og helikoptergrup
pelederen.

Skibschefen har kommandoen
over skibet. Han er ansvarlig for
skibets sikkerhed, for opfyldelsen
af togtets formål samt for hele tje
nesten om bord.

Næstkommanderende er chefens
stedfortræder. Han har det overord
nede tilsyn (generaltilsyn)og erover
for chefen ansvarlig for skibetssam
lede effektivitet. Han leder og koor
dinerer uddannelsen samtkoordine
rer divisionernes virksomhed.

Divisionsofficererne er ansvar
lige for de respektive divisioners
tjenesteområder. De fører tilsyn
med divisionernes virksomhed
samt er rådgivere i alle spørgsmål
inden for deres fagområde.
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ORGANISATIONSSKEMA FOR
SKIBSORGANISATIONEN

Chef

Næstkommanderende

I I I I
Taktisk Teknisk Forvaltnings - Helikopter-
DIvision Division division gruppe

Operations- Drifts- Admini-

sektion sektion strations-
sektion

Våben- Vedlige- Forplej-

sektion holdelses- - nings-
sektion sektion

ABCD-
ISanitets-

sektion
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Skibsnummersystemet
Der tildeles hvert besætningsmedlem et skibsnummer.

Skibschefen har skibsnummer 1 og næstkommanderende skibsnummer

2, medens den øvrige besætning tildeles et 3-cifret skibsnummer, i hvil
ket:

- 1. ciffer angiver skiftet,

- 2. ciffer angiver divisionen og evt. sektionen og
- 3. ciffer angiver personelgruppen og kvarteret.

Skifternes personel har skibsnumre som 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 i skibsnummeret angiver division og sektion som følger:

- Taktisk division (Operationssektionen 0-1)

(Våbensektionen. 2-5)

- Teknisk division (Driftssektionen 7)
(Vedligeholdelsessektionen 6-7)

(ABCD-/Sanitetssektionen 8)

- Forvaltningsdivisionen 9

- Helikoptergruppen O

Sidste ciffer anvendes så vidt muligt således, at slutcifrene Oog 1 tildeles

personel af officersgruppen, slutcifrene 2 og 3 tildeles personel af ser

gentgruppen og slutcifrene 4 - 9 lncl, tildeles personel af øvrige grupper.
Ulige numre angiver Kongens, lige numre Dronningens kvarter.
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Divisions- og
sektionsinddelingen
Divisionsinddelingen placerer per
sonellet i tilknytning til det mate
riel, som hører til den enkeltes ge
nerelle daglige funktion om bord.
Dette gøres af administrative og
uddannelsesmæssige grunde og i
overensstemmelse med den enkel
tes faguddannelse.

Sektionsinddelingen placerer
personellet i tilknytning til den
specifikke funktion og til det ma
teriel, som hører til den enkeltes
primære tjeneste om bord og un
der de dertil hørende befalings
mænd.

Besætningen inddeles og indgår
i divisioner, der kan opdeles i sek
tioner m.v., som følger:

Taktisk division
Kan efter behov inddeles i følgende
sektioner:

- Operationssektionen og
- våbensektionen.

Våbensektionen kan i visse skibs
typer ændres til en våbendivision
og kan efter behov inddeles i føl
gende sektioner:

- Missilsektionen,
- artillerisektionen,
- torpedosektionen,
- antiundervandsbådssektionen

samt
- minesektionen.
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Teknisk division
Kan efter behov inddeles i følgende
sektioner:

- Vedligeholdelsessektionen,
- driftssektionen og
- ABCD-/Sanitetssektionen .

ABCD-/SA-sektionen er nærmere
omtalt i 5. Kapitel, afsnit C.

Forvaltningsdivisionen
Kan efter behov inddeles i følgende
sektioner:

- Administrationssektionen samt
- forplejningssektionen.

Helikoptergruppen
Helikoptergruppen ledes af heli
koptergruppelederen (HGL).

Divisionerne ledes af henholdsvis
operationsofficeren (OPO), tek
nikofficeren (TKO) og forvalt
ningsofficeren (FVO).

I teknisk division indgår perso
nellet under kampberedskab helt
eller delvist på poster i egen eller
andre divisioners sektioner.

ABCD-tjenesten etableres nor
malt kun under kampberedskab og
med personel fra teknisk division
som grundstamme suppleret med
personel fra andre divisioner.

Forvaltningsdivisionens perso
nel indgår under kampberedskab
helt eller delvist på betjenings
poster i de øvrige divisioner.



Orlogskutteren VEJRØ (BARSØ-klassen) med slæbemål

I personeladministrationen assi
steres forvaltningsofficeren af ban
jermesteren, der endvidere assiste
rer ved tilrettelæggelse af vagttjene
sten og tilsynet med den menige be
sætnings underbringelse og forhold.

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 Dronnin
gens kvarter.

Skifteinddelingen fordeler per
sonellet fra hver division og sek
tion i tre såvidt muligt lige store og
ens sammensatte dele og skal mu
liggøre besættelse afposter i en tre
tøm.

Kvartersinddelingen tilkende
giver besætningens fordeling til en
totørn.

Hovedopgaver
Under såvel krigs- som fredsfor
hold skal et orlogsskib kunne løse
følgende generelle hovedopgaver:

- Kampopgaver,
- 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 opga
verne, 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. Prin
cippet for disse er, at hver mand
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udfører den samme eller en nært
beslægtet bestilling på samme
plads i skibet og under de samme
befalingsmænd under så vidt mu
ligt alle forhold.

Følgende ruller, hvis formål og
anvendelse er nærmere beskrevet
senere, kan oprettes:

Kampruller:

- Klartskibsrullen,
- krigsmanøvrerullen,
- nærforsvarsrullen og
- entringsrullen.

Sikkerhedsruller:

- Havarirullen samt
- bjærgningsrullen.

Manøvreruller:

- Havnemanøvrerullen og
- ankrings- og bøjemanøvrerullen.

Ruller til særlige formål:

- Inspektionsrullen,
- paraderingsrullen,
- helikopterrullen,
- rengøringsrullen samt
- forsyningsrullen.

Fordelingsseddel
Orlogsgasten finder sin plads under
de forskellige ruller på den forde
lingsseddel, han får udleveret, så
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snart han møder om bord, og som
er udarbejdet for hver enkelt mand
i skibet.

Fordelingssedlen skal orlogsga
sten passe omhyggeligt på og altid
have hos sig, indtil han ganske nøj
agtigt ved, hvor han hører til under
alle forhold.

2. Materiel-
vedligeholdelse

Vedligeholdelsestjenesten skal sik
re, at såvel de enkelte materielkom
ponenter om bord samt skibet som
helhed vedligeholdes i overens
stemmelse med gældende materi
elbestemmelser. Dette skal foregå
på en sådan måde, at skibets sam
lede materielle tilstand og bered
skab til enhver tid svarer til det fast
satte operative beredskab.

Teknikofficeren koordinerer ski
bets samlede vedligeholdelse, re
paration og komponentudskift
ning.

De respektive divisioner udfører
rengøring og operatørmæssig ved
ligeholdelse af divisionens mate
riel, tildelte rum og områder.

Vedligeholdelsen omfatter:

- Rengøring,
- operatørmæssig og teknisk ved-

ligeholdelse og
- reparation og komponentudskift

ning.



Rengøring
Rengøringen omfatter fejning, spu
ling, nedvaskning, støvsugning,
pudsning o.lign.

Den daglige rengøring omfatter
rengøring inden for divisionernes
tjenesteområder som fastlagt i
skibsorganisationsbogen.

Generel rengøring omfatter ren
gøring 'af hele skibet under anven
delse af alt disponibelt personel.
Hver mand er tildelt et rengø
ringsområde, og fordelingen er
fastsat i rengøringsrullen.

Operatørmæssig og
teknisk vedligeholdelse
Operatørmæssig vedligeholdelse
omfatter materielafprøvning, bru
gerkontrol, konservering, rustbe
handling og maling.

Teknisk vedligeholdelse omfat
ter teknisk kontrol og justering af
materiel, driftstime- og terminsbe
stemte eftersyn o.lign.

Reparation og
komponentudskiftning
Reparation og komponentudskift
ning omfatter alle former for ikke
rutinemæssige arbejder, hvor ma
teriel ved reparation eller kompo
nentudskiftning gøres funktions
dygtigt eller istandsættes.

3. Beredskabsgrader
og -former

Skibets indsatsberedskab fastsæt-

tes efter den foreliggende situation,
som kan variere fra en igangværen
de eller umiddelbart forestående
kamphandling til normal fredstil
stand. Med henblik på tilpasning til
situationen anvendes fem bered
skabsgrader.

Beredskabsgraderne kan ved
hjælp af beredskabsformer etable
res særskilt for skibets enkelte vå
bensystemer, ligesom de kan etab
leres forskelligt for de enkelte di
visioner.

Beredskabsgrader
Skibets materielle og generelle be
redskab ved de enkelte bered
skabsgrader er som følger:

1. beredskabsgrad (klart skib)
Hele skibets kampkraft er klar til
øjeblikkelig indsats. Alle vars
lings- og våbensystemer er fuldt
bemandede og klargjorte, ligesom
ABCD-/SA-tjenesten er etableret.

Chefen kan under denne bered
skabsgrad, når situationen tillader
det, lade personel af forvaltnings
divisionen tilberede måltider og
fordele dem til besætningen på
klartskibsposterne.

2.beredskabsgrad
Så meget af skibets kampkraft er
klar til indsats over en længere pe
riode, som halvdelen af personellet
på post muliggør.

Der skal især lægges vægt på
overvågningssystemet, således at
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skibet rettidigt kan bringes i en
højere beredskabsgrad, når behov
herfor opstår.

3.beredskabsgrad
Skibets våben og materiel er klar
gjort til imødegåelse af en eventuel
trussel, således at skibet sikres mu
lighed for at blive bragt i en højere
beredskabsgrad. En trediedel af be
sætningen er på post. Beredskabs
graden kan bibeholdes overen læn
gere periode .

4.beredskabsgrad
Alle våben- og varslingssystemer
er holdt i operativ stand.

Overvågningssystemet beman
des således, at det nødvendige var
selopnås.

Våbensystemerne er normalt i
daglig orden, og besætningen for
retter vagttjeneste i henhold til
vagtorganisationen under fredsbe
redskab.

5. beredskabsgrad
Der gives mulighed for, at perso
nellet kan hvile og at vedligeholde
materiellet inden for det fastsatte
varsel. Det er laveste beredskabs
grad, som kun anvendes i havn el
ler til ankers. Besætningen forret
ter vagttjeneste som under fredsbe
redskab.

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

- »Rør på kort varsel« (la sek.
varsel) og »Rør på langt var
sel« (l min. varsel) indebærer,
at personellet befinder sig i
umiddelbar nærhed af posterne
således, at materiellet kan brin
ges i aktion på det givne varsel
samt

- »rør på ... minutters varsel«
kan kun beordres i 2. og 3.
beredskabsgrad. Ordren inde
bærer, at personellet befinder
sig i nærheden af posterne såle
des, at materiellet kan bringes i
aktion på det givne varsel.

De for beredskabet nødvendige
funktioner skal opretholdes.

Fuldt beredskab i den beordrede
beredskabsgrad genoptages på or
dren: »Tørn til« . Denne ændring i
varsel kan iværksættes divisions
VIS.

Beredskabsformer
Afhængig af skibstype og af hvil
ket våbensystem, der i den givne si
tuation skal lægges størst vægt på,
kan beredskabsgraderne etableres i
en eller flere af følgende bered
skabsformer:

- Luftmålsberedskab,
- sømålsberedskab,
- antiundervandsbådsberedskab,
- torpedoberedskab,



- minelægningsberedskab,
- minestrygningsberedskab,
- minesøgningsberedskab,
- ABCD-/krigssanitetsberedskab,
- entringsberedskab og
- forsyningsberedskab (forsyning

under gang, mineombordtag
ning, helikopterforsyning
o.lign.).

Under 1.-3. beredskabsgrad samt
under manøvrer etableres et hen
sigtsmæssigt beredskab til bekæm
pelse og udbedring af skader op
stået ved såvel ABC- som konven
tionel krigsførelse. Krigssanitet
stjenesten indgår i dette beredskab.

Et led i ABCD-/krigssanitetstje
nestens organisation er de forskel
lige lukningstilstande.

Når kamphandlinger eller krigs
mæssige øvelser ikke finder sted el
ler forestår, og særlige opgaver ikke
udføres, etableres fredsvagt.

Under fredsberedskab etableres
en selvstændig havarirulle.

Fredsvagtorganisationen skal
sikre, at den rutinemæssige skibs
tjeneste kan udføres forsvarligt, og
skal tage hensyn til fastsatte sik
kerhedsmæssige krav. Endvidere
skal den sikre, at beredskabet hur
tigt kan forøges, når dette beordres.

Fredsvagten kan etableres som
søvagt, ankervagt eller havnevagt
og er nærmere beskrevet i et senere
afsnit i dette kapitel.

4. Ruller

Klartskibsrulle
Klartskibsrullen angiver udstik
ning af personellet samt ansvarsfor
deling, når der skal etableres l. be
redskabsgrad, 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. 1minut lang ved
varende 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 lufttru
slen almindeligvis er den mest over
hængende, vil etablering af klart
skib normalt være ensbetydende
med 1. beredskabsgrad (luftmåls
beredskab). Efter etablering af luft
målsberedskab vil øvrigt materiel
normalt blive klargjort. Efter tilrig
ning indtager besætningen klart
skibsposterne, og den af situationen
bestemte beredskabsgrad og -form
beordres.

l. beredskabsgrad iværksættes
automatisk ved etablering af klart
skib. Den kan endvidere etableres
fra en lavere beredskabsgrad.

Ved overgang fra en lavere be
redskabsgrad till. beredskabsgrad
skelnes mellem alarmerende situa-
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tioner, i hvilke tilfælde ordren:
»Overgang til 1. beredskabs
grad« 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 benyttes
l kvarter. Under visse omstændig
heder og i mindre enheder kan be
nyttes indtil 2 skifter.

3. beredskabsgrad iværksættes
ved, at der beordres: »Overgang til
3. beredskabsgrad .•• skifte på
post«.
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I alle tilfælde skal ordren ledsa
ges af en ordre om beredskabsform.

Iværksættelse og ændring afbe
redskabsformer sker på ordren:
»Overgang til/iværksæt ••• be
redskab«. Annullering af en
iværksat beredskabsform foretages
ved ordren: »Overgang til/
ophør ..• beredskab«.

Når der efter klart skib overgås
til 4. eller 5. beredskabsgrad, beor
dres: »Ophør klart skib - daglig
orden«, På denne ordre foretager
det personel, der er på post, afrig
ning.

Krigsmanøvrerulle
Under beredskabsforøgelse, krigs-



forhold samt under krigsmæssige
øvelser anvendes krigsmanøvre
rulle under havnemanøvre til imø
degåelse af angreb eller sabotage
fra land.

Krigsmanøvrerullen danner
overgang mellem klartskibsrulle
og nærforsvarsrulle og omvendt.

Når krigsmanøvrerulle skal
iværksættes, beordres: »På post
for krigsmanøvre«.

Til krigsmanøvrerullen fordeles
besætningen således, at bemandin
gen af visse våben- og vars
lingssystemer, primært til luftfor
svar, 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 havnemanøvre ved afgang
fra havn er afsluttet, beordres:
»Overgang til ..• beredskabs
grad«,

NærforsvarsruIle
Denne rulle anvendes i havn eller
til ankers, når der kan forventes
fjendtlig aktivitet fra land, fra søen
eller fra luften. Forsvar mod kamp
svømmere og frømænd indgår i
denne rulle .

Etablering af nærforsvarsrullen
finder sted fra 1.-3. beredskabsgrad
eller fra krigsmanøvrerullen. Øn
skes nærforsvarsrullen iværksat fra
fredsberedskab, etableres først
klart skib .

Nærforsvarsrullen iværksættes
på ordren : »På post for nærfor
svar«.

En smidig overgang mellem
nærforsvarsrullen og krigsmanøv
rerullen er nødvendig. De to ruller
udformes derfor på en sådan måde,
at der sker færrest mulige omskift
ninger ved overgangen.

Fra nærforsvarsrullen kan over
gås til en efter situationen afpasset
bevogtningsgrad, svarende til den
del af besætningen, som er på post.

1. bevogtningsgrad iværksættes
automatisk ved etablering af nær
forsvarsrullen. Den kan endvidere
etableres ved, at der fra en lavere
bevogtningsgrad beordres: »Over
gang till. bevogtningsgrad«. I 1.
bevogtningsgrad er hele besætnin
gen på post for nærforsvar.

2. bevogtningsgrad iværksættes
ved, at der beordres: »Overgang til
2. bevogtningsgrad .•• på post«,

I denne bevogtningsgrad benyt
tes 1 kvarter. Under visse omstæn
digheder 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 bestem
melse.

Alle tre bevogtningsgrader op
hører enten ved ændring af den en-
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kelte bevogtningsgrad eller ved
overgang til krigsmanøvrerulle.

Nærforsvarsrullen ophører ved
overgang til krigsmanøvrerullen
eller klart skib. Skal der efter
nærforsvarsrullen overgås til 4. el
ler 5. beredskabsgrad, beordres:
»Ophør nærforsvarsrulle - dag
lig orden«, På denne ordre foreta
ger personellet afrigning.

Entringsrulle
Entringsrullen anvendes for visite
ring, arrestation eller afvisning af et
andet skib i en spændingsperiode
eller under krig.

Entringsrullen etableres fra l.
beredskabsgrad og iværksættes på
ordren : »På post for entringsrul
le«.

Besætningen fordeles efter føl
gende retningslinier:

- Operations- og teknikpersonel
som i klartskibsrullen,

- våbenpersonel til ildledelse, til
en eller flere pjecer samt til en
tringshold og

- forvaltningspersonel som i klart
skibsrullen og til entringshold.

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

Havarirulle
Med det formål hurtigt at kunne
iværksætte de fornødne foranstalt
ninger til bekæmpelse af brand og
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læk i de tilfælde, hvor ABCD-tje
nesten ikke er etableret, dvs. under
fredsberedskab, udstikkes besæt
ningen efter havarirullen.

Havarirullen iværksættes ved af
givelse af faresignal på skibets
alarmanlæg efterfulgt af ordren:
»Havarirulle - på post for brand/
læk - brandenllækken er ••.«.

Når hele besætningen er om
bord, udstikkes der til havarirulle
efter følgende retningslinier, idet
divisionsudstikning og komman
dolinier så vidt muligt opretholdes
som under klart skib:

- Operations- og våbenpersonel
fortsætter om muligt vagt,

- disponible mønstrer på et nær
mere beordret sted. I mine
læggere udstikkes minepersonel
med henblik på eventuel ryd
ning af minedæk og -laster og

- teknik- og forvaltningspersonel
møder om muligt efter klart
skibsrullen og iværksætter
umiddelbart bekæmpelse af
branden eller lækken.

Under landlovsvagt skal vagtskif
tet være udstukket således, at brand
eller læk kan bekæmpes. øvrigt
ombordværende vagtfrit personel
mønstrer på et nærmere beordret
sted.

Efter skadebekæmpelse rnøn
stres alle ombordværende.

Havarirullen ophører på ordren:
»Afrigning efter havarirulle«.



Bjærgningsrulle
Bjærgningsrullen skal sikre , at hele
besætningen kommer fra borde,
når situationen nødvendiggør, at
skibet forlades. Ligeledes skal den
sikre , at materiel til overlevelses
formål samt vigtige papirer bliver
bjærget.

Bjærgningsrullen angiver be
sætningens fordeling til skibets
redningsflåder, og den etableres
normalt på ordren: »Bjærgnings
rulle«, I en akut nødsituation vil
rullen blive etableret ved ordren:
»Fald på flåderne efter bjærg
ningsrulle«.

Ved normal iværksættelse 
»Bjærgningrulle« - ifører alle sig
redningsvest, medbringer red
ningsdragt og møder ved flåderne ,
hvor besætningerne mønstres. Føl
ger chefen dette op med ordren:
»Fald på flåderne«, forholder det
sig på samme måde som ved or
dren: »Fald på flåderne efter
bjærgningsrulle«.

Ved iværksættelsesordren: »Fald
på flåderne efter bjærgnings
rulle« ifører alle sig redningsvest
og redn ingsdragt og møder ved flå
derne, som straks klargøres til ud·
sætn ing. Når føreren afden enkelte
flåde er mødt, sættes flåden ud, og
personellet går om bord; men flå
den bliver så vidt muligt ved skibs
siden, indtil alt personel til den er
mødt. Visse af søværnets skibe er
udrustet med en Evacuation Chute,
en slags »strømpe« som besætnin-

gen kan glide ned igennem direkte
i flåden.

Hvis forholdene tillader det, ud
sættes tillige gummibåde, som be
mandes af hertil udstukket perso
nel.

Udstikningen til bjærgningsrul
len foretages på grundlag af skifte
inddelingen. Befalingsmænd med
dæksuddannelse udstikkes som fø
rere af flåder og i nødvendigt om
fang til gummibåde. Til disse sid
ste udstikkes tillige personel aftek
nikdivisionen til betjening af mo
toren.

Kommunikationspersonel ud
stikkes til afhentning og betjening
af nødsendere m.v. og fordeles li
geligt mellem flåderne .

Personel udstikkes til kapning af
surringer til kasser og andre gen
stande, der kan flyde samt til af
hentning 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 orlogs
mæssigt under fredsforhold.

Når havnemanøvrerullen skal
iværksættes under anvendelse af
hele besætningen, beordres enten:
»På post til at gå i havn - styr
bordslbagbords side«, eller: »På
post til at gå af havn«, Skal hav
nemanøvren iværksættes med et
kvarter eller et eller to skifteer), be-
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ordres tilsvarende: »••• kvarter/•..
skifte på post til at gå ilaf havn«.

Skal hele besætningen anvendes
til havnemanøvrerulle, fordeles
personellet efter følgende retnings 
linier:
- Operationspersonel udstikke s

primært som i klartskibsrullen,
- våbenpersonel udstikkes til

fortøjningshold, anker, fortøj 
ningsfartøj , udsætning af falde
reb eller landgang m.v. samt til
ceremoniel og honnørafgivel
se,

- teknikpersonel udstikkes som i
klartskibsrullen, idet der dog af
ABCD-sektionen udstikkes per
sonel til ankerspil , motorbåde
m.v. og

- forvaltningspersonel er disponi
belt 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 an
ført.

I tilslutning til havnemanøvre
rullen etableres et efter forholdene
passende havariberedskab.

I helikopterbærende enheder
skal der samtidig med havnema
nøvrerullen kunne etableres heli
kopterrulle. Havnemanøvrerullen
ophører på ordren: »Efter opkla
ring, aftrædning efter havnema
nøvrerulle«.
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Ankrings- og
bøjemanøvrerulle
I denne rulle udstikkes personellet
til udførelse af de fornødne funkti
oner i forbindelse med skibets ank
ring, letning eller manøvrering til
bøje.

Når ankringsrullen iværksættes
under anvendelse af hele besætnin
gen, beordres: »På post for ank
ring - styrbords/bagbords an·
ker« henholdsvis: »På post for let
ning«.

Skal der ankres eller lettes med
et enkelt skifte eller en del af et
vagtskifte, beordres: »Klar ved
styrbords/bagbords anker« hen
holdsvis: »Klar til at hive hjem«,

Bøjemanøvre under anvendelse
af hele besætningen iværksættes på
ordren : »På post for bøjemanøv
re«, Skal bøjemanøvren foretages
med et skifte, beordres: »••• skifte
på post for bøjemanøvre«.

Når hele eller dele af besætnin
gen skal anvendes til ankrings- og
bøjemanøvre. foretages udstik
ning efter de samme retningsli
nier, som anført under havnema
nøvrerulle.

Ankrings- og bøjemanøvrerul
len ophører på en af følgende or
drer: »Efter opklaring aftræd
ning efter ankringlletninglbøje
manøvre«.

Inspektionsrulle
Inspektionsrullen anvendes under
fiskeriinspektion med henblik på at
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Inspektionsskibet THETIS modtager LYNX-helikopter

konstatere fiskefartøjers lovlige til
stedeværelse 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:

- Inspektionsrulle, kontrolbered
skab (inspektion for kontrol af
fiskeskib, fangst og redskaber) ,

- inspektionsrulle, bevisbered-
skab (tilvejebringelse af bevis
materiale vedrørende ulovlig
tilstedeværelse) eller

- inspektionsrulle, standsnings
beredskab (for standsning og
evt. anholdelse af fiskeskib).

Inspektionsrullen anvendes endvi
dere 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: »In
spektionsrulle - kontrol-/bevis
eller standsningsberedskab«.

Besætningen fordeles efter føl
gende retningslinier:

- Ved kontrolberedskab besætter
personellet poster til udsætning
og sejlads med fartøj samt in
spektionshold, der ledes af fi
skeriofficeren (FIO). Inspek
tionsholdet kan overføres med
helikopter,

- ved bevisberedskab besætter
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operationspersonel poster som
anført i klartskibsrullen samt

- ved standsningsberedskab be
sætter operations- og våbenper
sonel poster som ved klart
skibsrullen. Der udstikkes per
sonel til udsætning og sejlads
med fartøj samt inspektions
hold.

Inspektionsrullen ophører på or
dren: »Ophør inspektionsrulle«.

Paraderingsrulle
Rullen, der har tilnavnet »Jubel
rulle«, angiver besætningens for
deling under paradering.

Når paraderingsrullen skal etab
leres, beordres: »På post for para
dering - styrbordslbagbords si
de«,

Paraderingsrullen ophører på or
dren: »Aftrædning efter parade
ring«,

Se i øvrigt 7. Kapitel, afsnit A.

Helikopterrulle
Helikopterrullen angiver besætnin
gens fordeling til poster for
klargøring til eller afrigning efter
helikopterflyvning samt for start el
ler landing af helikopteren. Heli
kopterrullen etableres på ordren:
»På post for helikopterrulle«.

Under helikopterrulle fordeles
fornødent personel som angivet:
- Operationspersonel til kontrol

og ledelse af helikopter samt
kommunikationstjeneste,
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- våbenpersonel til ud- og ind
kørsel, start og landing af heli
kopteren samt til redningsfar
tøj,

- teknikpersonel til brandbekæm
pelse og sanitetstjeneste og

- helikopterpersonel til klargø
ring og flyvning henholdsvis
afrigning af helikopteren.

Helikopterrullen ophører på or
dren: »Aftrædning efter heltkop
terrulle«.

Rengøringsrulle
Rengøringsrullen angiver besæt
ningens fordeling til generel ren
gøring af skibet.

Inden rengøringsrullen iværk
sættes, beordres: »Posterne under
rengøringsrulle til mønstring«.
Når rengøringen skal begynde, be
ordres: »Rengøringsrulle - an til
rengøring«.

Ansvarsfordelingen m.v. under
rengøringsrullen er nærmere be
skrevet i dette kapitels pkt. 2.

Rengøringen ophører på ordren:
»Aflevere rengøringsgrej - af
trædning efter rengøringsrulle«.

Forsyningsrulle
Forsyningsrullen angiver besæt
ningens fordeling til udførelse af de
fornødne funktioner i forbindelse
med om bordtagning af forsynin
ger.

Forsyningsrullen kan etableres
under alle forhold i søen og iværk-



sættes på ordren: »På post for for
syningsrulle •••« (ordren efterføl
ges af f.eks. mineom bordtagning,
helikopterforsyning, light jackstay
o.lign.).

Forsyningsrullen ophører på or
dren: »Aftrædning efter forsy
ningsrulle«.

5. Mønstringer
Mønstring efter rullerne kan anven
des for kontrol af besætningens til
stedeværelse, for rulleinstruktion
o.lign. Mønstringen iværksættes på
ordren: »Mønstring efter
rulle«, såfremt det gælder hele be
sætningen. Når kun dele af besæt
ningen ønskes mønstret, beordres:
»Skiftelkvarter mønstring efter
..• rulle«. Besætningen mønstrer i
henhold til rulleudstikningen, uden
at der foretages tilrigning. Møn
stringen ophører på ordren: »Af
trædning efter ..• rulle«,

Divisionsmønstring er den nor
male form for mønstring af hele be
sætningen til arbejde, uddannelse
og parader. Divisionsmønstring
iværksættes på en af ordrerne: »Di
visionsmønstring, mønstring i di
visionerne« eller: »AlIe mand op
til parade«, Besætningen mønstres
divisionsvis således som anført i de
enkelte skibsorganisationsbøger.
Divisionsmønstringen afsluttes på
ordren: »Efter aftrædning an til
•••«.

Skiftemønstring anvendes nor-

malt ved vagtskifte under fredsbe
redskab og iværksættes på en af or
drerne: »..• skifte til mønstring«
eller: »Vagtskiftet til mønstrlng«
eller: »Skiftemønstring«.

Personellet mønstrer som anført i
skibsorganisationsbogen eller som
særligt beordret. Under skiftemøn
string i søen mønstres personel af
teknikdivisionen normalt for sig
selv. Under landlovsvagt mønstres
personel fra teknikdivisionen sam
men med øvrigt personel af vagt
skiftet med henblik på udstikning til
havarirulle. Personel af forvalt
ningsdivisionen vil normalt ikke
være omfattet af skiftemønstring.

Skiftemønstring afsluttes på
ordren: »Efter aftrædning an
til ••.«,

6. Vagttjeneste
Vagt under fredsforhold
Beredskabs- og sikkerhedsmæs
sige krav samt kravet om en til
fredsstillende varetagelse af den
rutinemæssige skibstjeneste med
fører, at der også under fredsfor
hold holdes en kontinuerlig vagt.

En del af besætningen vil således
altid være på vagt, mens en anden
del, afhængig af forholdene, vil
være på kortereeller længere varsel.

Afhængig af forholdene anven
des en af vagtformerne søvagt, an
kervagt eller havnevagt. Der stilles
forskellige krav til vagtens omfang
og udførelse.
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Under søvagt og ankervagt be
strides vagten af et skifte, eller så
fremt forholdene tillader det, af et
halvskifte i en vagtperiode af 4 ti
mer. Døgnet inddeles i følgende
vagtperioder:

kl. 0000-0400: Hundevagt
kl. 0400-0800: Dagvagt
kl. 0800-1200: Formiddagsvagt
kl. 1200-1600: Eftermiddagsvagt
kl. 1600-1800: Tevagt
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. Un
der havnevagt/ankervagt, hvor
landlov gives, bestrides vagten på
hverdage et døgn ad gangen af
samme vagthold. Vagten bestrides
af det skifte eller et af de halvskif
ter, 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, her
under for weekender, udarbejdes
normalt for et helt kalenderår ad
gangen, omfattende dels kvarter og
skifte-, dels halvskiftetørn.

Vagt under krigsforhold
Under krigsforhold, skærpet bered
skab og krigsrnæssige øvelser vil
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vagten blive etableret som en
højere beredskabsgrad.

Vagtafløsning
De enkelte skibsorganisations
bøger fastsætter de nærmere reg
ler for vagtafløsning. herunder
vagtafløsning omkring skaffeti
der.

Om dagen mønstres det tiltræ
dende skifte ved afløsningstid,
dvs . fem minutter før vagten tør
ner. Posterne afløses, og det fra
trædende skifte mønstres, hvoref
ter der kan gives frivagt for det af
løste skifte.

Er det tiltrædende skifte til køjs,
purres det femten minutter før af
løsningstid, dvs. tyve minutter før
vagten tørner.

Redningsbådsbesætning
Der udstikkes såvel under gang
som til ankers en besætning til
gummibåden. Gummibådsføreren
kontrollerer ved vagtens begyn
delse, at gummibåden er rigget og
klar til brug som redningsbåd.

Alle skal være iført rednings
veste og hjelme, når de falder på
gummibåden . Hvis vandtempera
turen er under 15°C skal alle være
iført trawlerdragt. Indenfor øvel
sestid og under beredskabsgrader,
hvor divisionsøvelser og -arbejder
umuliggør etablering af skiftevagt,
kan redningsbådsbesætningen uds
tikkes af en gruppe, der arbejder el
ler holder øvelse på dækket.



7. Vagttjenestens
udførelse

Vagtchefen leder vagttjenesten.
Vagtchefen assisteres af en befa
lingsmand, som benævnes vagt
assistenten. Denne fører tørnliste
for vagtposterne og sørger for, at af
løsning finder sted til rette tid og på
befalet måde.

Enhver, der er på post, skal væ
re årvågen og agtpågivende. Han
skal huske, at ikke blot skibstjene
stens forsvarlige gang, men også
skibets og personellets sikkerhed
kan være afhængig af hans påpas
selighed . Han må derfor intet fore
tage sig, som kan bortlede hans op
mærksomhed fra tjenestens for
svarlige udførelse .

Som hovedregel må ingen for
lade sin post uden at være afløst.

Bliver en vagtpost syg, under
retter han vagtassistenten herom.
Indtil afløsning har fundet sted, ud
fører han efter evne sin tjeneste på
posten .

Ingen vagtpost må lade sin tje
neste udføre af en anden uden vagt
assistentens tilladelse.

Orlogsgasten skal have forrettet
sine naturlige fornødenheder, før
han går på post . Nødsages han til at
træde af, skal han anmode om mid
lertidig afløsning.

Enhver post skal være nøje be
kendt med alle instrukser, der gæl
der for den pågældende post.

8. Sikkerheds
bestemmelser

Om bord på flådens skibe er
der visse sikkerhedsbestemmelser,
som skal følges af alt personel, der
befinder sig om bord. Det er den en
keltes pligt at sætte sig ind i disse
bestemmelser. Her skal blot angi
ves nogle af dem.

På alle flådens skibe er installe
ret elektronisk grej, og det skal der
for indskærpes, at der eksisterer
strålingsfare for personel, der ar
bejder omkring skorstene, master
og top af styrehus.

Sådant personel skal derfor ind
hente vagtchefens tilladelse, før ar
bejdet påbegyndes. Vagtchefen er
ansvarlig for, at radio- og radarud
sendelser, som kan indebære fare
for personellet, stoppes og ikke star
tes igen, før arbejdet er tilendebragt.

Enhver, der arbejder udenbords,
skal være iført redningsvest og
have en tovende om livet; toven
dens tamp skal være fastgjort in
denbords. Enhver, som observerer,
at en mand falder overbord, skal
øjeblikkeligt praje: »Mand over
bord« og gentage prajet, indtil han
er sikker på, at det er hørt af vagt
chefen. Er han i nærheden af et
bjærgemærs, kastes dette nær ved
den overbordfaldne. Under øvelse
varskoes altid: »Bjærgemærs
overbord«.

Det er forbudt at bade udenbords
uden vagtchefens tilladelse.
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Af hensyn til brandfare er tobaks
rygning om læ ikke tilladt i alle rum.
Nærmere bestemmelser er fastsat i
de enkelte skibsorganisationsbøger.

Under om bordtagning og iland
sætning af eksplosiver samt under
oliefyldning er tobaksrygning og
brug af åben ild på dæk og i gange
forbudt. Signalflag BRAVO hejses.

Med eksplosiver om bord skal der
udvises den største forsigtighed ved
svejsning og skærebrænding. Det
påhviler teknikofficeren i hvert en
kelt tilfælde at formidle sin tilladelse
til svejse- og skærearbejdets begyn
delse til et værksted eller værft i form
af en svejsetilladelse, der skal under
skrives af chefen. Han udpeger desu
den en tilsynsførende, der skal påse
og overvåge, at foreskrevet brand
slukningsmateriel er tilrigget ved ar
bejdsstedet, og at betjeningspersonel
er forsvarligt instrueret om opgaven.

9. Dagens inddeling
om bord

Udpurring overalt sker kl. 0700 
»Reveille« - ved udpurringssignal
over skibets ordreanlæg, efterfulgt
af ordren: »Rejse, rejse ud af
køjerne-s.

En halv time før almindelig ud
purring purres menige frigængere,
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 mor
genmønstringen, vil blive betragtet
som forsildemødere.

Morgenmønstring afholdes kl.
0800, og på ordreanlæggets signal
kl. 0755, efterfulgtafordren: »Skej
ud overalt, op fra banjerne, (po
sterne under rengøring løser

Morgen
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Formiddag

af)«, stiller alt personel til møn
string.

Efter mønstringen begynder de
daglige arbejder med skibets renlig
holdelse, våbnenes eftersyn m.m.
indtil kl. 0930; herefter et hvil på 15
min. Kl. 0945 foretages et divisions
eftersyn, der er en samlet mønstring,
som udover kontro l med besætnin-

gens rette påklædning m.v. benyttes
til instruktion eller orientering af den
samlede besætning. Herefter over
gås til vedligeholdelsesarbejder eller
øvelser i de forskellige divisioner.

Lægekonsultation finder sted kJ.
0900 ved opmærksomhedssignal
fra ordreanlægget, efterfulgt af or
dren : »Syge til doktoren«,

Eftermiddag
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Kl. 1130begynder besætningens
middagsfrihed. Efter opmærksom
hedssignal, ordren: »Skej ud over
alt, vaske hænder«, prajes kJ.
1135: »Skafning«, hvorefter be
sætningen skaffer efter et cafeteria
system. Skafning skal normalt
være tilendebragt i løbet af ca. 1
time. I havn varer friheden til kJ.
1225, hvorefter der prajes: »Skej
ud overalt, op fra banjerne« og
kl. 1230: »Divisionseftersyn«. I
søen varer friheden til kJ. 1250,
hvorefter der prajes som ovenfor
nævnt.

Fra kl. 1300 til kJ. 1600 (onsdag,
torsdag og fredag til kl. 1500) af
holdes øvelser samt skibs- og ved
ligeholdelsesarbejder, idet der midt
i øvelsestiden gives et hvil på 15
min. KJ. 1600 (1500) prajes: »Skej
ud overalt«.

Efter øvelsernes ophør kan der
mønstres efter en rulle, der hurtigt

mønstrer hele besætningen, fx
bjærgningsrulle.

Efter rullemønstringen klædes
der om for natten. Eventuelt gives
der frihed/landlov .

Kl. 1725 prajes:»Vaske hænder
klargøring til skafning« og kl.
1730: »Skafning«, hvorefter af
tensmåltidet indtages.

Fra kl. 2000 er det tilladt at gå til
køjs, og fra kJ. 2200-0700 er to
baksrygning ikke tilladt på banjer
ne.

KJ. 2200 kan der blæses Tapto
som hornsignaJ.

Kl. 2200 foretages inspektion
for ild og lys.

Lørdage/søndage/helligdage føl
ges et særskilt tidsskema, og på
søndage og helligdage kan der ef
ter omstændighederne afholdes
gudstjeneste for den del af besæt
ningen, som ønsker at deltage.

Aften
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10. Landlov og
ombordkaldelse

I havn gives normalt landlov efter
arbejdstids ophør. Hvis skibet an
kommer til havn efter arbejdstids
ophør, gives landlov efter nærmere
ordre.

Landlov ophører så betids, at
personellet kan stille omklædt til
den først beordrede mønstring.

Spadseretilladelse er en frihed af
kortere varighed eller på anden
måde begrænset i forhold til almin
delig landlov. Ligger skibet til an
kers, således at besætningen sættes
i land med motorbåd, skallandlovs
gasterne, 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 land
lovstavlen. Ved landlovs begyn
delse foretager vagtassistenten den
første landlovsafstregning. Han
skal herunder kontrollere, at land
lovsgastens påklædning er korrekt,
når uniform bæres.

Ved tilbagekomst til skibet skal
landlovsgasten melde sig til af
stregning på landlovstavlen.

Under visse forhold kan det blive
nødvendigt at kalde besætningen
om bord før normal landlovs ophør,
f.eks. i tilfælde af en kommende
storm, søredningstjeneste osv. Om-

bordkaldelsen kan ske på flere må
der. Som ombordkaldelsessignaler
anvendes: Signalflaget Papa (om
natten belyst) - morsesignalet P
(kort-lang-lang-kort) afgivet i land
med sirene - og signalprojektøren
rettet lodret (om natten).

Ved alarmering vil forsvarets
alarmeringssignal - tre gange tolv
sekunders toner afbrudt af tolv se
kunders pause - betyde »møde om
bord«, Alarmering kan yderligere
blive foretaget gennem TV, radio
og højttalervogne.

Alle ordrer fra politi, militærpo
liti eller militære patruljer skal ad
lydes øjeblikkeligt.

11. Kantinen
Kantinen om bord i flådens større
skibe giver søværnets personel ad
gang til at indkøbe varer til person
ligt dagligt brug. (Tobak, chokola
devarer, skrive- og rygeartikler og
sodavand m.v.).

Salg i kantinen må kun finde sted
mod kontant betaling.

Under togter til udlandet (herun
der Færøerne og Grønland) kan der
forhandles ufortoldede varer i kan
tinen efter nærmere fastsatte be
stemmelser. Ved tilbagekomst til
dansk havn skal der finde told
behandling sted, og den enkelte må
kun være i besiddelse af det kvan
tum ufortoldede varer, som omtalte
bestemmelser foreskriver. Skibet
vil i den anledning foranledige de

129



OM BORDKALDELSESSIGNALER

Et orlogsskib kan anvende følgende
om bordkaldelsessignaler:

- Med skibets fløjte afgives bogstavet P (: - _.)

- signalflag P hejses

- skibets projektører tændes og rettes opefter

- løse skud afgives

..........
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ALARMERING
Hvis der bliver slået ALARM, skal du
uopholdeligt ved aflytning af Danmarks Radio eller højtta
lervogne søge oplyst, om der er tale om alarmering, og
om du 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
Om bordkaldelsessignaler

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.

12SEK. I:ZSEK.
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nødvendige papirer udfærdiget og
instruere om gældende toldbestem
melser.

12. Post, E-mail,
mobiltelefoner
m.m.

Post til flådens skibe sendes til
pgl. enhed (person) via den flåde
station hvor enheden har base
havn f. eks.

Værnepligtig, skibsnummer 326
Jens Christian Hansen

Korvetten OLFERT FISCHER
Flådestation Korsør

4220 Korsør

eller

Værnepligtig, skibsnummer 326
Jens Christian Hansen
Minelæggeren MØEN

Flådestation Frederikshavn
Postboks 711

9900 Frederikshavn

Dette gælder også pakkepost.

- Under sejlads i danske/udenland
ske farvande,

- under ophold i udenlandsk havn,
- under ophold udenfor basehavn

anvendes samme procedure/
adressering.

Posttjenesten på den pgl. flådesta
tion videresender post/pakker.
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Pengeforsendelser til og fra be
sætningen må ikke sendes i almin
delige breve, men skal altid sendes
i anbefalede breve eller pr. postan
visning. Anbefalede breve til mili
tært personel må ikke indeholde
beløb over 900 kr. Postanvisning
max. 5.000 kr. Beløbet er, hvad
postvæsenet eller forsvaret kan for
ventes at ville erstatte, såfremt
disse myndigheder bliver gjort an
svarlige for forsendelsers bort
komst.

Udgående breve lægges i skibets
postkasse. Ankommende post for
deles afbanjermesteren eller skibs
kontoret. Der kvitteres altid for an
befalede breve, pakker og værdi
forsendelser.

Under sejlads kan besætningen
sende og modtage E-mails via en
på skibet dertil indrettet computer
med internetforbindelse.

Når skibet er indenfor mobil
telefonrækning af land kan besæt
ningen efter chefens tilladelse an
vende egne mobiltelefoner.

Hvis skibet er udenfor mobilte
lefonrækning kan i nødstilfælde
kontakt etableres via civil VHF og
Lyngby Radio.

Vigtige personlige meddelelser
angående sygdom, dødsfald og lig
nende til besætningsmedlemmer i
enhver af søværnets enheder kan
sendes via søværnets kommunika
tionsnet. Henvendelse om afsen
delse af sådanne meddelelser skal
ske til Søværnets Operative Kom-



mando eller nærmeste søværns
myndighed. Meddelelsen vil blive
sendt i form af et signal til det på
gældende skib, idet det i tekstens
indledning anføres, til hvem signa-

let er adresseret med angivelse af
grad, personnummer og navn.
Meddelelsen vil blive overleveret
den pågældende efter chefens nær
mere bestemmelse.
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4. Kapitel, afs. A

Beklædning

1. Mundering
Ved indkaldelse udleveres til alle
menige en standardudrustning.
Sammen med standardudrustnin
gen får orlogsgasten udleveret en
fortegnelse over udleverede gen
stande. Af fortegnelsen fremgår, at
visse af de udleverede genstande
overgår tilorlogsgastens ejendom
efter mindst 3 måneders tjenestetid.

Denne standardudrustning følger
orlogsgasten gennem hele tjeneste
tiden og dækker det generelle behov
for uniformering, beklædning m.v.

Standardudrustningen vil efter
behov blive suppleret med special
udrustning ved enkelte tjenesteste
der, afhængig af tjenestens opgave
og karakter.

Medbringes ved indkaldelse
Ved indkaldelse, og under tjene
sten, skal hver mand selv for egen
regning anskaffe toiletartikler.

Uniformernes benævnelse
De forskellige uniformer benæv
nes:
- Paradeuniform,
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- daglig blå uniform,
- sommeruniform,
- sommeruniform, daglig,
- skjorteuniform, blå,
- sweateruniform,
- paradeuniform, hvid, kun til

DANNEBROG,
- daglig hvid uniform, kun til

DANNEBROG,
- kampuniform, M/84, og
- arbejdsuniform M/8?

Reglementeret påklædt
Uniformen og uniformseffekter
skal bæres reglementeret (se illu
strationen) dvs., at den/de skal sid
de sådan, som orlogsgasten lærer
det ved indkaldelsen.

Det er ikke tilladt at:

- Smøge ærmerne op på parade
uniform eller daglig blå uni
form,

- slå kraven op på pjækkert,
- bære pjækkert åbenstående,
- blande civile og militære be-

klædningsgenstande (bortset
fra, hvad der er nævnt under
»civil påklædning«) samt



Sådan skal paradeuniformen sidde med og uden pjækkert

- bære huen på andre måder end
foreskrevet (1 fingersbredde
over højre og 2 fingersbredder
over venstre øje).

2. Behandling af
udleveret mundering

Afmærkning
Alle beklædningsgenstande skal
være behørigt mærkede efter tjene
stestedets anvisning.

Salg eller bytte
Bytte - udover gennem tjenesteste
det - eller salg af de udleverede
munderingsgenstande er forbudt.

Omsyning eller ændring
Det er forbudt at omsy eller foran-

dre modellen i de udleverede be
klædningsgenstande. Derimod skal
man selv foranledige oplægning af
bukser, som er for lange.

Huen
Den runde hue skal behandles var
somt, og faconen må ikke ændres.
Huestivere må ikke ændres, bøjes
eller udtages.

Flydende tråd
Det er ikke tilladt at anvende den
såkaldte »flydende tråd« til repara
tioner eller lignende.

Vask
Vask af arbejdstøj, undertøj og
strømper kan foregå ved tjeneste
stedets vaskefaciliteter, mens ved-
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ligeholdeise af øvrige udrustnings
genstande påhviler den enkelte.

Mindre reparationer
Mindre reparationer foretages af
orlogsgasten selv.

Opslidte udrustningsgenstande
ombyttes ved tjenestestedets foran
staltning.

Fodtøj
Orlogsgasten skal selv renholde og
pudse det udleverede fodtøj.

Fodtøj m.m., der overdrages or
logsgasten til eje ved hjemsendel
sen er, sålænge tjenesten varer, sø
værnets ejendom, hvorfor oven
nævnte vedligeholdelseskrav skal
efterleves. Det skal bemærkes, at
de udleverede lædersko ikke kan
byttes.

Bortkomst:
Forskyldt
Bortkommer eller ødelægges nogle
af de udleverede beklædningsgen
stande ved den pågældendes egen
vilje, uagtsomhed eller uorden, er
stattes de af vedkommende med
fuld værdi.

Ødelagte effekter skal afleve
res, selvom erstatning har fundet
sted.

Uforskyldt
Bortkommer eller ødelægges nogle
af de udleverede beklædningsgen
stande uden den pågældendes egen
skyld, skal det straks meldes , og der
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vil normalt blive udstedt en tabsat
test ved tjenestestedets foranstalt
ning.

Styrthjelmlstøvler
Ved kørsel på motorcykel eller lig
nende køretøj er det tilladt at bære
styrthjelm og støvler til paradeuni
form. Styrthjelm skal bæres under
selve kørslen og i rimelig tilslut
ning derti1.

3. Distinktionering
Distinktioner
Distinktioner for paradeuniform
bæres midt på ydersiden af over
ærmerne og midt imellem skulder
og albueled.

På uniformsgenstande med skul
derstrop anlægges distinktioner på
disse.

Roset til
sergentelever
Rosetten bæres på begge uni 
formsgenstandens ærmer/skuldre
10 mm lodret under distinktionen
(vinkel eller Søværnets Mærke).

Militære udmærkelsestegn
Militære udmærkelsestegn bæres
med 1 cm mellemrum i vandret
række midt på højre overarm og
symmetrisk om en linie igennem
midten af ærmets yderside, dog
med mærkets overkant 1 cm under
eventuelle gradstegn, roset m.v.

Erhverves mere end 3 mærker



anlægges ny række under den før
ste.

Søværnets heraldiske
mærker
Det er tilladt søværnets personel at
bære tjenestestedets heraldiske
mærke på sweater M/79.

Mærket bæres på højre overærme
ca. 1 cm under skuldersømmen.

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 mærker/tegn
På tilsvarende måde, som for mili
tære udmærkelsestegn, kan på ven
stre overarm bæres følgende civile
mærker og tegn:

- Idrætsmærket,
- terrænsportsmærket,
- selvforsvarsmærket,
- De Danske Skytte-, Gymnastik-

og Idrætsforeningers skyttemær
ke og

- Dansk Militært Idrætsforbunds
guld- og sølvemblem.

Andre civile mærker
Mærker, der med justitsministeri
ets tilladelse sælges på visse af
årets dage, må bæres på salgsda
gen, såsom:

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

Disse mærker bæres på venstre
reversIkraveopslag og må på uni
formen kun bæres på selve da
gen.

Ordensdekorationer
Ved bæring af ordensdekorationer,
herunder Nijmegen-medaljen, føl
ges uniformsreglementets bestem
melser.

4. Civil påklædning
Det tillades alt personel under tje
nestefrit ophold på eller uden for
søværnets tjenestesteder at an
lægge civil påklædning.

Tilladelse til at bære civil på
klædning kan ved forøgelse af be
redskabet, eller hvis andre særlige
tjenstlige årsager nødvendiggør
det, midlertidig inddrages af che
fen.

Ophold i civil påklædning inden
for tjenestestedet kan af chefen be
grænses 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 flådesta
tion.

Opbevaringsmuligheder for ci
vilt tøj anvises af tjenestestedet.
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Omfanget af det civile tøj, som
kan medføres i skibene, fastsættes
efter eskadrechefernes nærmere be
stemmelse. Henset til pladsforhol
dene i skibene kan eskadrechefen
om nødvendigt arrangere opbeva
ring af civilt tøj ved en flådestation .
Forenhede~somikkeindgårien

eskadre, fastsættes bestemmel
serne af chefen/føreren.

Under ophold i udenlandsk havn
gælder ovennævnte bestemmelser
ikke. I sådanne tilfælde fastsættes
særlige bestemmelser i hvert enkelt
tilfælde.

I forbindelse med civil påklæd
ning er det af de udleverede mun
deringsgenstande kun tilladt at be
nytte underbenklæder, sokker, sko
eller støvler, halstørklæde, vanter,
sweater og regnfrakke.

Bæring af civil påklædning æn
drer intet i det forhold, at personel
let er underkastet militær straffe
lovs bestemmelser samt reglerne
for militær optræden.

Tilladelse til at anvende civil på
klædning vil ikke kunne medføre
godtgørelse for slid eller bortkomst
af civilt tøj.

Inspektionskutter af AG OLEK-klassen i færøsk farvand
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4. Kapitel, afs. B

Almindelige tjenesteforhold

1. Omgangsformer

I ethvert samfund og i enhver
gruppe inden for et samfund eksi
sterer der skrevne og uskrevne reg
ler 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 omgi
vende samfund og af de enkelte
gruppemedlemmer. Som følge her
af vil omgangsformerne kunne væ
re meget forskellige i forskellige
samfund eller grupper. Du vil f.eks.
finde store forskelle mellem om
gangsformerne herhjemme og ikke
blot i fjerne lande, men også i vore
nabolande. Der gælder helt speci
elle omgangsformer i Folketinget,
ved domstolene, i kirken og på fod
boldbanen, ligesom du sikkert har
bemærket, at omgangsformen kan
variere fra arbejdsplads til arbejds
plads .

Forsvaret har da også sine sær
lige omgangsformer, fremkommet
som resultat af mangeårige erfarin
ger og med særlig henblik på for
svarets opgaver og de vilkår, hvor
under de skal løses, således at det
mest effektive samarbejde sikres
både under fredstidsberedskab og i
en evt. kampsituation. I søværnet er
omgangsformerne ofte en følge af
de særlige krav, som tilværelsen om
bord i skibe og fartøjer stiller.

Der er foregået en stadig tilpas
ning af de militære omgangsformer
til samfundets almindelige om
gangsformer. Ikke mindst i de se
nere år har udviklingen nærmet for
holdene i det militære liv til det ci
vile. Det har også vist sig, at flertal
let af orlogsgasterne hurtigt finder
sig til rette med de særlige om
gangsformer. Dette sker, fordi de får
forståelse for, at de er begrundede i
de særlige forhold og at de er hen
sigtsmæssige, hvor så mange skal
leve og arbejde gnidningsløst sam
men.

Beskrivelsen afomgangsformer
ne er i det efterfølgende opdelt i:
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- Kommandoforhold,
- lydighed,
- respekt og agtelse,
- hilsepligt,
- tiltaleformer samt
- henvendelsesfonner.

Endvidere er en del af bestemmel
serne i dette kapitels pkt. 8 »Skik
og Orden« udtryk for omgangsfor
men i søværnet.

2. Kommandoforhold
For kommandoforhold er fastlagt
følgende definitioner:

Militær rækkefølge
Alt militært personel dvs.:

- Officerer af linien,
- officerer af reserven,
- sergentgruppen samt
- menigt personel (konstabelgrup-

pen og værnepligtige menige)

er indordnet i den militære række
følge efter grad , ansættelsesforhold
og ansættelsesfonn.

Militær aldersorden
Personellet inden for de enkelte gra
der er placeret i en rækkefølge, der
som hovedregel er bestemt af da
toen for udnævnelse i graden. Befa
lingsmænd og menige af reserven
står dog inden for de enkelte grader
efter samtlige befalingsmænd eller
menige af linien .
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Foranstående/efterstående
Enhver, der i den militære række
følge står foran en anden, er dennes
foranstående, den anden hans ef
terstående.

Menigt personel er dog indbyr
des ligestillede.

Foresat/undergiven
Den, der i henhold til love, be
stemmelser eller befalinger er be
myndiget 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 far
tøj. I dette tilfælde har han samme
myndighed som andre foresatte in
den for det angivne tjenesteom
råde. Den foresatte har tjenstlig be
falingsret, den undergivne tilsva
rende lydighedspligt.

3. Lydighed
Enhver lovlig tjenstlig ordre skal
straks adlydes nøjagtigt og vil
ligt.

Hvem skal adlydes:
- Orlogsgasten skal adlyde de or

drer, som skildvagt, adgangs
kontrol og militær patrulje giver,

- han skal adlyde sine foresatte
og

- han skal adlyde enhver foran
stående i uniform, selvom den
ne 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, op
mærksom herpå. Fastholdes or
dren, skal den adlydes.

Formodet misforståelse
Modtager orlogsgasten en or
dre, om hvilken han har gyldig
grund til at formode, at den må bero
på en misforståelse, er det hans pligt
at gøre opmærksom herpå. Fasthol
des ordren, skal den adlydes.

Lovlig befaling
Orlogsgasten må gå ud fra, at en
hver befaling, der gives ham af en
foresat, er en lovlig tjenstlig befa
ling, som det er hans pligt straks at
adlyde.

Ansvarsfri
En orlogsgast, der adlyder en befa
ling, er ansvarsfri, selvom han ved
udførelsen kommer til at begå en
strafbar handling. Det er dog en
væsentlig betingelse for ansvarsfri
heden, at orlogsgasten ikke har
vidst, eller at det ikke var ham
umiddelbart indlysende, at befalin
gen tilsigtede en forbrydelse, jfr.
nedenfor.

Ikke ansvarsfri
Hvis det er orlogsgasten umiddel
bart indlysende, at befalingen tilsig
ter 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 bli
ver den slet ikke udført, skal dette
snarest meldes til den, der har ud
stedt ordren.

4. Respekt og agtelse
Ud over lydighedspligten, således
som den er defineret ovenfor,
kræves en gensidig respekt og ag
telse, som får udtryk i almindelig
høflighed, ligevægt og korrekt op
træden.

Afhold dig derfor fra kritik og
nedsættende omtale af foranstå
endes handlinger eller befalinger
i trediemands påhør. Har du
grund til at klage i henhold til kla
gereglerne, så følg disse regler.
Men tænk på, at du ved at give
frit løb for din eventuelle util
fredshed i andres påhør kan skade
forsvaret og dets personel. Dine
udtalelser kan virke nedbrydende
på kammeraternes tillid til forsva
ret eller dets befalingsmænd.
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5. Enkeltmandshilsen
og -honnør

Hilsepligt
Som hovedregel gælder, at den ef
terstående hilser først på den for
anstående, 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 tjene
stested samt chefens foresatte,

- skildvagter, honnørposter og
- adgangskontrol udført af mili-

tært 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 al
tid påbegyndes så tidligt, at besva
relse kan nås inden passage. Hilse
nen ophører, så snart den er besva
ret eller efter 2-3 sekunders forløb.
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Hilsenen kan, afpasset efter tids
punktet, ledsages af :

»Godmorgen, goddag« osv.

Har den hilsende ingen hovedbe
klædning på, bærer han på noget,
eller er han på anden måde forhin
dret i at hilse med hånden til ho
vedbeklædningen, hilser han ver
balt. Armene holdes ned langs si
den, når det er muligt.

Står efterstående stille, og foran
stående går forbi, gør den efter
stående fornøden plads, indtager
retstilling og aflægger den militære
hilsen.

Er efterstående i bevægelse, af
lægges den militære hilsen i almin
delig 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 påbegyn
des den militære hilsen, når efters
tående er på højde med den, der
skal hilses.

For førere af motorkøretøjer og
cykler bortfalder pligten til at af
lægge 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
del af besætningen, der er beskæfti
get ved hagerne, årerne eller maski
nen, hilser ikke. Er fartøjet under
gang, hilser fartøjsføreren alene.



Der hilses, når en foranstående
går om bord eller forlader fartøjet.

Foranstående går sidst om bord
og først fra borde.

Den militære hilsens
aflæggelse - bevæbnet
Er den efterstående bevæbnet med
maskinpistol, gevær eller maskin
gevær, aflægges den militære hil
sen på stedet ved at foretage en
opretning med uforandret våben
bæring, eventuelt afhængig af for
holdene, ledsaget af en verbal hil
sen.

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.

Honnørpligt
Enkeltmand har honnørpligt som
beskrevet i honnørtabellen.

Enkeltmand aflægger altid hon
nør 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 nedha
ling, faneceremoniel, stabelafløb
ning o.lign.) aflægges dog honnør
inden for noget større afstand, når
ceremonien er synlig for den hon
nørpligtige.

Er den/det honnørberettigede
under bevægelse, gøres front for
(vinkelret på det honnørberettige
des bevægelsesretning), og den i
honnørtabellen anførte honnør af
gives fra 6 sek. før til 6 sek. efter
passage af den/det honnørberetti
gede.

Står den/det honnørberettigede
stille, gøres front mod, og den fo
reskrevne honnør afgives i 6 sek.

Ved ceremonielle handlinger gø
res front mod, og den foreskrevne
honnør afgives i den tid, den cere
monielle 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 - stål
hjelm aftages ikke).

Er den, der skal afgive honnør
med front for eller front mod, på cy
kel, skal han stå af cyklen, holde den
på sin venstre side og gøre front,
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*

Honnørtabel

»Front Bevæbnet
Honnørberettiget for/front Ubevæbnet enkeltmand

mod«*

Deres Majes tæter Kongen og Dronningen - Hånden Opretning
samt medlemmer af kongehuset. til huen

Fremmede statsoverhoveder og medlemmer - do do
af udenlandske kongehuse.

Faner og estandarder, der bæres udfoldet og Front for do do
hører til et militært kommando samt under
faneceremoniel.

Ligtog (kisten). do Huen af** do

Ved hejsning og nedhaling af orlogsflaget, Front mod do do
splitflaget og nationsflaget.

Når danske/udenlandske nationalme!odier og do do do
kongesange spilles og synges som sådanne.

Ved stabelafløbning af orlogsskibe, når skibet do do do
løber af stablen.

Ved begravelse, når kisten sænkes i jorden, do do do
under jordpåkastelsen, bønnen og
velsignelsen.

Ved dødsfald om bord, når kisten bæres fra do do do
borde eller sættes over bord.

Ved kransenedlægning under selve do do do
ceremonien.

Under afgivelse af skansevagtshonnør. do Retstilling do
ulhilsen

Under afgivelse af salut (dog ikke sørgesalut) do do do
og falderebshonnør, samt når der blæses
(pibes) front.

Aflæggelse af hilsen for skildvagter, honnør- - Hånden til Uforandret
poster og adgangskontrol. huen tvåbenbæring,

se til siden

Alle foranstående fra eget tjenestested samt - do do
alle foresatte.

Orlogsflaget ved passage af faldereb eller - do do
landgang.

»Front for«: Den, der afgiver honnør, placerer sig vinkelret på den honnørberettige
des 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.
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medens han aflægger den fore
skrevne 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 enkeltrnand aflægger
honnør ved med uforandret våben
bæring 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) - kommandøren, kap
tajnløjtnanten, chefsergenten - eller
stilling (chefen, banjermesteren,
vagtassistenten). Ved den fortsatte

tiltale anvendes formen »du«. Hen
vendelsen gøres så kortvarig som
mulig, og der tales højt og tydeligt.

Kender den efterstående ikke
den foranstående, han skal hen
vende 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 må
der:

- 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 vedkom
mende. 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.

Når enkeltrnand prajes ved navn
eller nummer, retter han op og
svarer "Halløj".

7. Henvendelsesformer
Henvendelse til en foranstående
indledes og afsluttes med, at den ef-
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terstående aflægger den militære
hilsen. Under selve henvendelsen
indtages rørstilling.

Er henvendelsen af kortere va
righed, som f.eks. en melding, kan
den efterstående forblive i retstil
ling.

Er den foranstående i bevægelse,
går den efterstående hen på hans
venstre side, følger ham i trit, af
lægger 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 - maskinpi
stol-, gevær- og maskingeværbe
væbnede beholder huen på) og ban
ker 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 for
anstående 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 til
ladelse til henvendelsen.

Træffes den foranstående so
vende, og henvendelsen ikke kan
udsættes, henvender den efterstå
ende sig med hævet stemme. Våg-
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ner den foranstående ikke, purres
han ved, at den efterstående beher
sket rusker ham i skulderen.

Når henvendelsen til den foran
stående er afsluttet, indtager den ef
terstående retstillingen og aflægger
den militære hilsen, hvorefter han
fjerner sig. Har den efterstående in
gen 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 søvær
net en samling generelle anvisnin
ger og bestemmelser, der betegnes
»SKIK og ORDEN«, som skal
være kendt af alt søværnets perso
nel.

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 be
stemmelserne opført i alfabetisk
rækkefølge efter begyndelsesbog
stavet for et karakteristisk ord i tek
sten.

Agitationsmateriale
Ved reklame- og agitationsmateria
le forstås skrifter, plakater, løbesed
ler m.v. Reklame- og agitationsma
teriale må ikke uddeles eller opsæt-



tes på militært område, dersom ind
holdet er som nedenfor beskrevet:
- Materialets behandling af mili-

tære forhold tilsigter eller er
egnet til at få en uheldig indfly
delse på disciplinen eller

- indholdet er politisk, kommer
ciel reklame eller agitation.

Det er dog tilladt forsvarets tjenst
gørende militære personel at frem
lægge 2 eksemplarer af sådant ma
teriale på henholdsvis biblioteker,
læse- og samlingsstuer eller lig
nende steder. Materialet skal for at
kunne fremlægges angive en an
svarlig udgiver eller udfærdiger.

Den, der fremlægger materialet,
vil kunne drages til ansvar, såfremt
indholdet er ulovligt.

Den, der fremlægger reklame
eIler agitationsmateriale, er for
pligtet til senest 1 time efter frem
læggelsen at aflevere et eksemplar
til en af tjenestestedets chef udpe
get 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 forbin
delse med folketingsvalg, kan der
gives tilladelse til fremlæggelse af
agitationsmateriale i videre om
fang efter drøftelse i tjenestestedets
samarbejdsudvalg.

Ved forøgelse af beredskabet
kan Forsvarschefen begrænse ad-

gangen til fremlæggelse af agitati
onsmateriale.

Ophold på banjer
Fra inspektion af ild og lys på ban
jerne kl. 2200 til »udpurring over
alt« 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 for
sigtighed og omtanke ved omgang
med ild og lys.

Chefen fastsætter evt. særlige
bestemmelser for anvendelse af
tændstikker o.lign. om bord. Brug
af tændstikker (og anden åben ild)
er altid forbudt i laster, kældre, hel
legatter, tanke, magasiner eller an
dre oplagsrum.

På dækket er tobaksrygning og
brug af åben ild forbudt under olie
fyldning, eller når ammunition el
ler sprængstoffer transporteres.

Tobaksrygning i orlogsfartøjer
(motorbåde, sejlbåde, gummibåde
og rofartøjer) er normalt ikke tilladt,
men tilladelse kan gives, f.eks. når
fartøjet er udsendt i længere tids
rum.

Opbevaring af tændvæske o.
lign. i private gemmer er forbudt.
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Drikkevarer
Det er forbudt mandskabet at føre
spiritusholdige drikkevarer (herun
der øl) om bord, 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«),

Fløjten
Efter gammelorlogsskik fløjtes der
ikke i flådens skibe og derfor hel
ler ikke på søværnets tjenestesteder
i land.

Foreninger,
sammenkomster o.lign.
Det er forbudt personel i uniform at
deltage i optog eller møder, hvor der
demonstreres mod tjenstlige for
hold, mod forsvaret i almindelighed
eller mod landets forsvarspolitik.
Det kan under ekstraordinære for
hold forbydes militært personel at
deltage i politiske optog, møder og
foreninger af civile medborgere.

Forlade sit arbejde
Ingen må forlade det arbejde, hvor-
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til 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.

Omgang med
forsvarets materiel
Alt forsvarets materiel skal be
handles på forsvarlig og reglemen
teret måde, og der skal udvises øko
nomi med forbrug af materiellet.

Det er forbudt at bortkaste eller
beskadige statens eller andres ejen
dele. Findes sager, som formodes
bortkomne, skal de snarest afle
veres til banjermesteren eller vagt
assistenten, for at ejermanden kan
findes. Vedr. våben og ammunition
se 4. Kapitel, afsnit K.

Fotografering
Fotografering på ikke alment til
gængeligt militært område må kun
finde sted med chefens tilladelse.

Bestemmelserne gælder også for
civilpersoner.

GUdstjeneste
Enhver skal forholde sig rolig un
der religiøse handlinger såsom
gudstjenester, andagter o.lign.

Handel
Det er forbudt at føre varer om bord
til videre forhandling.



Isbryderen THORBJØRN

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

Mønstringer
Alle mønstringer eller opstillin
ger skal foregå med nøje over
holdelse af korrekt form , med
præcision og hurtighed og enhver
skal indprente sig de ordrer, der
gives.

Omgangstone
Ingen må udøve selvtægt, anvende
øgenavne, bruge trusler, ukvem-

sord eller skældsord imod nogen.
Det er forbudt at yppe kiv (læg

ge op til skænderi), at tage del i en
opstået strid eller at bruge våben
imod nogen ved en sådan lejlighed.

Opmærksomhedssignal
Når opmærksomhedssignal gives
med bådsmandspibe eller med or
dreanlægs signalordning, skal en
hver straks give agt på den følgende
kommando, ordre eller meddelelse.

Passage til og
fra tjenestestedet
Enhver passage til og fra skib, ka
serne og fort skal foregå ad de der
til anviste veje.

Inden for flagtid afgives honnør
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for orlogsfl.aget,når falderebet pas
seres.

Intet må føres fra borde eller brin
ges om bord, uden at det sker åben
lyst og ad de dertil bestemte veje.

Ingen må forlade skib, kaserne
eller fartøj uden tilladelse.

Når den menige efter ordre eller
med tilladelse forlader tjenesteste
det, skal han til vagtassistenten op
give sit nummer, og han har selv an
svaret for at være bekendt med,
hvilket tidspunkt han senest skal
møde om bord igen.

Ved tilbagekomsten til skibet
melder han sig straks til vagtassi
stenten for afstregning, hvis anden
ordre herfor ikke er fastsat i skibets
ordrebøger.

Poster
Ingen må sove på sin post, og ingen
må forlade sin post uden at være af
løst.

Ingen må uden tilladelse lade sin
tjeneste udføre af en anden .

Private ejendele
Skabe, kistebænke 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 (kaserne 
mesteren).

Det er forbudt den menige selv
at opbevare værdigenstande eller
større pengebeløb samt tændvæ-
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ske/gas o.lign. Større værdier afle
veres til tjenestestedet for midlerti
dig opbevaring og udlevering in
den landlov.

Opbevaring om bord eller på
landtjenestested af private våben
må kun finde sted med chefens til
ladelse.

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 forsik
rede, såfremt man i tilfælde af
brandskade o.lign. skal have sik
kerhed for at få de pågældende ef
fekter erstattet. Private radioappa
rater (walkman o.lign.) samt mo
biltelefoner må kun medbringes og
anvendes med chefens tilladelse.

Spil om penge
Spil om penge eller penges værdi er
forbudt, medmindre det drejer sig
om selskabsspil med en efter al
mindelig opfattelse ubetydelig ind
sats.

Optræden på
flådestation
Al ind- og udpassage til og fra flå
destationer skal foregå ad de regle
menterede adgangsveje. Ved ind
og udpassage på flådestationer skal
adgangskort og/eller militært iden
titetskort uopfordret forevises for
vagthavende personel, der kan væ-



re vagtmestre eller militærpoliti .
Anvisninger fra dette personel skal
altid efterkommes.

Militære kommandoer af sø
værnet 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 el
ler skibe på flådestationer at mod
tage besøg efter nærmere fastsatte
regler. Omvisning må kun finde
sted efter tilladelse fra chefen eller
vagthavende officer.

For udpassage med gods, der al
tid skal bæres åbenlyst, kan kræves
gyldig godspasserseddel, der ud
stedes om bord. Passersedler for
gods skal afleveres i adgangsvag
ten, 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 opmærk
somheden være henvendt på, om
der nogetsteds arbejdes med dyk
kere, i hvilke tilfælde der fra or
logsskibe vises international svar
stander: Answer og flag A (se flag
tavler); fra civile skibe vises flag A,
og al sejlads skal ske med forsig
tighed og nedsat fart.

Alle veje inden for flådestatio
nernes område er at betragte som
offentlige veje, og færdselslovens

bestemmelser skal følges . Over
trædelser straffes i henhold til
samme lov.

Al færdsel skal foregå ad de af
stukne veje og stier, og færdsel fra
sted til sted skal foregå ad korteste
direkte rute.

I øvrigt må flådestationernes
område betragtes som fabriksom
råde, og der skal iagttages særlig
agtpågivenhed i trafikken, ligesom
de særlige opslag vedrørende færd
slen nøje skal overholdes.

Biler, varevogne og motorcykler
skal ved ind- og udpassage stoppe
ved vagten.

Fundne sager afleveres straks af
finderen i den nærmeste vagt eller
på tjenestestedet.

Badning i flådestationernes bas
siner m.v. er kun tilladt, såfremt
særlige badepladser er anviste.

Affald, olie eller olieholdigt
vand må ikke kastes i flådestatio
nernes bassiner m.v.

Papir og andet affald skal an
bringes i de dertil bestemte con
tainere.

Madaffald skal anbringes i
særlige beholdere med tætslut
tende låg. Spildolie, tvist eller blår
skal anbringes i særlige jernbehol
dere.

I flådestationernes bygninger
(kontorer, samlingsstuer, sovesale,
lukafer m.v.) er det på det strenge
ste forbudt at henkaste tobaksaf
fald. Dette skal af hensyn til brand
faren anbringes i askebægre eller
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særlige hertil bestemte beholdere.
Som hovedregel gælder, at tobaks
rygning 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 drikkeva
rer er kun tilladt fra cafeterier, mar
ketenderier og orlogshjem på de
derfor fastsatte tider. Militært per
sonel må ikke foretage handel med
varer, almindelig agenturvirksom
hed eller lignende.

Støtter, stilladser, stillinger m.v.
må ikke borttages, ligesom fartøjer
ikke må fjernes fra deres for
tøjningssteder, 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 re
kvireret gennem brandmesteren!
havnemesteren. Vandspild er for
budt.

9. Friheder
Indledning
Frihedsbestemmelserne, som dette
afsnit belyser, omfatter personel til
pligtig tjeneste samt frivilligt per
sonel i uddanneIsestiden .
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Afsnittet omfatter således føl
gende personel:

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

Reglerne for friheder for værne
pligtigt personel og marineelever
er udgivet i FKOVEJL PS. 400-3.

Arbejdstid
Arbejdstiden er for alt personel tids
rummet fra tjenestens begyndelse
(det på timeskemaet anførte tids
punkt for »an til øvelse/arbejde« el
ler det tidspunkt, som i øvelses
ordrer, skoleordrer eller lignende er
beordret for hver enkelt dag) til tje
nestens ophør (det ifølge timeske
maet, ordrer eller lignende fastsatte
tidspunkt herfor).

Personellet skal ved arbejdsti
dens begyndelse stille i den på
klædning og med de forberedelser
udført , som i henhold til time
skema, øvelsesordrer eller anden
befaling er bestemt for hver enkelt
dag.

Landlov
Ved landlov forstås frihed til at for
lade tjenestestedet i tiden fra tjene
stens ophør og indtil tjenestens be
gyndelse, 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, så
fremt det af tjenstlige årsager måtte
være hensigtsmæssigt.

Spadseretilladelse
Ved spadseretilladelse gives vagt
frit personel tilladelse til at forlade
skibet/tjenestestedet i en nærmere
angiven kort periode f.eks. til kl
2200 samme aften.

Orlov
Ved orlov forstås frihed af mindst
l døgns varighed. Efter et nærmere
fastsat omfang kan der tildeles ne
dennævnte former for orlov.

Lørdag-søndagsorlov
Lørdag-søndagsorlov; herved for
stås frihed til at forlade tjenesteste
det fra tjenestens ophør om freda
gen til tjenestens begyndelse man
dag morgen.

Friheden kan tildeles i hele tje
nestetiden i den udstrækning tjene
sten, herunder beredskab og vagt,
tillader.

Frihed på kalenderhelligdage i
forbindelse med lørdag-søndag
sammenlægges til orlov i den ud
strækning tjenesten, herunder be
redskab og vagt, tillader.

Ferieorlov
Ferieorlov; herved forstås frihed til
at forlade tjenestestedet et enkelt

døgn eller i et sammenhængende
antal døgn. Ferieorlov tildeles så
ledes:

Under den første samlede tjene
ste for menige gives l hverdag pr.
måned. For hver 5 afviklede ferie
orlovsdage skal der medregnes l
lørdag som afviklet ferieorlovs
dag.

Ferieorlov gives normalt i en
sammenhængende periode i for
bindelse med en tjenestefri søn
dag , kirkelige højtider eller jule- og
nytårsperioden.

Tildelt ferieorlov skal afvikles
inden for det tidsrum, hvor de på
gældende forretter pligtig tjeneste.

Familieorlov
Familieorlov kan tildeles i føl
gende tilfælde:
a. Ved højtideligholdelse af nær

meste pårørendes dåb, konfir
mation el.lign. samt runde fød
selsdage; i sidstnævnte anled
ning dog tidligst ved den på
rørendes fyldte 50. år. Ved nær
meste pårørende forstås i denne
forbindelse børn, søskende, for
ældre, bedsteforældre, oldefor
ældre, hustru, samlever, forlo
vede og dennes forældre og
søskende samt personer, som er
eller har været i forældres sted .

Friheden, der gives mod fore
visning af fornøden dokumen
tation, skal have en sådan va
righed, at den pågældende får
mulighed for at deltage i den
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eventuelle kirkelige eller bor
gerlige handling samt den nor
male festligholdelse af dagen.

Ved eget barns fødsel kan der
tildeles en kortvarig frihed.

b. Ved tilskadekomst eller akut al
vorlig sygdom blandt nærmeste
pårørende. Orloven må normalt
kun være af kortvarig karakter.
Dokumentation skal forevises,
normalt efter orlovens ophør.

Ved nærmeste pårørende for
stås i denne forbindelse hustru,
forlovede, samlever, børn, sø
skende, forældre, hustrus eller
samlevers forældre og perso
ner, som er eller har været i for
ældres sted.

c. Ved dødsfald blandt nærmeste
pårørende gives orlov, der med
deles snarest efter, at underret
ning om dødsfaldet er modtaget,
indtil dagen efter begravelsen.

Ved nærmeste pårørende for
stås i denne forbindelse hustru,
forlovede, samlever, børn, sø
skende, forældre og personer,
som har været i forældres sted.

Ved deltagelse i bedsteforæl
dres,oldeforældres samt ægte
fælles forældres og søskendes
begravelse gives frihed i fornø
dent omfang. Dokumentation
skal forevises, normalt efter or
lovens ophør.

Familieorlov gives af nær
mest foresatte chef. Under orlo
ven oppebæres sædvanlig løn
ning m.v.
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(Se også punkterne: »Be
grænsninger i adgang til orlov
m.v.« og »Erstatningstjeneste«
samt ansøgningseksemplet).

Barselsorlov
Barselsorlov kan tildeles, når for
ældre udnytter deres ret til frihed i
forbindelse med et barns fødsel el
ler barnets modtagelse i hjemmet
(ved adoption).

Faderens orlov, der meddeles af
Forsvarskommandoen, tildeles ef
ter følgende retningslinier:

I første tjenestemåned
Der kan gives barselsorlov i indtil
10 dage.

Såfremt der ønskes mere end 10
dage, vil den pågældende blive
midlertidig hjemsendt og senere
indkaldt til fuld tjeneste.

Efter første tjenestemåned
Der kan givesbarselsorlov i indtil 14
dage, når den sammenlagt med tid
ligere orlov, herunder barselsorlov,
der er givet i den første tjeneste
måned, ikke overskrider 14dage.

Såfremt der ønskes mere end 14
dage, vilden pågældende blive mid
lertidig hjemsendt og senere ind
kaldt til resterende værnepligtstje
neste.

Under orloven oppebæres ikke
lønning m.v.

Rekreationsorlov
Rekreationsorlov i indtil 14dage gi-



ves af chefen efter indstilling fra
den militære læge eller den til tjene
stestedet tilknyttede civile læge.
Rekreationsorlov af længere varig
hed gives af Forsvarskommandoen.

Under orloven oppebæres sæd
vanlig lønning m.v.

(Se også punktet: »Begrænsnin
ger i adgang til orlov m.v.« og »Er
statningstjeneste« samt ansøg
ningseksemplet).

Velfærdsorlov
Velfærdsorlov kan gives i indtil 60
døgn, når det godtgøres, at det er
nødvendigt af hensyn til den tjenst
gørendes eller hans nærmeste på
rørendes velfærd.

Ved nærmeste pårørende forstås
i denne forbindelse hustru, forlo
vede, samlever, børn, søskende,
forældre og personer, som er eller
har været i forældres sted .

Ansøgninger om velfærdsorlov
indgives til Forsvarskommandoen
via tjenestestedet.

Forsvarets Oplysnings- og Vel
færdstjeneste afgør i forening med
socialkonsulenterne, hvorvidt der i
det enkelte tilfælde kan udbetales
hel/delvis eller ingen løn under
velfærdsorlov.

(Se også punkterne »Begræns
ninger i adgang til orlov m.v.« og
»Erstatningstjeneste«).

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 ar
bejdsformidlingskontor, som ansø
geren har truffet aftale med om for
handling.

Under orloven oppebæres sæd
vanlig lønning m.v.

(Se også punkterne »Begræns
ninger i adgang til orlov m.v.« og
»Erstatningstjeneste«).

Foreningslederorlov
Foreningslederorlov kan gives
med henblik på deltagelse i organi
sations- eller foreningsarbejde.

Orloven kan kun meddeles orga
nisations- eller foreningsledere i
betydende landsorganisationer el
ler landsforeninger med henblik på
arrangementer, der er af væsentlig
betydning for nævnte organisation
eller forening samt ungdomsledere
i tilsvarende organisationer eller
foreninger med henblik på delta
gelse i lejrarrangementer, hvis gen
nemførelse vil være afhængig af de
pågældendes tilstedeværelse.

Ansøgning om orlov skal af på
gældende organisation eller fore
ning indsendes til:

Forsvarets Oplysnings- og
Velfærdstjeneste

Postboks 857
2100 København ø
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der herefter med en udtalelse vide
resender ansøgningen til tjeneste
stedet.

Under orloven oppebæres ikke
lønning m.v.

(Se også punkterne »Begræns
ninger i adgang til orlov m.v.« og
»Erstatningstjeneste«).

Idrætsorlov
Idrætsorlov kan tildeles med hen
blik på deltagelse i idrætsarrange
menter. Orloven kan kun tildeles
særligt kvalificerede idrætsud
øvere i forbindelse med deltagelse
i idrætsarrangementer, der er af væ
sentlig betydning for Dansk Idræt.

Ansøgning om orlov skal af ved
kommende specialforbund el. lign.
indsendes til:

Forsvarets Gymnastik
og Idrætsinspektør

Ryvangs Alle 3
2100 København ø

der herefter med en udtalelse vide
resender ansøgningen til tjeneste
stedet.

Under orloven oppebæres ikke
lønning m.v.

(Se også punkterne »Begræns
ninger i adgang til orlov rn.v.« og
»Erstatningstjeneste«),

Orlov i videre omfang 
midlertidig hjemsendelse
Orlov i videre omfang end foran
nævnt kan af Forsvarskomman-
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doen tildeles, når forholdene afgø
rende taler derfor.

Forsvarskommandoen kan end
videre meddele tilladelse til mid
lertidig hjemsendelse, når vel
færdstruende forhold for ansø
geren eller hans nærmeste på
rørende taler derfor. Ved nærmeste
pårørende i denne forbindelse for
stås hustru, forlovede, samlever,
børn , søskende, forældre og perso
ner, som er eller har været i foræl
dres sted.

Ansøgning om midlertidig hjem
sendelse med henblik på påbegyn
delse af civil uddannelse eller til
trædelse af stilling m.v. kan nor
malt ikke imødekommes, medmin
dre ansøgeren skal forrette mere
end 15 måneders pligtig tjeneste.
Ansøgningen om midlertid hjem
sendelse kan i så fald kun imøde
kommes, såfremt ansøgeren ved
hjemsendelse til normal tid vil få
sin civile uddannelse væsentligt
forsinket eller blive afskåret fra at
opnå en særlig fordelagtig ansæt
telse i civil stilling.

I forbindelse med midlertidig
hjemsendelse skal ansøgeren skrift
ligt forpligte sig til at forrette reste
rende pligtig tjeneste senest 1 år ef
ter den midlertidige hjemsendelse.
Forsvarskommandoen kan dog til
lade udsættelse med indkaldelse til
fornyet uddannelse i indtil lår ad
gangen , dog længst til udgangen af
det år, hvori den midlertidigt hjem
sendte fylder 26 år. Ansøgninger



Personnummer, grad, navn, myndighed

2003-01-25

Til
Chefen

Emne:
Ansøgning om .

Bilag:
Attest fra ......

Herved ansøger jeg om ..

Som grund kan jeg anføre ..

(Underskrift)
NAVN

om udsættelse herudover indgives
til Forsvarskommandoen.

Forsvarets Oplysnings- og Vel
færdstjeneste afgør i forening med
socialkonsulenterne, hvorvidt der i
det enkelte tilfælde kan udbetales
hel/delvis eller ingen løn under or
lov 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 til
strækkelig.

Endvidere kan tjenestefrihed,
såfremt tjenesten tillader det, gives
som belønningsfrihed og i øvrigt,
når ganske særlige forhold nød
vendiggør det.

Frihed for tjeneste
I den udstrækning tjenesten tillader
det, kan der gives tilsvarendefrihed.
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De nærmere regler herfor afhæn
ger 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 syg
dom, selvforskyldt fravær, heri ind
befattet anholdelse, varetægts
fængsling og afsoning af straf.

Endvidere kan lørdag-søndags
orlov og ferieorlov bortfalde - evt.
indskrænkes - ved ikendelse af di
sciplinarmiddel efter herfor gæl
dende bestemmelser.

Bortfald af lørdag-søndagsorlov
giver ikke adgang til anden senere
frihed.

Bortfalder ferieorlov af tjenst
lige, herunder beredskabsmæssige
grunde eller på grund af sygdom,
gives der anden tilsvarende frihed.

Foreningslederorlov og idræts
orlov kan normalt ikke meddeles i
de første 2 måneder af tjenestetiden.

Familieorlov, velfærdsorlov, be
skæftigelsesorlov, foreningsleder
orlov, idrætsorlov og orlov i videre
omfang kan normalt ikke opnås,
når uddannelses- eller bered
skabsmæssige hensyn afgørende
taler derimod.

Når orlov, med undtagelse af lør
dag-søndagsorlov og ferieorlov, ef
ter Forsvarskommandoens bestem-
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melse bør træde i stedet for anden
frihed, skal dette tilkendegives
ansøgeren ved meddelelse af frihe
den.

Orlov kan ikke tilstås ud over
den pligtige tjeneste.

Erstatningstjeneste
Orlov i form af:

- Familieorlov,
- velfærdsorlov,
- beskæftigelsesorlov,
- foreningslederorlov,
- idrætsorlov eller
- anden særlig orlov/tjeneste-

frihed

som har en samlet varighed af 14
døgn og derover, medfører pligt til
tjeneste udover det normale hjem
sendeisestidspunkt i det antal døgn ,
orloven har omfattet.

Erstatningstjeneste kan efterFor
svarskommandoens nærmere be
stemmelse 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 tjenesteste
dets chef.

Under private rejser til og under
ophold i udlandet skal civil på
klædning bæres.



For rejser til udlandet efter hjem
sendelse gælder særlige regler, der
fremgår af orlogsbogen, der udleve
res hver person ved hjemsendelse.

10. Sygdomsti Ifælde
Bliver en menig syg, skal han
straks melde det til sin foresatte, så
ledes at han kan komme under
lægebehandling. Han bør ligeledes
melde til sin foresatte, hvis han får
kendskab til, at en af hans kamme
rater søger at skjule en sygdom, så
ledes at denne kan komme under
lægebehandling.

Når en menig er under behand
ling af en militær læge, bør han ikke
uden dennes tilladelse lade sig be
handle af en anden læge.

En landlovsgast, der bliver syg
under landlov, skal forholde sig
som følger:
- Henvende sig pr. telefon til »den

militære lægevagt« placeret på
centerinfirmeriet, Flyvestation
Ålborg, tlf. 98196353 , som vil
oplyse ham om, hvordan han skal
forholde sig (henvise til civil
lægevagt, til centerinfirmeri, til
sygehus eller til at møde til tje
neste ved landlovs ophør).

eller
- orlogsgasten kan henvende sig til

nærmeste centerinfirmeri, hvor
vagthavende sanitlSYPAvil træf
fe de nødvendige foranstaltnin
ger efter kontakt med »den mili
tære lægevagt«

eller
- orlogsgasten kan henvende sig til

tjenestestedets vagthavende offi
cerIbefalingsmand, som kan op
lyse om, hvordan han skal for
holde sig (tlf.nr. til den militære
lægevagt, tlf.nr. eller adresse på
nærmeste centerinfirmeri).

Ved landlov af mere end 24 timers
varighed kan orlogsgasten ligge
syg hjemme indtil landlovsperio
dens ophør; ved behov for læge
hjælp kontaktes »den militære
lægevagt«, som kan henvise til ci
vil lægevagt, infirmeri eller syge
hus jf. ovenstående.

Hvis orlogsgasten ikke kan
møde på grund af sygdom ved land
lovs ophør (uanset landlovens
længde) , har han pligt til at med
dele dette til tjenestestedet, uanset
hvilke foranstaltninger, der måtte
være truffet i kraft af ovenstående.

Uanset ovenstående skal det
fremhæves, at orlogsgasten i nøds
fald altid vil kunne rekvirere am
bulance (ring 1-1-2).

Ved tilbagekomsten efter sygeperi
oden skal den pågældende møde
hos tjenestestedets læge, såfremt
en sådan forefindes.

Omkostninger til behandling af
civil læge - ud over udgiften til be
handling af akut sygdom opstået
under frihed mere end 24 timer 
kan kun forventes godtgjort, så
fremt der ikke har været mulighed
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for indlæggelse på infirmeri eller
sygehus.

11. Arbejdsskade
i tjenesten!
hjemsendelse

værnepligtige, der hjemsendes på
grund af sygdom eller tilskade
komst, evt. efter at være fremstillet
for en bedømmelseskommision,
kan gennem tjenestestedets social
konsulent blive orienteret om mu
lighederne for at få erstatning, dag
penge m.v.

I henhold til »Lov om erstatning
til tilskadekomne værnepligtige
m.fl.« er bl.a. værnepligtige me
nige og befalingsmænd berettiget
til visse ydelser. Bl.a. når deres er
hvervsevne midlertidigt eller ved
varende forringes på grund afulyk
kestilfælde eller sygdom, der med
rimelighed kan henføres til ud
førelsen af deres tjenestepligter el
ler i øvrigt kan sættes i forbindelse
med de forhold, hvorunder tjene
sten foregår.

Der kan blive tale om følgende
ydelser:

- Sygebehandling, optræning og
hjælpemidler m.m.,

- erstatning for tab af erhvervs
evne,

- erstatning for varigt men,
- overgangsbeløb til efterladte

ved dødsfald samt
- erstatning for tab af forsørger.
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Hvis en værnepligtig kommer til
skade eller pådrager sig en sygdom,
og han derved mener sig berettiget
til erstatning, skal han straks melde
dette til sine foresatte, der så vil for
anledige, at der bliver udfærdiget
en anmeldelse til Arbejds
skadestyrelsen, Arbejdsskadefor
sikringen.

Resultatet af anmeldelsen vil
blive meddelt den pågældende di
rekte af Arbejdsskadestyrelsen.

Ifølge loven skal krav om erstat
ning rejses inden 6 måneder fra
hjemsendelsen, eller inden 1 år fra
ulykkestilfældet indtrådte eller syg
dommen blev påvist. Arbejdsska
destyrelsen kan se bort fra disse fri
ster, 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 hår
længde og skægvækst, kan hår
længder af en sådan karakter, at ne
denstående beskyttelsesforanstalt
ninger ikke giver tilstrækkelig sik
kerhed mod legemsbeskadigelser,
ikke tillades.

Langt hår og skæg indebærer i
visse tilfælde en betydelig arbejds
mæssig risiko for den enkelte.
Denne risiko kan - således som det
også er anbefalet af Direktoratet for
Arbejdstilsynet - afhjælpes ved
særlige foranstaltninger.
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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 til
strækkelig beskyttelse. Hårnet eller
hårbånd kan derfor beordres anlagt
efter chefens nærmere bestem
melse.

Befalingsmændene skal gøre
den enkelte opmærksom på de
risici, der kan være forbundet med
langt hår og skæg, således f.eks.
under våbenbetjening, arbejder
med spil, trosser og wirer og under
maskin- og ABeD-tjeneste. Endvi-

dere 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 sikker
hedsmæssig risiko for andre, så
fremt den pågældende på grund af
manglende overblik fejlbetjener
spil, maskineri o.lign. Befalings
mændene skal sikre, at ovennævnte
sikkerhedsforanstaltninger iagtta
ges, dvs. at hårnet eller hårbånd an
lægges i de tilfælde, hvor hovedbe
klædning ikke er tilstrækkelig eller
normalt ikke bæres.
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Den enkelte orlogsgast har pligt
til selv at medvirke til, at oven
nævnte foranstaltninger virker efter
deres hensigt, ligesom den pågæl
dende i øvrigt bør udvise forsigtig
hed på det enkelte tjenestested.

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

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 erstat
ning for den skade, som måtte blive
anrettet på deres ejendom, har for
svarets enheder endvidere i samme
udstrækning ret til at færdes på pri
vat ejendom.

Denne ret giver ikke militært per
sonel 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. Eventu
elt nedtrådte eller nedkørte grøfter,
jordvolde, overkørsler og lignende
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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 op
samles. 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 el
ler dog begrænse markskade eller
anden ulempe for ejerne gælder un
der almindelige øvelser i terrænet:

Det er forbudt at gennembryde
hegn, at betræde parker, haver,
frugtplantager, plantninger og hegn
om disse, tilsåede marker, i vækst
værende marker med kom, rod
frugter, frø, nykløver og kløver
marker i grøde eller første års
græsmarker.



Dette forbud gælder også under
terrænsportsøvelser.

Bivuakering må kun ske på der
til anviste steder og under iagtta
gelse af de i hvert tilfælde givne
regler. Fra opsatte eller stablede
skoveffekter må intet fjernes eller
nedrives.

Skydning, brug af ild,
tobaksrygning m.v.
Skydning med skarp ammunition
uden for de faste skydepladser må
kun finde sted efter særlig tilla
delse.

Ved skydning med løs ammuni
tion skal der foretages fornøden
hensyn til evt. brandfare, ligesom
skydning er forbudt i nærheden af
kreaturer og heste eller ved pels
farme og fasanerier. Særlig forsig
tighed med skydning med løs am
munition skal udvises i nærheden af
beboelseshuse og befærdede veje,
ligesom der i skove skal udvises
særligt hensyn til vildtbestanden.

Enhver anvendelse af spræng
midler, røg- og signalammuni
tion o.lign. samt al omgang med
ild, herunder tobaksrygning, er - af
hensyn til brandfaren - ubetinget
forbudt:

- I eller ved nåleskove,
- i perioden 1 marts til 31 okto-

ber i unge kulturer af såvel løv
som nåletræ,

- i nærheden af stråtækte bygnin
ger og letfængelige genstande

samt
- på steder med tør, let antænde

lig 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 forvol
des mindst mulig skade på vejene
og terrænet.

I skove, plantager o.lign. gæl
der:

- Kørsel uden for de normalt for
offentligheden tilgængelige ve
je må kun ske efter anmeldelse
i hvert enkelt tilfælde til nær
meste skovfoged eller skovle
berog

- hvis betydelig skade kan for
ventes, f.eks. i tøbruds- eller
nedbørsperioder, kan skovens
private veje spærres for al mo
torkørsel.

I terrænet og på offentlige og pri
vate veje gælder:

- Øvelser i terrænkørsel må kun
ske efter særlig tilladelse,

- kørsel skal så vidt muligt und
gås, hvor der er blød jordbund,
på græsarealer i nedbørsperio
der, på svagt befæstede veje
samt på kantsten o.lign. Bro
klasser skal respekteres,
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- ved sygehuse eller stiftelser
samt på steder, hvor støj i Øv
rigt er særlig generende, er en
hver samling af motorkøretøjer,
afprøvning af motorer, bremse
prøver 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 overgangsste
derne og de for offentligheden nor
malt tilgængelige dele af stations
og banegårdsterræner samt på ci
vile flyvepladsers tilsvarende ter
ræn er forbudt. Undtaget herfra er
kun specielt udpegede befalings
mænd.

Fortidsminder
Allejordfaste fortidsminder, såsom
gravhøje, stendysser m.v., er fred
ede, såfremt der ikke foreligger di
rekte frigivelse og tilladelse til
sløjfning af disse. Dette gælder og
så 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
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forbudt at forandre bundforhol
dene omkring historiske vrag og
fortidsminder eller optage dele der
af. Hvis man finder et sådant vrag
eller fortidsminde, skal man i hen
hold til Naturfredningslovens §49,
stk. 3 indberette det til:

Skov- og Naturstyreisen
Haraldsgade 53

2100 København ø
Tlf. 39 47 20 00

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, Mus
eumslovens §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
den menige. Identitetskortet skal
uopfordret fremvises af alt militært
personel ved ind- og udpassage af
søværnets tjenestesteder.

Personel, som i krig udelukken
de beskæftiger sig med sanitetstje
neste eller gejstlig tjeneste, får et
særligt kort, der er forsynet med
Røde Kors mærket (Genferkorset).
Se 2. Kapitel, afsnit B.
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Militært identitetskort bæres af
alt tjenstgørende militært personel,
såvel i tjenesten som uden for tje
nesten og uanset om uniform bæres
eller ej.

Kortet skal tillige på forlangende

forevises befalingsmænd, poster,
patruljer, militærpoliti, togperso
nale og civile myndigheder.

Kortet er personligt og må aldrig
overdrages til andre. Tab skal
straks meldes til eget tjenestested.
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4. Kapitel, afs. C

Samarbejde

1. Samarbejde

I forsvaret skal opgaverne løses
ved samarbejde inden for de orga
nisatoriske rammer, der er fastlagt
gennem love og bestemmelser. Led
i denne organisation kan være en
heder, stabe, skoler og institutioner.
Inden for disse har man som min
dre organisatoriske led skibe, sek
tioner, grupper, kontorer m.fl. I de
enkelte dele af organisationen har
hver person sin funktion at udøve.
En af disse funktioner er at være le
der, dvs. at have som opgave at
samle alles anstrengelser og indsats
mod de fælles mål.

Organisationens forskellige de
le danner et sammenhængende sy
stem af over-, under- og sideord
nede led. Dette system kaldes
kommandosystemet. Det fungerer
bl.a. ved, at beslutninger truffet af
et overordnet led bringes til ud
førelse gennem befalinger (kom
mandoer) til de underordnede led.
Lederne af de underordnede led i
organisationen har over for det
overordnede led ansvaret for, at
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befalingerne efterkommes. Det
kan også udtrykkes på den måde ,
at de har ansvaret for, at samar
bejdet inden for deres enheder re
sulterer i, at de når de mål, der er
fastsat ved befalingerne.

Som foranstaltninger, der kan bi
drage til at opbygge et fællesskab
og derigennem fremme samarbej
det, har man lavet de såkaldte sam
arbejdsordninger.

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 for
hold, der har indflydelse på perso
nellets trivsel i enheden. Gennem
den belysning af problemerne, som
sker ved drøftelserne i udvalgene,
lærer deltagerne hinanden at
kende. Ved samværet skal der op
bygges et tillidsforhold, så man
kommer på talefod 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 samar
bejdsordningerne skal være med til
at løse enhedens opgaver samt
fremme den enkeltes trivsel. Dette
skal ske i kommandosystemets
ramme. Tanken er, at de skal bi
drage til at skabe bedre muligheder
for, at opgaverne kan løses. De skal
være samarbejdsfremmende foran
staltninger.

2. Samarbejdsloven
Lovens §1 lyder: »Med henblik
på at fremme den enkeltes trivsel,
styrke fællesskabet og øge forsva
rets effektivitet gennem et aktivt
medarbejderskab påhviler det
den enkelte chef inden for det mi
litære forsvar at drage omsorg
for, at der etableres en samar
bejdsordning, som under hensyn
til de særlige forhold inden for
hvert enkelt tjenesteområde fin
des bedst egnet til at inddrage de
forskellige personelgrupper i et
indbyrdes samarbejde«,

Loven omfatter således et sam
arbejde mellem alle personelgrup
per ved alle enheder. Den omfatter
tillige etablering af særlige samar
bejdsorganer, der sigter imod at til
sikre faste rammer for kommuni
kationen mellem chefen og repræs-

entanter for personellet i enheden.
Loven er suppleret med forskel

lige bestemmelser fra Forsvarsmi
nisteriet i »Kundgørelse for For
svaret«, samt fra Forsvarskom
mandoens »Forsvarskommando
bestemmelser«.

I samarbejdsloven og de supple
rende bestemmelser indgår føl
gende elementer, som senere be
handles i enkeltheder:

Valggrupper
Mindre grupper af menige eller
værnepligtige sergenter, der har et
naturligt fællesskab inden for en
enhed, f.eks. en division, eller en
deling. Kvinder på værnepligtslig
nende vilkår indgår i valggrupper
for værnepligtige menige.

Talsmand
Et af valggruppens medlemmer
vælges som talsmand. Han uddan
nes specielt i samarbejdsreglerne
og får hermed de bedst mulige for
udsætninger for at deltage i samar
bejdet i enheden.

Talsmandsudvalg
Oprettes ved hver enhed. Det består
af chefen, der er formand, talsmænd
samt repræsentanter for øvrige per
sonelgrupper ved enheden.

Landstalsmand
Alle talsmænd ved et tjenestested
vælger en fælles repræsentant, der
benævnes landstalsmand. Der væl-

167



Inspektionsskibet THETIS.

ges en landstalsmand for værne
pligtige sergenterlsergentelever 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 talsmandsud
valg, en talsmand for værnepligtige
befalingsmænd (landstalsmanden)
samt repræsentanter for øvrige per
sonelgrupper ved tjenestestedet.
Landstalsmændene er altid med
lemmer af kontaktudvalgetIlokai
samarbejdsudvalg (LOSU) .

Arbejdsudvalg
Kan nedsættes af talsmands- og
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kontaktudvalg til behandling af
forskellige emner.

Værnepligtsrådet
Nedsættes for værnepligtige ser
genter 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 kend
skab til forsvaret, når de møder
første gang.Dette kan betyde, at den
enkelte står usikker over for spørgs
målet om, hvorvidt han har indfly
delse på tjenestens forhold og egne



Frltlds-, Cafeterla
og andre udvalg

PRINCIPSKITSE
over

Lovnr. 244af 1967om samarbejdsregler i forsvaret

Kontaktudvalg

Principskitsen viser samarbejdsordningens udvalg, gennem hvilke værnepligtige

og fast personel kan øve medindflydelse på egen arbejdssituation

vilkår. Det kan igen bevirke, at han
ikke får en tilstrækkelig interesseret
holdning til tjenesten.

Derfor skal en enheds chef give
alt menigt personel en orientering
om samarbejdslovens regler senest
3 uger efter mødet ved forsvaret.
Talsmænd skal være valgt senest 4

uger efter mødet.
Den første mundtlige oriente

ring skal omfatte:
a. Gennemgang af lovens regler,

herunder dens formål og tals
mændenes virkeområde,

b. talsmandsordningens placering
i organisationen,
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c. muligheden for ordningens in
dividuelle tilrettelæggelse og
udbygning og

d. personellets ret til at foreslå
forbedringer i tjenestestedets
samarbejdsordning .

Med henblik på opnåelse af en
bedre forståelse af samarbejdsreg
lerne kan den pågældende chef an
mode kontaktudvalget om at stille
et medlem (eksempelvis tillidsre
præsentanten eller landstalsman
den) til rådighed for den omtalte
orientering.

Valg af talsmænd
Alle menige (både værnepligtige
og frivillige) skal have mulighed
for at være aktivt med i samarbej
det. Derfor skal de menige, der væl
ger en talsmand, helst udgøre en or
ganisatorisk enhed, der arbejder
sammen i det daglige. Herved er
det nemmest for talsmanden og
gruppen at drøfte synspunkter.
Talsmanden kan også lettere vide
regive 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 tals
mænd, inddeler chefen sin enhed i
sådanne grupper. Hvis der på tje
nestestedet ikke er mere end 30 me
nige, etableres normalt kun l valg
gruppe.

Hvis der i enheden er frivillige
menige (konstabler), udgør disse
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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, ud
peger chefen 3 kandidater blandt
dens medlemmer.

Talsmandskandidaternes navne
skal bekendtgøres ved opslag se
nest to arbejdsdage før valget.

Selve valget foregår ved hem
melig skriftlig afstemning og fore
går i tjenestetiden. Kun stemmebe
rettigede må overvære valghand
lingen, der ledes af vedkommende
gruppes valgbestyrelse. Denne
modtager og kontrollerer stem
mesedler og foretager optælling af
stemmerne. Hvis der er stemmelig
hed, foretages omvalg. Hvis stem
merne fortsat står lige efter omval
get, trækkes der lod.

Hver valggruppe vælger normalt
l talsmand samt en suppleant for
denne. Hvis der kun er l valg
gruppe på et tjenestested, kan che
fen dog tillade, at den vælger flere
talsmænd. Det vil der f.eks. være
grund til, hvor der inden for en
valggruppe er etableret fast vagt
skifte eller vagthold.

Efter afstemningen giver valgbe
styrelsenmeddelelseom valgetsud
fald til chefen, som sørger for, at re
sultatet bekendtgøres ved opslag.

Talsmanden er ikke til alene for
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sin valggruppes skyld,men også for
at sikre, at der er forbindelse mellem
chefen og personellet. Hvis der
skulle ske det lidet sandsynlige, at
ingen i en valggruppe stemmer, skal
chefen derfor udpege en talsmand.
Han fungerer i 2 måneder, hvorefter
den pågældende valggruppe afhol
der nyt valg.

For at opnå kontinuitet i arbejdet
og udnytte erhvervede erfaringer
bør en talsmand fungere så længe
som muligt, ja helst resten af tjene
stetiden. Men ligesom valget er de
mokratisk , er det også en demokra
tisk ret dels ikke at ønske at mod
tage 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 tilkende
giver det.

Ligeledes bør en talsmand af
hensyn til kontinuiteten ikke for
flyttes eller udtages til befalings
mandselev. Herved ville han blive
fjernet fra sin valggruppe og ikke
mere kunne være talsmand. Hvis
chefen mener, at særlige tjenstlige
hensyn alligevel gør forflyttelse el
ler udtagelse til befalingsmands
elev nødvendig , skal han have dis
pensation godkendt af Forsvars
kommandoen. Ved således at af
prøve chefens skøn sikrer man sig,
at en talsmand kun fjernes, når det
af tjenstlige grunde virkelig er nød
vendigt.

Hvis der sker fratræden, foreta
ges nyvalg.
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En række enheder opløses helt
efter grunduddannelsen. Det kan
også ske, at der foretages personel
omflytning inden for enheden. Der
for skal nyvalg også afholdes, når
halvdelen af en valggruppes med
lemmer er udskiftet.

Talsmandens opgaver
Det bedste og mest effektive sam
arbejde i en enhed opnås under et
samspil præget af direkte, gensidig
kommunikation mellem befalings
mænd og mandskab. Det daglige
arbejde om bord i et skib giver na
turlige 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 tals
manden.

Det skal bemærkes, at talsman
den endvidere har tilsvarende op
gaver i tilknytning til samarbejde
på tjenesteniveau.

Samarbejdslovens §5 fastsætter,
at talsmanden skal virke som for
bindelsesled 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,
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- andre tjenstlige forhold og vilkår,
- social velfærd og
- fritidsforanstaltninger.

Talsmanden skal altså være forbin
delsesled mellem valggruppen og
de foresatte. Dette betyder ikke al
ene, 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 be
kendt med dem.

Talsmanden skal desuden vare
tage medlemmernes interesser på
valggruppens vegne . Heri ligger, at
talsmanden både skal formidle
synspunkter fra gruppens flertal,
men også tage hensyn til den en
keltes standpunkter. Herved bliver
talsmandens arbejde også betyd
ningsfuldt for det interne samar
bejde i valggruppen. Og ved at va
retage 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 tals
manden kan beskæftige sig med, er
i loven beskrevet så bredt, at det om
fatter praktisk talt ethvert spørgs
mål, der står i rimelig forbindelse
med mandskabets tjeneste. En ud
tømmende opremsning er ikke mu
lig. Men som typiske talsmandsop-



gaver kan nævnes: Tjenestetidens
udnyttelse og længde, øvelseslister
nes indhold, undervisning, vagttje
neste, beklædning, indkvarterings
forhold, friheder, værnepligtsorlov,
forplejningsspørgsmål, fastsættelse
af interne ordensforskrifter, ar
bejdsmiljø m.m.

Talsmanden kan endvidere på
valggruppens eller enkelte med
lemmers vegne drøfte spørgsmål
vedrørende sociale forhold. Vær
nepligtstjenesten medfører under
tiden sociale vanskeligheder (øko
nomiske, familiemæssige eller ju
ridiske problemer), som - hvis de
ikke løses - kan få uheldig indfly
delse på de enkeltes forhold til tje
nesten. Talsmanden vil formentlig
ofte på et tidligere tidspunkt end
chefen blive opmærksom på van
skeligheder af den omhandlende
art, der i værste fald kan føre til straf
for den pågældende, såfremt pro
blemerne ikke løses.

Talsmanden vil også kunne
hjælpe - til støtte for både chef og
menige - når det drejer sig om me
nige, 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
færd, der fremmer egen og an
dres sikkerhed og sundhed,

- bidrage i det omfang, hans ud
dannelse, erfaring og indsigt
gør det muligt, til planlægning
og kontrol af enhedens arbejds
miljømæssige virksomhed,

- deltage i beordrede undersøgel
ser af ulykker, uheld og sund
hedsskader samt

- melde øjeblikkeligt til den, der
har kommandoen, dersom han
konstaterer fare for personellets
sikkerhed og sundhed.
Som udgangspunkt skal alle sik

kerhedstalsmænd have modtaget
»sikkerhedsuddannelse af tals
mænd og tillidsrepræsentanter«
med indhold som beskrevet i FKO
DIR MA. 061.1 tillæg B pkt. 6.
Herudover modtager alle sikker
hedstalsmænd uddannelse af 1-2
dages varighed.

Blandt sikkerhedstalsmændene
vælges en fællessikkerhedstals
mand, der i såvel sikkerhedsudval
get som kontaktudvalget kan rejse
emner som:

- Gennemgang af det forløbne
uddannelsesforløb.

- Gennemgang af indkvarterings
forhold.

- Andre arbejdsmiljø- og sikker
hedsrelaterede emner

Endelig skal talsmanden hjælpe
chefen med at finde ud af, om der
blandt valggruppens medlemmer er
værnepligtige, der har behov for er
hvervs- eller uddannelsesvejled-
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ning, eller - i forbindelse med hjem
sendelse - 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 tje
nestetiden. Tjenestestedet skal an
vise et lokale hertil. På dette møde
kan medlemmerne drøfte aktuelle
samarbejdsspørgsmål indbyrdes
og med talsmanden. Herved får alle
menige mulighed for at gøre deres
indflydelse gældende, og talsman
den vil kunne danne sig et indtryk
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af den almindelige stemning, så det
bliver valggruppens og ikke blot
hans egne synspunkter, han frem
fører.

Talsmanden får tillige lejlighed
til at informere gruppen om sine
drøftelser med de foresatte og mu
lighed for at konstatere, hvad grup
pen mener om det, han har foreta
get sig.

Inden for tjenestetiden har valg
gruppens medlemmer pligt til at
deltage i disse møder.

Mødetidspunkterne bør lægges
således , at der tages det fornødne
hensyn til den almindelige tjene
stes 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. umid
delbart forud for et landsmøde, kan
et valggruppemøde afholdes som et
fælles møde for en underafdelings
valggrupper. I et sådant møde kan
vedkommende landstalsmand del
tage.

Såfremt der opstår behov for at
afholde et møde af længere varig
hed, og tjenestetilrettelæggelsen
ikke er til hinder herfor, kan ved
kommende chefgive tilladelse her
til, dog højst til møde af en times
varighed.

Fælles talsmandsmøder
Hvor f.eks. flere skibe fra samme
eskadre er samlet i samme havn,
kan talsmændene afholde samlede
møder, der kaldes fællestalsmands
møder.

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 væl
ges landstalsmænd for værneplig
tige menige.

Tid til udførelse af
talsmandshvervet
Det er nævnt, at der skal være tid til
møde med valggrupperne. Ligele
des skal talsmanden meddeles fri
hed til i den daglige tjeneste at ud-

føre de opgaver, som hvervet med
fører. Hvis talsmanden som følge af
denne frihed ikke opfylder de mili
tære uddannelseskrav, bør dette
ikke medføre, at talsmanden flyttes
fra sin valggruppe eller fratræder
som talsmand for denne.

3. Uddannelse af
talsmænd

Orientering ved enheden
Alt personel skal kende de bestem
melser, hvis overtrædelse kan med
føre strafansvar. Herudover har
talsmænd ret til at få kendskab til
alle tjenesteområdets bestemmel
ser og reglementer, med mindre
hensynet til den militære sikkerhed
hindrer dette.

Enhedens chef skal sørge for, at
alle nyvalgte talsmænd får udleve
ret et eksemplar af:
- Kundgørelse for Forsvaret BA

38 af 16/7 2002.
- Kundgørelse for Forsvaret B.O

5 af 14. januar 1992, Cirkulære
om erhvervsorientering, er
hvervsvejledning og arbejdsfor
midling for værnepligtigt perso
nel, samt Forsvarskommando
bestemmelse 493-7 af septem
ber 1992 om samme emne.

- Værnepligtsloven, Indenrigsmi
nisteriets lovbekendtgørelse nr.
1088 af 23. december 1998.

- Grundbog for menige
- Pædagogiske principper for for-

svaret.
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- Ledelsesprincipper for forsva
ret.

Inden for 14 dage efter talsmænd
enes valg skal formanden for tals
mandsudvalget og formanden for
kontaktudvalget give dem en kort
orientering om forhold og bestem
melser, der har særlig betydning for
dem som personellets repræsentan
ter. Nedennævnte emneoversigt er
i øvrigt vejledende for denne første
instruktion:
- Uddannelsen og chefens be

myndigelser med hensyn til
dens tilrettelæggelse.

- Oplysning om friheder, bered
skabsbestemmelser, løn og ydel
ser, mundering, ansvar for tabt
udrustnng, disciplinarmidler,
straf og klageregier. Begrun
delse for bestemmelserne, og
chefernes rolle med hensyn til
deres administration.

- Enhedens/tjenestestedets egne
blivende bestemmelser, samt
fornøden fortolkning og motive
ring på punkter, som ikke er
umiddelbart indlysende over for
nyt personel.

- Oplysning om tjenestestedet og
dets omgivelser.

- Orientering om enhedens opga
ver.

- Fritids- og velfærdsforanstalt
ninger.

- En almindelig drøftelse af det
forestående samarbejde.
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LOKATA I talsmandskurser
Den overfor omtalte orientering er
kun nødtørftig, og inden for de
næste 2 måneder skal talsmanden
og suppleanten derfor gennemgå et
talsmandskursus forestået af tjene
stestedet. Hvor dette vanskeligt
kan gennemføres i praksis på grund
af for få deltagere, bør talsmanden
gennemgå et kursus ved et andet
tjenestested inden for samme geo
grafiske område eller ved en skole.

På dette tidspunkt vil talsman
den i sin daglige uddannelse 
bl.a. i cheftimer - måske have lært
noget om forskellige emneområ
der. Emner, der allerede er gen
nemgået, behøver naturligvis ikke
gentages på et lokalt talsmands
kursus.

Uddannelsen bør blandt andet
indeholde en orientering om føl
gende emner:

1. Mandskabets uddannelse og
chefens egen bemyndigelse
med hensyn til uddannelsens
tilrettelæggelse, valg af uddan
nelsesrnetoder m.v.

2. Mandskabets friheder, bered
skabsbestemmelser, løn- og
ydelsesforhold, mundering, an
svar for tabte udrustningsgen
stande, disciplinarmidler, straf
fe- og klageregler, bestemmel
sernes motivering og vedkom
mende chefs rolle med hensyn
til deres administration.

3. De af enheden udgivne instruk-
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ser og bestemmelser af bliven
de karakter samt disse reglers
nærmere fortolkning og moti
vering (på punkter, hvor dette
ikke er umiddelbart indlysende
for nyt mandskab).

4. Tjenestestedet og dets omgivel
ser.

5. De opgaver, der er henlagt til
enhederne inden for kontaktud
valgsformandens tjenesteområ
de.

6. Fritidsforanstaltninger.
7. Almindelige drøftelser om det

forestående samarbejde.
8. Talsmandsvirket.

c. Videregående lokal
talsmandsuddannelse
LOKATA II

Som opfølgning af LO:KATA I pla-

ceres videregående lokal tals
mandsuddannelse LOKATA II så
tids- og hensigtsmæssigt som mu
ligt på det enkelte tjenestested.

I Søværnet gennemføres LO
KATA II centralt på Søværnets
Grundskole.

Undervisningen tilpasses lokale
forhold, og der lægges vægt på ind
øvelse af talsmandsfærdigheder.
Varigheden af kurset er 4 dage, der
kan gennemføres som internatkur
sus. Uddannelsen gives nyvalgte
talsmænd, der forinden har gen
nemgået LOKATA r. Uddannelsen
står åben for såvel tidligere valgte
talsmænd som for øvrige personel
kategorieri det omfang, dette er for
eneligt med den militære tjeneste.

Uddannelsen bør baseres på de
pædagogiske retningslinier for for-
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svaret og bør udbygge de på LO
KATAI gennemgåede emner.

Uddannelsen bør blandt andet
indeholde følgende emner:

1. Forsvaret som
samfundsinstitution

Uddannelsen omfatter orientering
om forsvarets formål og samfunds
mæssige placering samt værne
pligtens betydning og totalforsva
ret.

2. Forsvarets opbygning
Uddannelsen omfatter orientering
om forsvarets organisation samt
vedkommende værns organisation
og kommandosystem.

3. Uddannelsesmål og
-metoder

Som motivering for de uddannel
sesmæssige krav og de forskellige
uddannelsesmetoders anvendelse
gives et billede af de kampvilkår,
som forsvaret kan blive stillet over
for. Endvidere gennemgåes »For
svarets pædagogiske principper«,
»Forsvarets ledelsesprincipper« og
værnepligtstjenestens forløb, prin
cipperne og begrundelsen for udta
gelse til befalingsmandsuddan
nelse samt mulighed for frivillig
tjeneste i forsvaret.

4. Pligter og rettigheder
Uddannelsen omfatter orientering
om befalingsmændenes pligter og
beføjelser i forhold til efterstående

178

samt det menige personel s pligter
under den daglige tjeneste. Endvi
dere orienteres om forplejningsbe
stemmelser og andre vigtige admi
nistrative regler afbetydning for de
meniges forhold og talsmændenes
virksomhed, herunder bestemmel
ser, der er specielle for tjenesteste
det.

5. Udnyttelse af fritiden
Uddannelsen omfatter orientering
om fritidsvirksomhedens omfang
og muligheder.

6. Arbejdsmiljø
Uddannelsen omfatter orientering
om de væsentligste bestemmelser
vedrørende arbejdsmiljø og -sik
kerhed.

7. Sociale forhold
Uddannelsen omfatter orientering
om socialrådgiverens virksomhed
og muligheder for at bistå det ind
kaldte mandskab samt reglerne for
økonomisk hjælp under værne
pligtstjenesten. Endvidere oriente
res om arbejdsformidlingens op
gaver og muligheder, uddannelses
tilbud, herunder specialarbejder
skolerne samt lægetjenesten og be
dømmeiseskommissionernes virk
somhed.

8. Retsforhold
Uddannelsen omfatter orientering
om militær straffelovs og militær
retsplejelovs forhold til den tilsva-



rende borgerlige lovgivning samt
om udvalgte dele af militær straf
felov, omfattende både meniges og
befalingsmænds forhold. Endvi
dere orienteres om reglerne for di
sciplinarmidlers og arbitrære straf
fes anvendelse samt gældende kla
geregier, herunder indbringelse af
afgørelser for folketingets om
budsmand.

Endelig orienteres om reglerne
for personellets erstatningsansvar
over for statskassen, blandt andet i
forbindelse med bortkomne ud
rustningsgenstande.

Med henblik på opnåelse af en
bedre forståelse af reglerne i mili
tær straffelov og militær retspleje
lov kan den pågældende chef an
mode vedkommende auditør om at
stille et medlem af auditørkorpset
til rådighed for den omhandlede
orientering.

9. Samarbejde
Uddannelsen omfatter en bredere
orientering om samarbejdsordnin
gen og dens lokale udbygninger,
herunder eksempler på samar
bejdsopgaver og -former. Endvi
dere orienteres om samarbejdets
betydning og de vigtigste betingel
ser for at nå til gode resultater. For
retningsudvalgene deltager i denne
orientering.

Indholdet af talsmandsmappen
forudsættes gennemgået.

Talsmandskurser oprettes på Sø
værnets Grundskole 4 gange årligt.

Talsmænd og suppleanter skal del
tage på et af disse kurser. Tilmel
ding til kursus sker via eget tjene
stested.

4. Udvalg
A. Talsmandsudvalg
Inden for hver enhed (skib) ned
sættes et talsmandsudvalg. Det be
står af de valgte talsmænd for me
nige, talsmænd for værnepligtige
sergenter, repræsentanter for
øvrige personelgrupper og af che
fen, der er formand.

Talsmandsudvalget er ikke et
led i den militære kommando
organisation 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 frem
lægger i udvalget. Der er således
skabt mulighed for, at han kan va
retage sit ansvar og udøve sin
myndighed i det daglige bedre, da
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 che
fen mødes med repræsentanter for
personellet i dette talsmandsudvalg
mindst en gang om måneden.

Det er chefen, der nedsætter ud-
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I
valget og leder dets forhandlinger.
Det første møde skal finde sted se
nest 7 arbejdsdage efter, at valg af
talsmænd har fundet sted . Men en
forudsætning for, at der opnås kon
krete resultater til gavn for tjenesten
og samarbejdet er imidlertid, at alle
udvalgets medlemmer går ind for, at
de !problemer, der opstår på tjene
stestedet, skal løses.

Det er naturligt, at alle enhedens
pe~sonelgrupper inddrages i det
samarbejde, der foregår i tals-

I
mandsudvalget.

Derfor er det bestemt, at re
præsentanter for alle personel
grupper tillige deltager i tals
m~ndsudvalget. 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 paral
lel til personelorganisationernes
forhandlingsret.

Endvidere kan chefen indkalde
særligt sagkyndige (f.eks. banjer
mester, læge m.v.), når det er for
målstjenstligt under hensyn til em
nerne på dagsordenen.

Såfremt der har været afholdt se
parat møde med det menige perso
nel, påhviler det chefen at orientere
sine befalingsmænd om det, der er
foregået på mødet.

Talsmandsudvalget har først og
fremmest til opgave at formidle in
formation om og drøfte alle forhold
af betydning for enhedens arbejds
og personelforhold.
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Udvalget kan behandle de sam
me spørgsmål, som talsmanden ef
ter lovens §5 kan tage sig af, og det
vil ofte være muligt at give en sag
en mere alsidig belysning i udval
get end ved en drøftelse alene mel
lem 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 om
fang 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 resulta
terne af de drøftelser, der har været
i talsmandsudvalget.

Forhold, der skal holdes hem
melige af hensyn til den militære
sikkerhed eller af hensyn til en
keltpersoners privatliv, kan ikke
behandles i talsmandsudvalget.
Derimod kan en talsmand alene
med chefen undertiden drøfte sidst
nævnte emne, jf. talsmandens ar
bejdsområde.

Visse spørgsmål kan henvises til
drøftelse i kontaktudvalget. Det
drejer sig om spørgsmål, der ikke
kan færdigbehandles i talsmands
udvalget, og om spørgsmål, hvis af
gørelse må formodes at have konse
kvenser også for tjenesten ved an-

dre enheder inden for samme eska
dre, marinedistrikt m.v.

Som nævnt er tidsfristen for ind
kaldelse til det første møde i tals
mandsudvalget sat til senest 7 ar
bejdsdage efter valg af talsmænd.
Jo tidligere chef og mandskab får
kendskab til hinanden, desto større
chancer er der for, at der hurtigt
etableres et godt samarbejde . Des
uden 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 Øn
sker dette indkaldt om en sag, som
chefen finder det urimeligt at mø
des om straks, kan han udskyde
mødet, indtil der er forløbet 14 ar
bejdsdage siden talsmandsudval
get sidst har været samlet.

Hvis der kun er 1 valggruppe
og 1 talsmand - f.eks. i et af sø
værnets skibe - kan det virke kun
stigt med så fast et mødeskema.
da chef og talsmand formentlig
jævnligt på ganske uformel måde
får snakket om problemerne. Der
for fastslår bestemmelserne, at
chefen under sådanne omstændig
heder blot indkalder til drøftelse
med regelmæssige mellemrum,
samt når talsmanden fremsætter
ønske herom.
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Der er fastsat ganske bestemte
regler for mødeindkaldelse. Disse
skal sikre udvalgets medlemmer
fornøden tid til forberedelser og
talsmændene tid til at drøfte dags
ordenens emner med deres valg
grupper. Men hvis særlige forhold
gør det ønskeligt, og hvis alle par
ter er enige herom, vil et møde
indkaldt uden nedennævnte tids
frister - måske endda efter ønske
fra talsmændene - være fuldtud
lovligt.

Chefen skal indkalde til møde i
talsmandsudvalget med mindst 7
arbejdsdages varsel. I denne peri
ode - 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 grup
pes 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
for mødet. Denne skal slås op se
nest 2 dage før mødet, og et ek
semplar skal udleveres til hver af
talsmændene. Disse frister kan 
efter samråd med talsmændene 
fraviges, når særlige omstændighe
der gør det nødvendigt.

Da der tilstræbes den størst mu
lige alsidighed i talsmandsudval
gets drøftelser, kan emnerne natur
ligvis være mange.

Som mere faste emner vil det
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være naturligt at regne med de
øvelses- og undervisningspro
grammer, der er gennemført siden
sidste møde samt planer for uddan
nelsen i den kommende uddannel
sesperiode.

»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,
- velfærdsforanstaltninger,
- fritidsforanstaltninger,
- afvikling af ferieorlov og frida-

ge,
- interne ordensforskrifter og
- arbejdsmiljøspørgsmål.

Endelig kan man ved at indsætte
punktet »Eventuelt« give mulig
hed for, at enkelte forhold, der
ikke er medtaget i dagsorden
punkterne, kan blive taget med i
drøftelserne.

For at være sikker på, at alle del
tagerne forstår det samme ved drøf
telsernes resultater, skal der føres



en forhandlingsprotokol, der un
derskrives af alle. Heri kan tillige
omtales de henvendelser, tals
mændene har foretaget til chefen
uden for udvalgsmødet med en kort
angivelse af, hvad der er foretaget.

Det, der drøftes i talsmandsud
valget og resultaterne heraf, bør
blive almindelig kendt i enheden.
Dette er en nødvendig forudsætning
for en bredere drøftelse uden for ud
valget og for en bedre forståelse af
samarbejdsordningen. Derfor skal
en udskrift af forhandlingsproto
kollen slås op for alle.

Der skal desuden sendes en ud
skrift til formanden for kontaktud
valget, for at han kan tilrettelægge
kontaktudvalgets møder og i Øv
rigt være orienteret om, hvad der
foregår inden for hans ansvarsom
råde.

B. Kontaktudvalg!
lokale samarbejdsudvalg

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 mel
lem 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 kontaktud
valg ved eskadrer, marinedistrikter,
flådestationer, kommandoer samt
ved Søværnets Grundskole.

Udover de nævnte obligatoriske
kontaktudvalg kan der til opfyl
delse af samarbejdsreglernes for
mål oprettes andre udvalg til
fremme af samarbejdet ved enhe
derne efter den enkelte chefs be
stemmelse; idet det nemlig påhvi
ler chefen at etablere den samar
bejdsordning 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). Med
lemmer er en repræsentant fra hvert
talsmands udvalg, altså en repræ
sentant fra hver enhed på stedet; li
gesom i talsmands udvalget skal der
være en repræsentant for de vær
nepligtige sergenter samt repræs
entanter fra øvrige personelgrup
per 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
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Stinger-affutage i korvet

konstabler, indgår en af disses re
præsentanter i talsmandsudvalget
også i kontaktudvalget sammen
med den valgte talsmand for de
værnepligtige menige. Enhedens
talsmandsudvalg får altså i dette
tilfælde 2 repræsentanter i kontakt
udvalget.

Hvor mindre end ~ af enhedens
mandskab er konstabler, kan for
manden for kontaktudvalget be
stemme, at enheden også her re
præsenteres ved en talsmand for
disse sammen med den valgte tals
mand for værnepligtige menige.

Hvis det skulle ske, at lands
talsmanden for værnepligtige me
nige og for værnepligtige sergenter
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ikke allerede er medlem af det på
gældende kontaktudvalg, deltager
de som fuldgyldige medlemmer af
udvalget.

Ved de tjenestesteder, hvor der
kun er 1 talsmandsudvalg, kan der
ikke etableres et egentligt kontakt
udvalg, men den samme chef
udøver da sit virke både som for
mand for talsmands- og kontaktud
valg.

For enheder med kun 1 tals
mands udvalg og med en sådan geo
grafisk placering, at personellet
ikke har interesser tilfælles med an
dre enheders personel, oprettes
ikke kontaktudvalg.

Emner for møderne i kontaktud-



valget er de samme som beskrevet
under talsmandsudvalgene og dis
ses dagsorden. De samme ind
skrænkninger af hensyn til militær
sikkerhed og enkeltpersoners pri
vatliv 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 kon
taktudvalgets formand eller mindst
2 andre medlemmer.

Hvis kontaktudvalgsmedlem
mer 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 talsmands
udvalgene en forhandlingsproto
kol, der skal underskrives af med
lemmerne.

C. Arbejdsudvalg vedrørende
fritidsvirksomhed

Det er et arbejdsudvalg, der er fast
oprettet. I dette indgår:

- Tjenestestedets kontakt- og vel
færdsofficer, der normalt er for
mand,

- mindst l menig fra kontaktud
valget, valgt af og blandt dets
medlemmer samt

- l menig valgt af hvert tals
mandsudvalg. Det behøver alt-

så 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 beslut
ning om anvendelse af velfærds
midler og fører regnskab herover.
Dette udvalg har altså som det ene
ste inden for samarbejdsloven en
besluttende myndighed.

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

- En formand, som er en repræ
sentant for tjenestestedets le
delse, som er udpeget af tjene
stestedschefen,

- cafeteriabestyreren,
- repræsentanter for menigt perso-

nel, idet der normalt vil være l
fra hver enhed på tjenestestedet,

- l repræsentant for værnepligti
ge befalingsmænd, som vælges
blandt tjenestestedets værne
pligtige befalingsmænd og

- repræsentanter for øvrige per
sonelgrupper på tjenestestedet,
herunder l repræsentant for
personalet, der er beskæftiget i
cafeteriet.
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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 sa
gerne ordnes på det sted, hvor de
opstår. Denne betragtning ligger
bag reglerne for, hvordan en sag
skal behandles.

Spørgsmål, som en talsmand Øn
sker drøftet uden for talsmands- el
ler kontaktudvalget, skal altid
fremføres for hans egen chef (den
nærmest foresatte chef). Når denne
har taget stilling til sagen, kan tals
manden - 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 hen
vendelsens formål ville forspildes
derved .

Hvis talsmandens egen chef fin
der, at en sag, der forelægges ham,
falder uden for hans kompetence
område eller kan have konsekven
ser for andre enheder på samme ni
veau 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
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talsmand, skal talsmanden have
mulighed for at fremføre sine syns
punkter også over for denne nær
mest højere chef.

Chefen kan indkalde det tals
mands- og kontaktudvalg, han er
formand for, til drøftelse af en sag,
rejst af en talsmand, inden han træf
fer 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 af
gørelse , der træffes, så vidt muligt
meddeles talsmanden, inden valg
gruppens medlemmer underrettes.

For at undgå, at sager trækkes
unødigt i langdrag, findes en be
stemmelse 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 af
gørelse eller have bragt sagen vi
dere ad tjenestevejen. Hvis særlige
forhold bevirker, at dette ikke kan
overholdes, skal talsmanden have
begrundet meddelelse herom inden
7 arbejdsdage efter, at vedkom
mende myndighed har modtaget
hans henvendelse.

Endelig er det bestemt, at sager,
som skønnes at have landsdæk
kende interesse, kan forelægges
Værnepligtsrådet uden først at have
været fremført ad tjenestevej en.
Talsmandens egen chef skal dog
være orienteret inden forelæggel
sen for Værnepligtsrådet.



Landstalsmand
En landstalsmand er repræsentant
for sit tjenestesteds talsmænd.

Alle tjenestesteder skal i prin
cippet have en landstalsmand og en
suppleant for landstalsmanden.

Tjenestesteder, der kun har et
mindre antal værnepligtige, kan
dog (efter Forsvarskommandoens
bestemmelse) have landstalsmand
fælles med et eller flere tjeneste
steder.

Landstalsmanden, der skal væ
re talsmand ved en af tjenesteste
dets enheder, vælges af og blandt
tjenestestedets talsmænd på et
fællestalsmandsmøde eller evt. i
forbindelse med et kontaktud
valgsmøde. Valget er hemmeligt
og skriftligt.

Landsmøder
Der er en række tjenstlige spørgs
mål, som interesserer alle værne
pligtige over hele landet. For at
give landstalsmændene mulighed
for at drøfte sådanne spørgsmål
samt andre spørgsmål af interesse,
afholdes der to landsrnøder om året
for landstalsmænd, for værneplig
tige sergenter, sergentelever og
værnepligtige landstalsmænd.

I disse møder deltager tillige for
retningsudvalgene.

Møderne arrangeres af Værne
pligtsrådet.

Gruppemøder
Der er endvidere behov for, at vær-

nepligtige landstalsmænd for det
enkelte værn har mulighed for ind
byrdes at drøfte dette værns speci
fikke anliggender. Derfor afholdes
der ligeledes to gange om året grup
pemøder.

Mødernes indhold
Landsmøderne er normalt af 4 da
ges varighed, mens gruppemø
derne er af 2 dages varighed. Mø
derne kan omfatte:

- Interne drøftelser mellem
landstalsmændene,

- valg af medlemmer til Værne
pligtsrådet samt

- information og orientering af
repræsentanter for forsvarets
øverste myndigheder.

Værnepligtsrådet udsender oplæg
til landsmødet til tjenestestederne
og tjenestestedernes landstals
mænd senest 4 uger før det pågæl
dende møde. Oplægget vil som of
test indeholde en redegørelse for
Værnepligtsrådets virksomhed i
den forløbne periode samt en be
grundelse for Værnepligtsrådets
forslag til dagsorden.

Senest 1 måned før det pågæl
dende møde indkalder Forsvars
kommandoen de landstalsmænd,
som kan deltage i mødet, ligesom
man efter drøftelse med Værne
pligtsrådet udsender en foreløbig
dagsorden for mødet.

Senest 14 dage før et møde ind-
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sender landstalsmændene medde
lelse til Værnepligtsrådet om em
ner, der ønskes behandlet på det på
gældende møde. Det endelige for
slag til dagsordenen udsendes af
Forsvarskommandoen efter drøf
telse med Værnepligtsrådet senest
7 dage før mødets start.

Forretningsudvalg
Der nedsættes et Befalingsmands
udvalg på 4 medlemmer for vær
nepligtige sergenter og sergentele
ver og et menigudvalg på 5 med
lemmer for værnepligtige menige
talsmænd.

Som kandidater til udvalgene
opstilles landstalsmænd og værne
pligtsrådsmedlemmer, der har for
rettet værnepligtstjeneste i mindst
2 måneder, og som har mindst 3
måneders værnepligtstjeneste til
bage.

Medlemmer af respektive udvalg
vælges på lands- og gruppemøder
efter de herfor fastsatte regler.

Udvalgene har kontorlokaler
stillet til rådighed af forsvaret.

Udvalgene varetager spørgsmål
af værnepligtsfaglig karakter for de
værnepligtige. De medvirker til
fremme af de værnepligtiges triv
sel, styrkelse af fællesskabet og fo
røgelse af forsvarets effektivitet
samt opretholdelse af rolige og sta
bile samarbejdsforhold i forsvaret.

Udvalgene skal i hele deres virke
bidrage til at udbygge og øge fors
tåelsen blandt de værnepligtige
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personelgrupper for samarbejds
ordningen i forsvaret.

Medlemmerne af udvalgene ind
går i de overordnede samarbejds
organer. De har mulighed for at
give informationer og rådgivning
til talsmændene på tjenesteste
derne vedrørende almene proble
mer samt konkrete problemer på
grundlag af henvendelse fra en af
talsmændene.

Udvalgene har mulighed for på
de værnepligtiges vegne at drøfte
de værnepligtiges forhold med For
svarsministeriet, Forsvarskom
mandoen m.fl.

Værnepligtsrådet er i henhold til
KFF BA - 38 § 39 de eneste der har
kompetence til at varetage tjene
stegørende værnepligtiges interes
ser over tjenestestedsniveauer.

6. Cirkulære om
samarbejde og
samarbejdsudvalg

Finansministeriet udsendte 29. maj
2002 et cirkulære om samarbejde
og samarbejdsudvalg i statens virk
somheder og institutioner.

Cirkulæret gælder ikke i fuldt
omfang inden for forsvaret, og det
omfatter ikke umiddelbart værne
pligtigt personel.

Imidlertid er det blevet besluttet,
at medlemmer af forretningsudval
gene skal indgå som fuldgyldige
medlemmer i Forsvarskommando
ens Samarbejdsudvalg, ligesom det



også er besluttet at give værneplig
tigt personel adgang til at blive re
præsenteret i lokale samarbejdsud
valg ved en repræsentant for vær
nepligtige befalingsmænd og befa
lingsmandselever og en repræsen
tant for værnepligtige menige (for
begges vedkommende så vidt mu
ligt landstalsmænd).

Samarbejdsudvalg i forsvaret
Cirkulæret foreskri ver oprettelse af
samarbejdsudvalg på forskellige
trin. Disse praktiseres i forsvaret
som:

- Hovedudvalg, der er oprettet på
forsvarskommandoplan,

- fællesudvalg, oprettet på opera
tiv- og materielkommandoplan
samt

- lokaludvalg, oprettet i princip
pet på flådestationsplan.

Samarbejdsudvalgets
formål og opgaver
Samarbejdsudvalgets formål er i
princippet sammenfaldende med
§l i Forsvarets samarbejdslov. Op
gaverne for samarbejdsudvalgene
omfatter bl.a.:
- Arbejdsforhold,
- personaleforhold,
- økonomiske forhold,
- information fra samarbejdsud-

valget samt
- uddannelse af udvalgets med

lemmer.

Sammensætning
Samarbejdsudvalgene består af re
præsentanter for ledelsen og for de
ansatte. De ansattes repræsentanter
udpeges af personaleorganisatio
nerne blandt tjenestestedets perso
nelrepræsentanter.

Som nævnt omfatter cirkulæret
ikke værnepligtige, da deres inter
esser jo tilgodeses ved Lov om sam
arbejde. Men for at skabe en vis
sammenhæng mellem de to syste
mer, der repræsenteres af henholds
vis Cirkulæret og Samarbejdslo
ven, er der opnået enighed om, at
der i alle cirkulærets udvalg som
fuldgyldige medlemmer indgår en
talsmandsrepræsentant for værne
pligtige menige og en for vær
nepligtige befalingsmænd og befa
lingsmandselever. I Forsvarskom
mandoens Samarbejdsudvalg ud
peges disse repræsentanter blandt
medlemmerne af respektive ud
valg.

7. Klageadgang
Udover de muligheder, der er fast
lagt ved samarbejdsreglerne, kan
enhver henvende sig til sin chef el
ler foresatte befalingsmand i alt,
hvad der vedrører den pågældende
selv.

Såfremt henvendelsen gælder
utilfredsstillende tjenstlige for
hold, skal han normalt henvende
sig til chefen.

Såfremt flere i forening ønsker
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henvendelse vedrørende samme
sag, skal to af dem på egne og de
andres vegne forebringe sagen el
ler underskrive den, hvis den ind
gives skriftligt.

Klageregier
Klage over en foresat eller en for
anstående kan fremføres såvel
skriftligt som mundtligt, normalt til
chefen.

Såfremt flere ønsker at klage i
forening, skal to af dem på de øvri
ges vegne fremføre den fælles
klage. Sker det skriftligt, skal kla
gen indeholde navnene på samtlige
deltagere.

Den menige har ret til at drøfte
klagen med en talsmand, og så
fremt 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 ind
bringe sagen direkte for pågæl
dende chefs nærmeste foresatte, li
gesom enhver sag afhængig af sit
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indhold direkte kan forelægges for
Forsvarskommandoen/Forsvars
ministeriet.

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 ad
færd.

Er den menige i tvivl om, hvor
ledes 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 mili
tære myndigheder, herunder For
svarsministeriet.



4. Kapitel, afs. D

Sundhedstjeneste

En orlogsgast skal først og frem
mest være kampduelig. En syg or
logsgast kan ikke kæmpe og ud
fylde pladsen i sin enhed.

At leve i et skib og tæt sammen
med andre mennesker giver anled
ning til større risiko for at pådrage
sig helbredsmangler end normalt.
Orlogsgasten skal derfor være
særlig omhyggelig med sin person
lige 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. Så
vidt det er muligt bør man tage bad
flere gange om ugen.

Armhuler og skridt vaskes
dagligt. Hudløshed i skridtet va
skes med vand og sæbe, tørres om
hyggeligt og pudres med talkum.

Ansigt og hals vaskes dagligt.
Tænder børstes mindst to gange
døgnet. Herved reduceres risi-

koen for tandsygdomme og infek
tioner i mundslimhinden. Tandlæ
gen bør besøges regelmæssigt, se
nærmere herom senere.

Hænderne vaskes flere gange
dagligt med vand og sæbe. Især er
det vigtigt at vaske hænder før mål
tiderne og efter toiletbesøg. Rev
nede 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.

Tåneglene skal klippes lige over
og må ikke være for korte.
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Fodtøjet skal passe i størrelse og
skal i øvrigt skiftes så ofte, som lej
ligheden tillader. Sokker og strøm
per 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 lugt
gener, at fødderne er permanent
fugtige. Dette kan medføre risiko
for angreb af fodsvamp eller med
virke til dannelse af »Skyttegravs
fødder«, Fodsved reduceres ved
omhyggelig fodhygiejne. Svære
tilfælde bør behandles af lægen.

Fodsvamp viser sig som hud
løshed og små revner, eventuelt
med betændelse mellem tæerne el
ler under fødderne. Fodsvamp be
handles af lægen.

Man kan som regel undgå fod
svamp ved at holde fødderne rene
og tørre, ved at bruge egne bade
tøfler under badning og aldrig
træde med bare fødder på træriste
eller gulve.
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Mindre vabler på fødderne ren
ses, hvorefter de punkteres.

Større vabler på fødderne ren
ses omhyggeligt. Derefter åbnes
vablen i siden med et rent instru
ment - bedst med en lille saks.
Væsken presses herefter ud af vab
len. Endelig dækkes vablen med
hæfteplaster.

»Skyttegravsfødder« opstår,
når fødderne i længere tid er fug
tige og kolde. Herved hæmmes blo
dcirkulationen til skade for vævet,
som beskadiges. Et symptom er, at
fødderne bliver følelsesløse. Fore
byggelsen består i - hvis der gribes
ind hurtigt nok - at tage støvler og
sokker af og styrke blodcirkulatio
nen ved massage af fødderne. Kan
dette ikke lade sig gøre, stampes
med fødderne, og tæerne bevæges
i støvlerne.

Frost i tæer og fingre m.v, op
står under stærk kulde, hvorved
vævet beskadiges på grund af
manglende blodcirkulation. Der
kan endda opstå isdannelse. Et
symptom er følelsesløshed. De let
tere tilfælde behandles med massa
ge og varme , f.eks. nedsænkning i
varmt vand. Sværere tilfælde be
handles af lægen.

2. Sikkerhedsregler
Badning i havet bør ikke foretages
hvis vandet er forurenet eller me
get koldt. Man bør aldrig bade ale
ne.



Høreværn skal altid anlægges
under skydning eller ved arbejde i
et kraftigt støjende miljø. Høreska
der er næsten altid uhelbredelige.

Ved mistanke om høreskade
(f.eks. vedvarende susen efter en
kraftig støjpåvirkning) skal der fo
retages en høreundersøgelse (au
diometri) på sygeafdelingen eller
infirmeriet. Hørenedsættelse som
følge af støjpåvirkning i forbin
delse med tjeneste skal anmeldes af
tjenestestedet til Arbejdsskadesty
relsen.

3. Omgang med
rusgifte

Alkohol i større mængder virker
sløvende, nedbryder de naturlige
hæmninger, svækker selvkontrol
len og gør soldaten mindre mod
standsdygtig over for sygdomme.
De, der af erfaring ved, at de let bli
ver berusede eller har svært ved at
holde måde, gør bedst i at undlade
at drikke spiritus. Opmærksomhe
den henledes på, at påvirkning af
spiritus kan medføre letsindig om
gang med tavshedspligten.

Euforiserende stoffer
Euforiserende stoffer omfatter en
række stoffer fra hash og marihu
ana over LSD og amphetamin (pre
ludin) samt ecstasy, til opium og
morfinpræparater, der har det fæl
lestræk, at de ændrer brugerens
psykiske (sjælelige) tilstand og kan

Brug af euforiserende stof
fer er forbudt i Danmark

virke vanedannende, således at
brugerne bliver afhængige af stof
fet.

Brug af disse stoffer medfører
nedbrydning af de naturlige hæm
ninger, svækkelse af selvkontrol
len, nedsat vurderingsevne og selv
kritik samt i udtalte tilfælde vrang
forestillinger og forfølgelsesideer,
som kan ende med egentlig sinds
sygdom.

Brug af stofferne gennem læn
gere tid, og især for de »hårde«
stoffers vedkommende, kan med
føre forskellige legemlige syg
domme og i nogle tilfælde være
livsfarlige.

Ecstasy er et kunstigt fremstillet
speed-lignende stof. Det indtages i
reglen i form af piller. Det giver en
rus med opstemthed og fordrejet
virkelighedsopfattelse. Rusen kan
give en farlig sindsygdomslig
nende tilstand. Efter rusen er man
træt, og der kan opstå en livstru
ende tilstand, der ligner hedeslag,
pulsen stiger, blodtrykket stiger,
pupillerne er store, man sveder og
kan gå i chock.

Stoffet er stærkt psykisk vane
dannende og tolerance udvikles
hurtigt - dvs., at man skal have
større og større doser for at blive
påvirket.
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Salg og besiddelse af stoffet er
ulovligt, og det er underlagt loven
om euforiserende midler, hvilket
betyder at man kan blive straffet for
at sælge det og besidde det.

Hashbrug i forbindelse med ar
bejde, øvelser og føring af køre
tøjer er ekstremt farlig på grund af
bl.a. følgende virkninger: sløvhed
og nedsat reaktionsevne. Våben
brug lader sig ikke forene med
sløvhed, nedsat opmærksomhed og
svækket ansvarsfølelse. Føring af
motorkøretøj i en hashrus er livs
farlig; føreren har nedsat opmærk
somhed over for andre trafikanter
og hindringer, og han risikerer at
blive fascineret af uvedkommende
ting, så han glemmer at styre køre
tøjet. Han risikerer at falde hen i
fantasier med samme virkning,
som hvis han faldt i søvn ved rat
tet.

Endvidere er indlæringsevnen
som nævnt svækket, så undervis
ning af en hashpåvirket er stort set
umulig.

Hashpåvirkning er ikke så nem
at erkende hos misbrugeren som al
koholpåvirkning, men kan dog er
kendes vha. en urinprøve eller

Det er forbudt at indføre,
fordele, besidde eller nyde

enhver form for narkotika på
militært område.

Overtrædelse af dette forbud
vil medføre straf
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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, be
mærker man sandsynligvis ikke
noget. Man kan ikke se eller lugte
noget, men han er farlig i sammen
hænge, der kræver opmærksom
hed, koncentration og timing.

Tobaksrygning er yderst skade
lig for dig og dine omgivelser. Den
virker desuden nedsættende på din
fysiske ydeevne (kondition).

4. Smitte
Talrige sygdomme overføres ved
smitte. Ved smitte trænger syg
domsfremkaldende bakterier, virus,
andre mikroorganismer eller stoffer
dannet af disse ind i den menneske
lige organisme, især gennem næse,
mund, fordøjelseskanal eller sår.

Forkølelse er i sig selv en ret
ufarlig sygdom, men den kan bane
vej for alvorligere sygdomme som
lungebetændelse, bronchitis og bi
hulebetændelse. Under hvil i koldt
vejr bør man ikke lægge sig på den
bare jord. Ligeledes bør man, så
snart der bliver lejlighed til det,
skifte vådt undertøj og sokker. Til
søs skal gennemblødt tøj og fodtøj



skiftes snarest muligt. Under gar
nisonsforhold bør man ikke sove
med samme undertrøje og skjorte,
som man har haft på om dagen.

Nogle smitsomme sygdomme
udbredes ved, at bakterier eller vi
rus kommer ned i fordøjelseskana
len sammen med føde- og drikke
varer. Dette gælder f.eks. tyfus, dy
senteri og den almindelige »mave
forgiftning« 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 ser
vice, 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 ma
den. Smitten kan også overføres fra
orlogsgast til orlogsgast, hvis de
drikker af samme feltflaske eller
skiftes til at ryge af samme pibe el
ler cigaret.

Andre sygdomme opstår ved, at
betændelsesbakterier trænger ind i
sår eller rifter på huden eller slim
hinderne. Bulne fingre, alminde
lige bylder og i alvorligere tilfælde
blodforgiftning og stivkrampe op
står på denne måde.

Små skrammer og hudaf
skrabninger vaskes med vand og
sæbe. Indtil såret er dækket af en
solid, tyk sårskorpe, beskytter man
det mod forurening med hæftepla
ster eller forbinding, der skiftes
dagligt.

Også insektbid og -stik kan
overføre sygdomme; f.eks. udbre
des den alvorlige sygdom plettyfus
ved bid af smittebærende lus og
malaria ved malariamyggens stik.

Endvidere udbredes mange syg
domme 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 mun
den, når man hoster eller nyser, li
gesom man aldrig må hoste et andet
menneske op i ansigtet.

5. Seksuelt overførte
sygdomme

Som kønssygdomme betegnes en
række sygdomme, hvor smitten næ
sten udelukkende sker ved kønslig
kontakt. Kun yderst sjældent udbre
des smitten ved fælles brug af spis
egrejer, piber, barbergrejer, hånd
klæder og feltflasker eller ved be
røring af håndtag eller toiletsæder.

Selvom man ved rettidig be
handling kan helbrede nogle køns
sygdomme, forekommer disse i et
ret stort omfang. Grunden hertil er
delvis uvidenhed om, hvordan
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kønssygdomme viser sig, og hvil
ken risiko man løber ved ikke at
lade sig behandle, dels frygt for at
andre skal få at vide, at man lider
af en kønssygdom. Endelig kan
man være smittet uden at have væ
sentlige symptomer.

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 hæmnin
gerne, så man indlader sig med
tilfældige bekendtskaber.

Gonorre (også kaldet »dryp
pert«) er her i landet den næsthyp
pigste af de almindelige kønssyg
domme. I løbet af nogle dage efter
smitten begynder manden at få
skærende og sviende smerter i urin
røret ved vandladning samt mate
rieudflåd fra urinrøret. Hos kvinder
er symptomet udflåd fra skeden. I
typiske tilfælde er symptomerne så
kraftige, at den smittede ikke er i
tvivl, men symptomerne kan dog
være mere beskedne, specielt hos
kvinder, så beskedne at den smit
tede ikke selv er klar over at ved
kommende er syg. Men den pågæl
dende kan alligevel smitte videre og
også få følgetilstandene. Behandles
sygdommen på dette tidspunkt, kan
den helbredes fuldstændigt, selvom
gentagne behandlinger kan være
nødvendige. Behandles den ikke,
kan sygdommen brede sig til te
stiklerne og disses udførelses-
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gange, hvor den kan medføre, at
man bliver steril. For kvinders ved
kommende kan ubehandlet gonorre
medføre underlivsbetændelse og
videre ardanneise på æggelederne,
så kvinden senere ikke kan blive
gravid på normal vis. Materieud
flåddet fra urinrøret er smittefarligt.
Den, der har fået gonorre, må derfor
være særlig omhyggelig med at va
ske 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. Ligele
des må han være omhyggelig med
effektiv vask af sit undertøj. Går
bakterierne over i blodet, kan led
dene blive angrebne, i mange tilfæl
de med invaliditet til følge.

Den »uspecifikke urinrørska
tar« er de senere år blevet lige så
hyppig som gonorre. Sympto
merne er næsten de samme som ved
gonorre, men altid mildere. Udflåd
det 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 syg
domme. Dette kan betyde, at der ef
ter en velbehandlet gonorre kan op
træde nye - omend mildere - symp
tomer.



Ved mindste tegn på smitte
med en kønssygdom skal

man straks søge læge

Chlamydiainfektion. Chlamy
dia infektionen er i dag den hyppigst
forekommende kønssygdom. Den
skyldes en bakterie-lignende mikro
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. Be
handlingen er medicinsk. En ube
handlet clamydia infektion kan for
kvinden ligesom ved gonorre føre
til underlivsbetændelse og sterilitet.

Syfilis (også kaldet hård chan
ker) viser sig tidligst 2-3 uger efter
smitten ved et næsten smertefrit,
hårdt sår på det sted, hvor smit
stoffet er trængt ind. Hyppigst fo
rekommer disse sår enten i eller
omkring munden eller på kønsde
lene . Samtidig kommer der en Øm
hævelse af de nærmeste lymfekirt
ler (lymfeknuder). Uanset om man
bliver behandlet eller ej, forsvinder
såret igen. Også den, der ikke er
blevet behandlet, kan virke fulds
tændig rask, men efter nogle uger
begynder sygdommen atter at vise
sig med forskellige former for hud
udslæt. Endnu på dette tidspunkt er
fuldstændig helbredelse altid mu
lig, forudsat energisk og langvarig

behandling. Hvis sygdommen der
imod 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 bar
neårene kan det blive åndssvagt el
ler invalideret.

AIDS er en meget alvorlig smit
som sygdom, der gennem de sene
ste år har bredt sig stærkt. Det er en
sygdom, der i dag ikke kan be
handles. AIDS skyldes en virus,
der typisk spredes ved seksuel kon
takt eller overførsel af blod fra en
smittet person til en rask. En smit
tet behøver ikke at frembyde symp
tomer på sygdommen, men kan al
ligevel smitte andre. Diagnosen
stilles ved blodprøve. Sygdommen
er særlig udbredt blandt homosek
suelle 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 vor
ter (condylomer) bliver i mange
tilfælde erhvervet ved samleje.
Disse sygdomme er ganske godar
tede, 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.
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Kondomet (præservativet) som
smitteforebyggende middel: No
gen absolut beskyttelse mod smitte
med kønssygdomme ved et almin
deligt samleje findes ikke. Beskyt
telse 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 tids
punkt, hvor interessen for det andet
køn er særdeles levende.

Det må stærkt tilrådes at an
vende et svangerskabsforebyggen
de middel. Kondomet er her det
eneste effektive middel, som den
mandlige part kan anvende. Kon
domet fås fra automater, på apote
ker, i supermarkeder og på servi
cestationer, hos frisører og tobaks
handlere samt gennem avisannon
cer (»hygiejniske artikler«). I skibe
udleveres kondomer gratis.

6. Sygepleje m.v.
Alt personel har fri sygepleje og
medicin i den periode, der er fast
lagt som den pligtige tjeneste for
menige. Ordningen medfører, at or
logsgasten ved sin indkaldelse udt
ræder af den almindelige, offentlige
sygesikringsordning. Han afleverer
sit sygesikringsbevis på indkaldel
sesdagen til sit tjenestested. Den
frie sygepleje omfatter:
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- Mulighed for at konsultere læ
ge og tandlæge,

- henvisning til speciallæge,
- indlæggelse på infirmeri (et mi-

litært plejested for personel, der
lider af mindre alvorlige syg
domme),

- indlæggelse på civilt sygehus,
- sygetransport og
- fri medicin.
Dog yder forsvaret ingen refusion
af udgifter til hospitalsophold, læ
gebehandling, ambulancetransport,
medicin m.v. under orlov eller fe
rie i udlandet. I den anledning kan
særligt sygesikringsbevis udleveres
ved henvendelse til egen social- og
sundhedsforvaltning.

Orlogsgasten har ret til fri medi
cin, herunder vaccine og bandager
m.v.

Den militære tandpleje foregår
som hovedregel på forsvarets tand
klinikker og - som en undtagelse
herfra - på en gamisonstandlæges
private klinik. Tandplejen er gratis
for værnepligtige og frivillige i den
periode, der er fastsat som den plig
tige tjeneste for menige i den tje
nestegren af det værn, som den en
kelte er indkaldt/antaget til.

Tandplejetilbudet består af de
undersøgelses- og behandlingska
tegorier, som er omfattet af Den of
fentlige Sygesikrings tilskudsord
ning (- guldfyldninger) samt lokal
bedøvelser (»ordinær tandbehand
ling«).

I visse undtagelsestilfælde kan



der gives adgang til »ekstraordinær
tandbehandling«, hvor der forelig
ger en væsentlig tandlægefaglig
begrundelse herfor. I sådanne
tilfælde skal den pågældende pati
ent dog forinden indsende en
ansøgning herom til Forsvarets
Sundhedstjeneste, støttet af en er
klæring fra den militære tandkli
nik/garnisonstandlægens klinik.

Forsvarets tandklinikker til
stræber at indkalde alle nyind
kaldte/nyantagne til en undersøgel
se senest 6 måneder efter mødeda
gen, subsidiært 3 måneder før
hjemsendelse eller overgang til
kontraktansættelse. I tilfælde afka
pacitetsproblemer på tandklinik
ken vil kun de soldater blive ind
kaldt til en undersøgelse, som har 9
måneders pligtig tjeneste som me
nige eller derover. Alle øvrige vil
så være henvist til at aftale tid til
undersøgelse på eget initiativ, dog
senest 3 måneder før hjemsendelse.

I tilfælde af behov for akut på
krævet behandling uden for den mi
litære tandkliniks normale åb
ningstider skal den menige hen
vende sig til sit tjenestested, der
rådgiver den pågældende med hen
blik på det videre forløb. Såfremt
tjenestestedet ikke kan anvise en
behandlingsmulighed, kan værne
pligtigt personel på eget initiativ
søge behandling ved nærmeste ci
vile tandlæge/tandlægevagt eller på
et sygehus med mulighed for tilkald
af tandlæge. Den værnepligtige pa-

tient 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 me
nige på eget initiativ henvende sig
til en civil tandlæge eller tand
lægevagt, men fremdeles kun for
akut påkrævet behandling.

Regninger for evt. udførte be
handlinger i civilt regi skal af tand
lægen sendes til patientens tjene
stested.

Ved hjemsendelse eller over
gang til kontraktansættelse udfær
diger den militære tandklinik en
meddelelse til »egen tandlæge«
med oplysning om, at den pågæl
dende er færdigbehandlet, hvornår
hjemsendelse finder sted og ende
lig om det hensigtsmæssige tids
punkt for næste tandundersøgelse.

Den almindelige sygesikring gi
ver adgang til begravelseshjælp. En
sådan hjælp vil også blive givet, så
fremt en orlogsgast skal begraves.
Hvis det er tjenestestedet, der arran
gerer begravelsen, vil beløbet blive
udbetalt til tjenestestedet.

Hvis en orlogsgast brugerbriller,
kan han få udleveret tjenestebriller
på forsvarets regning. Dette forhin
drer ikke, at han benytter private
briller, hvor tjenesten tillader det.

I sygdomstilfælde må orlogsga
sten som hovedregel ikke ligge syg
i hjemmet, men har pligt til at lade
sig indlægge på infirmeri eller sy
gehus efter en militærlæges skøn.
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I tjenestetiden sker henvendelse
til infirmeriet.

Indtræffer sygdom udenfor tje
nestetiden kan orlogsgasten:
- Henvende sig pr. telefon til »den

militære lægevagt« placeret på
centerinfirmeriet, Flyvestation
Ålborg , tIf. 98196353, som vil
oplyse ham om, hvordan han skal
forholde sig (henvise til civil
lægevagt, til centerinfirmeri, til
sygehus eller til at møde til tje
neste ved landlovs ophør) .

eller
- orlogsgasten kan henvende sig til

nærmeste centerinfirmeri, hvor
vagthavende sanitlSYPAvil træf
fe de nødvendige foranstaltnin
ger efter kontakt med »den mili
tære lægevagt«

eller
- orlogsgasten kan henvende sig til

tjenestestedets vagthavende offi
cerIbefalingsmand, som kan op
lyse om, hvordan han skal for
holde sig (tlf.nr. til den militære
lægevagt, tlf.nr. eller adresse på
nærmeste centerinfirmeri).

Ved landlov af mere end 24 timers
varighed kan orlogsgasten ligge
syg hjemme indtil landlovsperio
dens ophør; ved behov for læge
hjælp kontaktes »den militære
lægevagt«, som kan henvise til ci
vil lægevagt, infirmeri eller syge
hus jf. ovenstående.

Hvis orlogsgasten ikke kan
møde på grund af sygdom ved land-
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lovs ophør (uanset landlovens
længde), har han pligt til at med
dele dette til tjenestestedet, uanset
hvilke foranstaltninger, der måtte
være truffet i kraft af ovenstående.

Uanset ovenstående skal det
fremhæves, at orlogsgasten i nøds
fald altid vil kunne rekvirere am
bulance (ring 1-1-2).

Kommer en orlogsgast til skade i
tjenesten, og er der blot den mindste
risiko for, at han vil få varige men
efter uheldet, skal der indgives mel
ding til Arbejdsskadestyrelsen.
(Vedr. arbejdsulykker se pkt.?).
Meldingen skrives på en særlig for
mular, der skal udfyldes dels af tje
nestestedets læge, dels af tjeneste
stedets kontor. Såfremt der på et se
nere tidspunkt opstår problemer i
forbindelse med uheldet, vil styrel
sen tage sig af sagen og eventuelt
betale erstatning. Dette gælder også
for tiden efter hjemsendelsen.

Efter udløbet af den periode,
der er fastlagt som pligtig tjene
ste for menige, ophører den frie
sygepleje.

Orlogsgasten får automatisk til
sendt en særlig blanket, på hvilken
anføres den ønskede sygesikrings
gruppe samt evt. navnet på den
læge, som han ønsker at benytte.

Når blanketten i udfyldt stand er
returneret til social- og sundheds
forvaltningen i vedkommendes
kommune, vil nyt sygesikringsbe
vis blive tilsendt. Se også 4. Kapi
tel, afsnit B.



4. Kapitel, afs. E

Arbejdsmiljø og
arbejdssikkerhed

Grundlaget for emnerne i dette ka
pitel findes i følgende publikatio
ner:

- Lov om arbejdsmiljø.
- Arbejdsministeriets bekendtgø-

relse om virksomheders sikker
heds- og sundhedsarbejde.

- FKO DIR MA. 061-1: Direktiv
for miljøsikkerhed i forsvaret.

- SOK BST 061-1: Arbejdssikker
heden inden for Søværnets Ope
rative Kommandos myndigheds
område.

- SOK BST 061-6: Bestemmelser
vedrørende sikkerhed og sund
hed om bord i søværnets skibe og
fartøjer.

1. Arbejdsmiljøloven
Formålet med arbejdsmiljøloven
står i lovens §1, der handler om,
hvordan man skaber et sikkert og
sundt arbejdsmiljø på virksomhe
derne, så det altid er i overens
stemmelse med den tekniske og
den sociale udvikling i samfundet.

§1beskriver også grundlaget for,

hvordan virksomhederne kan løse
sikkerheds- og sundhedsspørgsmål.

§2 handler om, hvilke typer af
arbejde en arbejdsgiver kan for
lange udført.

Forsvarets arbejdsgiver er For
svarsministeren. Men i praksis er
det den enkelte chef for et tjeneste
sted, der har arbejdsgiveransvaret.
Det betyder, at et tjenestested selv
skal løse sine sikkerheds- og sund
hedsproblemer. Alle myndigheder
skal derfor udarbejde deres egen
sikkerhedspolitik.

Af §2 fremgår også, at arbejde,
der udføres af militært ansat perso
nel, og som kan betragtes som
egentlig militærtjeneste, er undta
get fra miljølovens regler.

Vedegentlig militærtjeneste for
står man den tjeneste og de aktivi
teter, der indgår i uddannelsen af
militært ansatte, for at de kan løse
de freds- og krigsrnæssige opgaver.

I forbindelse med egentlig mili
tærtjeneste har Forsvarskomman
doen bestemt, at arbejdsmiljølo
vens bestemmelser skal gælde, når
de ikke står i vejen for uddannelsens
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gennemførelse. I visse tilfælde gæl
der bestemmelserne helt uden be
grænsninger, også når det drejer sig
om egentlig militærtjeneste.

Det betyder, at uddannelsesfor
løb skal planlægges, tilrettelægges
og udføres sådan, at det sikkerheds
og sundhedsmæssigt er fuldt for
svarligt, og at de regler, der gælder

særligt farlige arbejder skal over
holdes, og at reglerne for mærkning
af farlige stoffer og materialer også
skal overholdes.

Militært personel, der udfører
egentlig militærtjeneste, er undta
get fra arbejdsmiljølovens bestem
melser om hviletid og fridøgn. Dog
skal den daglige tjeneste i så høj

PRINCIPSKITSE
ENSIKKERHEDSORGANISATION VED ETTJENESTESTED

Lovens gyldighedsområde
Uden for lovens

gyldighedsområde

\
l..---+----..~( Kontaktudvalg
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grad som muligt tilrettelægges så
dan, at lovens bestemmelser følges.

Når det drejer sig om egentlige
øvelser og aktiviteter, der kan lige
stilles med øvelser, er det øvelser
nes art og omfang, der afgør for
holdet mellem egentlig tjeneste og
hvile.

2. Sikkerhedsmæssigt
ansvar

Som nævnt under omtalen af §2 i
arbejdsmiljøloven er det tjeneste
stederne selv, der skal løse de sik
kerhedsmæssige problemer inden
for deres eget område. Forsvarethar
derfor i sine bestemmelser, draget
omsorg for, at sikre et sundt ar
bejdsmiljø. Arbejdsmiljøproblemer
skal således løses i fællesskab af
chefer, ledere, ansatte og tjeneste
gørende i samarbejde og så tæt på de
aktiviteter og steder, hvor proble
merne opstår. Desuden skal enhver
ansat i Forsvaret medvirke i arbej
det for sikkerhed og sundhed.

I mange år har Forsvaret haft
særlige sikkerhedsbestemmelser i
forbindelse med brug af våben og
materiel samt inden for visse ud
dannelsesområder. Chefen er an
svarlig for at disse bestemmelser
overholdes. Som et led i uddannel
sen inden for disse områder bliver
personellet instrueret i brugen af de
særlige sikkerhedsbestemmelser.

Menigt personel medvirker i be
handling af sikkerhedsspørgsmål

gennem sikkerhedstalsmands-,
kontakt- og/eller samarbejdsud
valg.

Kan man ikke opnå enighed om
løsningen af spørgsmål om sikker
hed kan sagen sendes til overord
nede myndigheder, arbejdsmiljø
inspektøren i Søværnets Operative
Kommando eller Forsvarskom
mandoen, der så vil træffe den en
delige afgørelse. Indtil afgørelsen
foreligger, er det uddannelsesste
dets chefs fortolkning af sikker
hedsspørgsmål, der er gældende.

3. Arbejdsleder
repræsentantens
opgaver

En fører eller leder af militært ar
bejde, som udføres af militært per
sonel , er også arbejdslederrepræs
entant, når det drejer sig om ar
bejdsmiljø. Han skal:

- Samarbejde om sikkerhed og
sundhed.

- Være opmærksom på risiko for
ulykker og sundhedsfare.

- Rette fejl og mangler.
- Indberette fejl der ikke kan ret-

tes.
- Medvirke til at arbejdsforhol

dene er forsvarlige.
- Gribe ind på stedet og standse

en aktivitet, når han bliver klar
over, at der er fare ved at
fortsætte aktiviteten.
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Alle der deltager i det pågældende
militære arbejde, skal:
- Deltage i samarbejdet om

sikkerhed og sundhed.
- Overholde forskrifter og

gældende forbud.
- Melde om opståede mangler og

fejl under arbejdet.
- Udføre deres arbejde med for

sigtighed. præcision og orden.
- Bruge deres sunde fornuft.

4. Sikkerheds
repræsentantens
opgaver

I de undtagelser der er nævnt i ar
bejdsmiljøloven. når det drejer sig
om egentlig militærtjeneste, funge
rer sikkerhedstalsmænd og tillids
repræsentanter som sikkerhedsre
præsentanter, og de virker som
kontaktled mellem de grupper de
repræsenterer, og sikkerhedstals
mands-, kontakt- og samarbejdsud
valgene.

Kanonmodul til FLYVEFISKEN·klassen
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Ved arbejde, som ikke er egent
lig militærtjeneste, rådgiver tjene
stestedets sikkerhedsudvalg besæt
ningerne på søværnets enheder, og
i denne forbindelse danner chefen
og en af sikkerhedstalsmændene
kontaktgruppe til sikkerhedsorga
nisationen.

Hvis en sikkerhedstalsmand el
ler en tillidsrepræsentant også er le
der, kan de personelgrupper som
han repræsenterer, vælge en anden
person som sikkerhedsrepræsen
tant til at varetage deres pligter og
rettigheder.

En sikkerhedsrepræsentant skal:
- Påvirke den enkelte til at op

træde sådan, at den enkelte
fremmer sin egen og andres sik
kerhed og sundhed.

- Bidrage til- så godt det er mu
ligt - at planlægge, tilrette
lægge, gennemføre og kontrol
lere enhedens arbejdsmiljømæs
sige opgaver.

- Deltage i beordrede undersøgel
ser, når der er sket ulykker,
uheld og sundhedsskader.

- Øjeblikkeligt melde til den, der
har kommandoen over eller le
der en aktivitet, når han konsta
terer, at der er fare for personel
lets sikkerhed og sundhed.

Tillidsrepræsentantens muligheder
for at kunne udføre sine pligter
øjeblikkeligt kan begrænses af
øvelsesaktiviteter og af begrænset

adgang til klassificerede oplysnin
ger.

5. Advarselsskiltning
Skilte med advarsler om fare for
sikkerhed og sundhed optræder
mange steder rundt om i Forsvaret.
Tre eksempler gengives på de føl
gende sider. Det første viser en ad
varsel i forbindelse med omgang
med stærkstrøm, det andet viser fa
resymboler, der oplyser om et stofs
farlighed og angiver de farer, der er
forbundet med omgang med det
farlige stof, det tredje viser mærk
ningen på en beholder med salt
syre. Her oplyses om risiko ved
brug og desuden - i kort form 
førsteindsats ved uheld med stoffet.

6. Personlige
værnemidler

Personlige værnemidler og/eller
særligt arbejdstøj skal bruges ved
arbejde, der ikke kan udføres sik
kerhedsmæssigt fuldt forsvarligt
uden brug af denne form for per
sonlig beskyttelse. Som eksempel
på personlige værnemidler og
særligt arbejdstøj kan nævnes:

-hovedværn
- øjenværn
-høreværn
- åndedrætsværn
-håndværn
-fodværnog
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- tøj med særligt beskyttende
egenskaber, for eksempel syre
bestandighed.

7. Påklædning
der kan medføre
sikkerhedsfare

For at undgå ulykker når visse ar
bejdsopgaver udføres, skal man
være opmærksom på, at påklæd-

206

ning m.m. kan være årsag til visse
typer af ulykker, for eksempel kan
løsthængende jakker, lange tør
klæder og langt hår blive 'fanget'
ved arbejde ved roterende maskin
dele. Fingerringe, hals- og armlæn
ker gribe fat i genstande og dermed
forårsage, at fingre bliver revet af,
eller de kan virke strømførende og
medføre alvorlige forbrændinger
og lignende meningsløse ulykker.



Advarsel!
Til drift af dette udstyranvendes

STÆRKSTRØM

Hvisde nødvendige forsigtighedsregler
vedberøring, betjening
og reparation af materiellet
ikkekan iagttages,kandet betyde

ILIVSFARE! I
1) Standsulykken og fjern dens årsag:

Frigørelse
A!bryd. hvis det kan ske hurligt. ellers jord·

forbind og korlslul kredsløbet.
Er den tilskadekomne i berøring med en soæn
dlngsførende genstand. skal driftsspændingen
til denne øjeblikkelig afbrydes. og kredsløbel
Jordforbindes. Driftsspændingen kan. hVIS der
Ikke er tale om HØJSPÆNDING. i nødsfald
afbrydes ved. at den spændingslørende ledning
overhugges med en økse. spade eller lignende
med tørt træskaft. Anvendes denne fremgangs-

måde. må der udvises den yderste forsigloghed.
da den som følge af overhugningen forårsagede
kortslutning kan medføre gnistdannelse.

Kan driftsspændingen ikke afbrydes streks.
skal den tilskadekomne så hurtigt som muligt
frigøres fra den spændingsførende genstand.
Dette kan gøres ved hjælp af et tørt bræt. tørre
tøjstykker eller andre ikke·ledende genstande
Undgå herunder direkte kontakt med den 101·
sxadekornne, og sørg såvidt muligl 'for selv al
stå tørl (på tørt træ. tørt tøj eller lignende).

Hvishen
trækkervejret

l

Undersøg om den bevidstløse

!fÆ
-trækkervejret

/-
r

. Hvishan ikke
trækker vejret

- . .' , Skab fri luftvej

~HVISha~1
trækkervejret

L Hvis han stedig
~~.:P__r Ikke trækkervejret,

Læg ham '.II.......,øj.~

2) Symptomer

3)Hvis bevidstløs, da:
Trinvis førstehjælp

· Andedræt kan være standset

· Han kan være bevidstløs

· Pulsen kan være svag
eller ophørt

Han kan være bleg
eller blålig i ansigtet

· Han er ofte i berøring med
(hænger fast il den
spændingsførende genstand

· Kroppen kan være fuldstændig
stiv i flere minuller

Der kan være
forbrændinger

Giv kunstigtåndedræt
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Farlige 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« har oran
farlige stoffer, må ikke kunne an- ge bund med sorte symboler. Ne
gribes af indholdet. Den skal være denfor er de enkelte symboler vist.

E-symbol

Eksplosiv

Eksempel: Celluloid.

O-symbol

Brandnærende

Eksempel: Flydende ilt på trykfla
sker, koncentreret saltsyre.

F-symbGl

Brandfarlig

Eksempel: Acetone.
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Yderst brandfarlig

Eksempel: Stoffer med flamme
punkt under 0°Celcius.

T-symbol

Giftig

Eksempel: Blåsyre.

Tx-symbol

Meget giftig

Eksempel: Arsenik .



Xn-symbol

Sundhedsskadelig

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

Xi-symbol

Lokalirriterende

Eksempel: Fortyndet eddikesyre.

Eksempelpå mærkning af emballage

C-symbol

Ætsende

Eksempel: Koncentreret saltsyre.

Der kan udover faresymbolet på
emballagen være angivet forholds
regler ved anvendelse. Disse kan
være udformet som en risikosæt
Ding (R-sætning) og en sikkerheds
sætning (S-sætning).

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

S-sætningen angiver, hvorledes
stoffet skal opbevares
og håndteres.

Stoffets
betegnelse ---. Saltsyre30% (Tekniskarsenfri)

30 kg netto

R-sætninger

S-sætninger

Ætsningstlre.

Irriterer andeørætsorgønerne.

Opbevare. utilgængeligt tor born

I tilfælde af stof i øjn.ne- skyl ,trakl
grundigt med vind og .og læge .

o

Leverandør

Ætsende

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

Sikkerhedsforhold under
udøvelsen af idræt og ved løft
og bæring

Bestemmelser for udøvelse af
idræt i søværnet findes i følgende
publikationer m.m.:

- FKO DIR PS. 491-1: Direktiv
for idrætsvirksomhed i forsva
ret.

- SOK PUB 180-546: Bestem
melser for fysiske uddannelse
og træning i søværnet.

- Forsvarets Center for Idræt
(FCI): Temahæfte 2: Vejleden
de anvisninger for uddannelse i
kredsløbstræning.

- Temahæfte 3: Vejledende an
visninger for styrketræning .

1. Formål
Formålet med bestemmelserne er
at forebygge skader under fysisk
træning, når der anvendes standar
diseret træningsmateriel og -baner,
samt give anvisninger for opbyg
ning og vedligeholdelse af en til-
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fredsstillende fysisk træningstil
stand.

2. Styrketræning
Når der anvendes vægttrænings
materiel (vægtstænger, håndvægte
m.v.), gælder følgende sikkerheds
regler:

- Vær godt opvarmet, inden træ
ningen påbegyndes,

- træn aldrig alene,
- kontroller, at vægtskiverne er

forsvarligt fastspændte og
- brug hensigtsmæssig løfteteknik.

Ved tilskadekomst under udøvel
sen af idræt skal skaden anmeldes
j.f. FKO BST 730-2: Bestemmelse
vedrørende anmeldelse og vurde
ring af arbejdsskader for personel
som følge af tilskadekomst under
udøvelse af idræt.



Und9å atarb~de med
~~et ogvredetryg.

~ArbE;jd med lige ryg
og letsvajet lænd.

"'lad destoremuskler
i hofteog ben
udføre arbfjdet.
Hold byrden tæt ind
til kroppen.

3. Løft og bæring

Løft og bæring i forbindelse
med uddannelsen i
arbejdsteknik
Ud over byrdens vægt kan ned
enstående forhold have betydning
for den belastning, personen ud
sætter sig for:

- Byrdens form,
- byrdens placering før og efter

transporten,
- antallet af løft inden for en be

stemt tid,
- personens køn, alder og kondi

tion samt
- den anvendte løfte- og bæretek

nik.

Vægtgrænser
Nedenstående vægtgrænser gælder

kun for uddannelsen i den grund
læggende løfte- og bæreteknik, der
normalt vil finde sted i en gym
nastiksal under ledelse af instruk
tøren i idræt.

Herfor gælder følgende:

- Manuel transport, foretaget af
en person af byrder tungere end
50 kg, er ikke tilladt,

- manuel transport, foretaget af
to eller flere personer, må ikke
belaste den enkelte med over
50 kg,

- ved manuel transport af uhånd
terlige byrder, f.eks. byrder
med glat overflade uden mulig
hed for rimelig god fatning, må
vægtbelastningen pr. person ik
ke overstige 30 kg og

- der skal ved udvælgelsen af
byrder i den grundlæggende
træning af løfte- og bæreteknik
tages hensyn til personellets
uddannelsesmæssige stade.

Retningslinier for løft og
bæring i den øvrige tjeneste
Orlogsgasten vil blive stillet over
for mange forskelligartede arbejds
opgaver, 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 an
givet en række anbefalelsesvær-
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dige retningslinier for udførelse af
disse arbejder.

Behan~ling af byrder

- Hold byrden tæt indtil kroppen,
- arbejd med lige ryg og let sva-

jet 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 van
skelige ydre forhold være svær at
håndtere.

Vær især opmærksom på under
lagets beskaffenhed, idet et vådt,
fedtet, glat eller mudret underlag
kræver særlige arbejdstekniske
hensyn.

Samarbejde
Ved udførelse af arbejdet fler
mandsløft og -bæring er det mest
sikkert, såfremt de fælles kræfter
indsættes samtidigt.

Luftmålsmissil af typen STINGER affyres
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4. Kapitel, afs. G

Civile forhold

FORSVARET

FOLKEREGISTRET

MOTORKONTORET

Da forsvaret er en del af det dan
ske samfund, er orlogsgasten un
der indkaldelsen at betragte som
en almindelig borger.

DE SOCIALE MYNDIGHEDER

FORSIKRINGSFORHOLD

Det betyder, at han også under
indkaldelsen skal overholde de
forpligtelser, han havde inden
indkaldelsen med hensyn til per
sonlige forhold, økonomi m.v.
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Orlogskutteren LÆSØ (BARSØ-klassen) udrustet som dykkerskib

1. Socialrådgivning

Indkaldelse til aftjening af værne
pligt kan for nogle være en stor om
væltning, 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 problemer,
specielt i de første 4 måneder, hvor
lønnen er lav.

For at få det bedste udbytte af ud
dannelsen er det vigtigt, at den en
kelte orlogsgast får løst sine pro
blemer. Alle tjenestesteder har til-
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knyttet en socialrådgiver, som har
tavshedspligt efter lovgivningen.
Socialrådgiveren tilbyder bl.a. vej
ledning og bistand med:
- Udsættelse/fritagelse.
- Forebyggelse af efterkassation.
- Orlov/afbrydelse af tjenesten.
- Disciplinær- og straffesager.
- Forflyttelse til andet tjenestested.
- Budgetlægning og økonomi.
- Tilskadekomst.

Socialrådgiveren hører organisa
torisk hjemme under Forsvarets
Oplysnings- og Velfærdstjeneste
(FOV). FOV er en styrelse under
Forsvarsministeriet, hvor målet for
socialrådgivningen er at fremme
den enkeltes trivsel og at sikre per
sonellet optimale arbejdsvilkår.



2. Økonomisk hjælp
til indkaldte
værnepligtige

Hjælp efter aktivloven
Ifølge aktivlovens §§25 og 34 be
regnes 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 bo
ligudgifter, vil der kunne gives sup
plerende hjælp efter aktivlovens be
stemmelser.

Dette er kun en meget kortfattet
beskrivelse af værnepligtiges mu
ligheder for eventuelt at få hjælp ef
ter aktivloven. Da hjælpen i øvrigt
altid gives efter en vurdering i det
enkelte tilfælde, kan det anbefales,
at man retter henvendelse til tjene
stestedets socialrådgiver, hvis man
er i tvivl. Socialrådgiveren vil kun
ne bedømme muligheden for at få
hjælp efter aktivloven.

Hvis der ikke er muligheder for
at løse de økonomiske problemer
efter aktivloven, kan socialrådgi
veren forsøge at hjælpe på anden
måde, f.eks. ved forhandling med
kreditorer, opnåelse af rimelige af
dragsordninger, henstand med
gæld, ansøgning til fonde, budget
lægning m.v.

Ansøgning om hjælp
Henvendelse om hjælp efter aktiv
loven skal ske til social- og sund
hedsforvaltningen i den værneplig
tiges bopælskommune. Hjælpen
ydes fra den dag, ansøgningen er
indgivet.

Ankemuligheder
Hovedreglen er, at man kan klage
over afgørelserne til det sociale an
kenævn i det amt, hvor man bor.

I København og på Frederiks
berg klager man til det nævn, der er
fælles for disse kommuner.

Det sociale nævn er som hoved
regel første og sidste klageinstans,
men principielle sager og sager af
generel betydning kan optages til
behandling i Den Sociale Ankesty
relse .

Særlige fonde
Der er gennem tiden tilgået forsva
ret midler til oprettelse af alment
tilgængelige fonde. I det følgende
omtales to af disse, som admini
streres i FOV:

Forsvarets Velfærdsfond:
Det er fondets formål at:
- y de hjælp til tjenstgørende eller

hjemsendt/afskediget personel
under forsvaret og dette personel s
pårørende eller efterladte, når der
ikke, efter gældende love og be
stemmelser, er mulighed for hjælp
eller tilstrækkelig hjælp af offent
lige midler, legater m.v., og når
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øjeblikkelig ydelse af økonomisk
hjælp skønnes at være af væsentlig
betydning.
- Påskønne særlig anerkendelses

værdig indsats, udført afpersonel
under forsvaret.

- Yde tilskud eller støtte til fremme
af opgaver, der tjener Forsvarets
Oplysnings- og Velfærdstjeneste.

Den Overordnede Invalidefonds
legat
Dette legat tilgodeser især perso
nel , der er kommet til skade under
tjenesten og dette personels pårø
rende eller efterladte. Legatet kan
også søges af civile, som er blevet
kvæstet i krig og deres efterladte.

Ansøgninger til fondene
Begge fonde kan søges løbende.
Ansøgningsskema fås hos tjeneste
stedets socialrådgiver, som også
har kendskab til andre fonde, som
kan søges af personellet til bestem
te formål.

Ansøgninger til fondene afgøres
ved månedlige møder i FOV af en
fondsbestyrelse. Bestyrelsens afgø
relser kan ikke indankes for nogen
administrativ myndighed. Afgørel
serne kan heller ikke gøres til gen
stand for retslig afgørelse eller for
følgelse i almindelig juridisk for
stand.

Studielån
Værnepligtige, der før indkaldel
sen har været under uddannelse, og
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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 kauti
onist for lånet skal godkende, at af
viklingen stilles i bero. Når god
kendelse fra Statens Uddannelses
støtte foreligger, kan man træffe
endelig aftale med banken. Både
Statens Uddannelsesstøtte og ban
ken vil forlange at se dokumenta
tion for indkaldelsen.

3. Sygesikring
Orlogsgasten er i den periode, der
på det gældende tidspunkt er fast
lagt som den pligtige tjeneste, sy
gesikret af forsvaret. Sygesikrings
beviset fra den offentlige syge
sikring inddrages derfor ved mødet
ved forsvaret.

Hvis den indkaldte har min
dreårige børn, vil disses sygesik
ring blive ordnet over moderens sy
gesikring. Er orlogsgasten enefor
sørger, udstedes der sygesikrings
bevis til børnene.

Orlogsgasten bør ved henven
delse til hjemkommunens social
forvaltning sikre sig, at disse for
hold er i orden. Adgangen til fri sy
gepleje i forsvaret ophører ved
hjemsendelse. Derfor skal orlogs
gasten tilbagemeldes den offentlige
sygesikring, hvorefter et nyt sy
gesikringsbevis vil blive tilsendt.



Transportfartøjet SLEIPNER

Ved rejser til udlandet under den
første samlede tjeneste kan man få
udleveret et rejsesygesikringsbevis
ved henvendelse til det sociale ud
valg i den kommune, hvor tjene
stestedet er beliggende.

4. Forsikringsforhold
Almindeligt
Forsvaret erstatter ikke personlige
genstande, der bliver stjålet eller på
anden måde går tabt under militær
tjenesten, med mindre genstanden
var inddraget f.eks. i forbindelse
med indlæggelse på infirmeri.

Tyveri
Såfremt du ønsker at være dækket
mod tab ved tyveri, må du selv

tegne en forsikring. Har dine for
ældre tegnet en kombineret indbo
og ansvarsforsikring f.eks. en fa
milieforsikring, vil du normalt
være omfattet heraf, hvis du før
indkaldelsen var ugift og boede
hjemme og i øvrigt er under 26 år.

Ved stationering til tjeneste på
Færøerne og Grønland bør du hos
forsikringsselskabet undersøge, i
hvilket omfang du er dækket.

Den kombinerede indboforsik
ring dækker tab ved tyveri, f.eks.
når tyven har brudt dit skab på ma
rinekasernen!skibet op eller skaffet
sig adgang til aflåste værelser på
marinekasernen, hvor andre af dine
ejendele evt. har været opbevarede.
Rede penge vil dog være undtaget
for dækningen, selvom de er efter-
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ladt i aflåset skab. For at opnå er
statning skal et tyveri anmeldes til
tjenestestedet og til politiet.

Aflåste cykler er dækket af for
sikringen mod tyveri på kaserneom
rådet. Sker tyveriet uden for dette,
f.eks. på cykelparkeringspladsen
foran en rutebil- eller jernbanesta
tion, vil forsikringsselskaberne er
statte cyklen, når den ikke har været
henstillet tidligere end en uge før det
tidspunkt, hvor tyveriet konstateres .

Knallerter og andre motorkøre
tøjer dækkes mod tyveri af køre
tøjernes kaskoforsikring.

Brand og eksplosion
Ønsker du sikkerhed for, at med
bragte personlige ejendele - bøger,
tøj og lignende - erstattes i tilfælde
af brand-, vand- eller anden typisk
skade, må du ligeledes selv tegne
en forsikring .

Den i punktet om tyveri nævnte
kombinerede indboforsikring dæk
ker imidlertid også i dette tilfælde.
Eventuelle tab anmeldes til forsik
ringsselskabet, der vil yde erstat
ning efter samme regler, som hvis
skaden var sket uden for marineka
sernen/skibet.

Såfremt forsikringsselskabet
nægter at imødekomme erstat
ningskravet, kan sagen rejses over
for Forsvarsministeriet. Penge,
radioapparater, fotografiapparater,
mobiltelefoner, gameboys, pc'er
og lignende erstattes dog normalt
ikke af forsvaret, og det samme
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gælder forbrugsgenstande som to
bak, sæbe m.v.

Ulykke eller død
Ved ulykkestilfælde eller død i for
bindelse med tjenesten er du dæk
ket af Lov om erstatning til skade
lidte værnepligtige. Denne lov om
fatter ikke ulykkestilfælde, der op
står i fritiden eller på vej til og fra
tjenestestedet i forbindelse med or
lov eller frihed. Det er derfor til
rådeligt at bibeholde en allerede
tegnet fritidsulykkesforsikring
eller at tegne en sådan.

5. Arbejdsløsheds-
forsikring

Aftjening af værnepligt giver ret til
at indmelde sig i en arbejdsløsheds
kasse. Man kan optages som med
lem fra det tidspunkt, hvor arbejds
løshedskassen modtager ansøgnin
gen og indtil 5 uger efter hjemsen
delsen

Værnepligtiges dagpengeret ind
træder efter l års medlemskab og
efter lønarbejde i 52 uger eller 1924
timer. Det er kun de timer, man ar
bejder, mens man er medlem af en
arbejdsløshedskasse, der kan reg
nes med. Værnepligtstiden tæller
med som arbejde. Hvis man alle
rede inden indkaldelsen har været
medlem af en arbejdsløshedskasse,
fordi man har haft arbejde forud for
aftjening af værnepligt, tæller den
tid selvfølgelig også med.



Som medlem af en arbejdsløs
hedskasseskal man også betale kon
tingent under værnepligtstjeneste.

Hvis man er medlem af en fag
forening, skal men være opmærk
som på, at en række fagforbund
yder kontingentnedsættelse i de
første 4 måneder af indkaldelses
perioden. Kontakt derfor fagfore
ningen for at få nærmere informa
tion om, hvordan den håndterer
reglerne.

6. Arbejdsformidling,
erhvervsorientering
og erhvervs
vejledning m.v.

For at lette den værnepligtiges til
bagevenden til civil beskæftigelse
eller uddannelse er der af forsvaret
udgivet bestemmelser for er
hvervsorientering, erhvervsvejled
ning og arbejdsformidling, og job
og uddannelsesrådgiveren kan
hjælpe dig med at finde ud af,
hvilke kvalifikationer du har og
finde frem til hvilke kurser,jobs el
ler uddannelser, du eventuelt skal i
gang med for at kvalificere dig til
et det job eller den uddannelse, du
gerne vil have.

7. Værnepligtsorlov
(jobsikring)

Det er ved lov bestemt, at en løn
modtager ikke kan afskediges på

grund af, at han indkaldes til aftje
ning 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 påbe
gynder værnepligtstjenesten, har
været ansat hos arbejdsgiveren uaf
brudt i mindst 9 måneder og har
haft en gennemsnitlig ugentlig ar
bejdstid på mindst 15 timer.

Hvis ansættelsen følger i umid
delbar forlængelse af lære-, elev
eller praktiktid, medregnes denne i
de 9 måneder.

Lønmodtagere, der vil benytte
retten til at genoptage arbejdet hos
arbejdsgiveren efter endt værne
pligtstjeneste, skal:
- Senest 2 uger efter at have fået

meddelelse om, hvornår aftje
ning af værnepligt skal påbe
gyndes, underrette arbejdsgive
ren herom,

- mellem 3 og 4 måneder før det
forventede hjemsendelsestids
punkt underrette arbejdsgiveren
om, hvornår han påregner at gen
optage arbejdet og

- omgående underrette arbejdsgi
veren, hvis det forventede hjem
sendeisestidspunkt ændres .

8. Kontanthjælp
Kontanthjælp i form af et økono
misk supplement til værnepligts
lønnen kan være en mulighed, spe-
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cielt for de værnepligtige, som en
ten er over 25 år eller er forsørgere.
Men andre værnepligtige er som
hovedregel ikke berettigede til
kontanthjælp, idet beregningsreg
lerne er helt identiske med dem for
almindelig kontanthjælp. Det vil
sige, at den udregnede hjælp skal
fratrækkes værnepligtslønnen, og
den vil for de flestes vedkommende
være lige så stor eller større end den
udregnede kontanthjælp.

9. Adresse- og
telefonliste

Beredskabsstyrelsen,
Værnepligtssektionen
Datavej 16
3460 Birkerød
Tlf. 45906000 (kl. 0900-1500)
Forsvarets Oplysnings- og
Velfærdstjeneste/Socialsektionen
Svanemøllens Kaserne
Ryvangs Alle l,
Postbox 857
2100 København ø
Tlf. 39 15 13 00 (kl. 0900-1500)
www.fov.dk E-mail: jn@fov.dk

Forsvarets Rådgivning om
Omstilling
Artilleristok 14B,
Kastellet
2100 København ø
Tlf. 33 43 37 00
www.fro .dk E-mail: fro@fro.dk
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Forsvarets Værnepligt &
Rekruttering
Jonstruplejren,
Jonstrupvej 240,
Postboks 145
2750 Ballerup
Tlf. 44 68 21 77
www.Forsvaret.FVR.dk
E-mail: fvr@fvr.dk

Værnepligtssektionen
Tlf. 44 68 13 11
(kl. 0900-1130 og 1200-1400)
Fax 44 66 02 97
E-mail: vpl@fvr.dk

Erhvervsoplysningssektionen
Tlf. 44 68 21 22
(kl. 0900-1500 man til fre samt
tir 0900-1700
Fax 44 66 02 97
- eller voice respons.

Forsvarsministeriet
Holmens Kanal 42
1060 København K
Tlf. 33 92 33 60
Indenrigs- og
Sundhedsministeriet
Slotsholmsgade 10 - 12
1216 København K
Tlf. 33 92 33 60

Mellemfolkeligt Samvirke
(kun ved ulandsfrivillige)
Borgergade 10 - 14
1300 København K
Tlf. 77 310000



FLEKSIBELT STØTTESKIB L16

Militærnægteradministrationen
Liselundvej 12, Postbox 358
4200 Slagelse.
Tlf. 58 526880 (kJ. 0900-1500)
www.militærnægter.dk
E-mail: mna@im.dk
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4. Kapitel, afs. H

Tavshedspligt og
psykologisk krigsførelse

1. Tavshedspligten

Såvel i fredstid som under krigs
forhold er det nødvendigt, at en
hver, der forretter tjeneste eller
er hjemsendt, overholder

Tavshedspligten

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

Hvad eren
efterretningstjeneste?
En efterretningstjeneste er en civil
statsorganisation eller en del af en
militær stab, som har til formål at
skaffe landets regering eller for
svarets ledelse den bedst mulige in
formation om andre landes:

- Militære ,
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- politiske,
- økonomiske og
- psykologiske forhold.

Efterretningstjenester fremskaffer
oplysningerne på to måder:

- På lovlig vis gennem oplys
ningsmateriale, der kan købes
eller lånes af alle.

Den dygtige efterretningsmand
kan skaffe sig et omfattende kend
skab til et andet lands indre forhold
på følgende måder:



- Internettet,
- Systematisk gennemlæsning af

bøger, aviser og tidsskrifter,
- gennem radioen og fjernsyns

udsendelser 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 yder
ligere forsøge at skaffe sig så
danne oplysninger, som ikke er
offentligt tilgængelige. Det er
sådanne oplysninger, som vi af
hensyn til landets sikkerhed Øn
sker 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.

At skaffe gode efterretninger er
som at samle et puslespil. I begyn
delsen er det svært at lægge brik
kerne - oplysningerne - på rette
plads . Man prøver atter og atter og
til sidst - efter mange forgæves for
søg -liggerbrikkerne på rette plads
og giver et helt billede.

I virkeligheden vil et sådant bil
lede 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 du ind i billedet:
Det kan være hos dig, den frem
mede efterretningstjeneste søger
oplysningernes rigtighed kontrol
leret.

Du vil måske her indvende, at du
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 op
lysninger, en fremmed
efterretningstjeneste er
interesseret il

Militære oplysninger:

- din egen enheds styrke,
sammensætning og udrustning,

- hvem arbejder du sammen med?
- hvad hedder dine chefer, og

hvordan er de?
- hvordan er ånden (moralen) i

din enhed?
- depoter og værksteder: indhold,

beliggenhed og bevogtning,
- kup- og alarmeringsplaner og
- øvelsesaktiviteter.

Geografiske oplysninger:

- Landets fremkommelighed,
- havne,
- flyvepladser,
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- landsætningssteder samt
- nedkastningsområder.

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 op
lysninger, der vedrører vort
lands totale forsvar!

Du synes måske , at en del af
disse oplysninger må være ganske
betydningsløse og uden værdi for
en efterretningstjeneste. Erfarin
gen viser dog det modsatte; hvis du
ikke overholder tavshedspligten,
kan du - 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, pri
vat kreds bør man være forsigtig.

Tænk over at:

- Mobiltelefoner og telefoner kan
let aflyttes.

- E-mail kan opsnappes.
- En hacker kan trænge ind i en

computer, som er tilsluttet In
ternettet.

- Et brev passerer gennem mange
hænder.
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Husk at:

- Agenter har ikke noget særligt
kendetegn,

- de adskiller sig ikke fra mæng
den og

- de minder ikke om spionfilme
nes og krimiernes farvestrålen
de personer.

Hvordan kan en agent forsøge at
pumpe dig for oplysninger?



For eksempel ved at udnytte
menneskelig snakkesalighed 
trangen til at meddele viden, som
den, man snakker med, ikke har, el
ler lader som om han ikke har.
Måske indleder han en diskussion
med at fremsætte bevidst forkerte
påstande om militære forhold , og
før du ved af det, har du måske sagt
mere, end du 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 dig kørelejlighed, og som du
ikke vil være »uhøflig« over for, ja
det kan endda være pigen på disko
teket!

Bliver du klar over, at du er ved
at blive »pumpet« om militære for
hold, f.eks. navne på chefer, for
hold ved alarmering, øvelser, etc.,

så svar undvigende
eller afbryd samtalen,

men sørg for at sikre dig den »nys
gerriges« identitet, f.eks. ved at af
læse hans bilnummer eller navne
mærke på bagage, og har du hans
navn, adresse eller telefonnummer,
så skriv det ned, selvom du ikke
har i sinde at kontakte vedkom
mende.

Dette letter opklaringen for husk,
at hvis du bliver udsat for et virke
ligt eller blot et formodet forsøg på
udspørgen om militære forhold, da
har du pligt til snarest muligt at un-

derrette nærmeste militære fore
satte eller - hvis du er hjemsendt 
nærmeste politimyndighed. Du
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 mili
tære forhold?

Men svaret må blive et nej,
fordi det er et af demokratiets vig
tigste principper, at borgerne frit
må have lov til at diskutere og
skrive om landets forskellige for
hold, men under ansvar over for
loven . Her kommer så problemet
med at vide, om en oplysning om
militære forhold hører til den ka
tegori, der ikke må offentliggøres
af hensyn til statens sikkerhed.
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Det kan som regel afgøres et
stykke oppe i systemet.

Pressens oplysninger om mili
tære forhold vil oftest være blevet
til efter kontakt med en ansvarlig
chef eller den militære pressetjene
ste. Selv sådanne oplysningers rig
tighed ønsker fremmede efterret
ningstjenester at kontrollere og
måske netop gennem dig.

Derfor:

Vær sikkerhedsbevidst

For at imødegå fremmede efterret
ningstjenesters indsamling af op
lysninger om vort forsvar - og til
lige for at hindre sabotage og un
dergravende virksomhed - har for
svaret oprettet

Den militære
sikkerhedstjeneste

På det enkelte tjenestested vareta
ges sikkerhedsopgaverne af en
sikkerhedsofficer eller af chefen
selv.

Men det fritager ikke dig for at
medvirke gennem overholdelse af
tavshedspligten, idet

Sikkerhed først og fremmest
er den enkeltes ansvar
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2. Psykologisk
krigsførelse

»At vinde et hundrede sejre i
et hundrede slag er ikke høj
depunktet af dygtighed. At un
dertrykke fjenden uden kamp
er højdepunktet af dygtighed.c<

Sun Tzu, 400·320 f.kr.

Alle er i den daglige tilværelse ud
sat for påvirkninger, der er med til
at skabe, vedligeholde eller ned
bryde meninger og holdninger i
forhold til omgivelserne.

I krigstid vil en fjende ved
hjælp af psykologiske midler for
søge at påvirke befolkningen, her
under navnlig forsvarets personel,
til at opgive kampen. Påvirknin
gen kan begynde allerede i en
spændingsperiode for at opnå, at
endog forberedelserne til et for
svar opgives.

Denne påvirkning kaldes psyko
logisk krigsførelse.

Psykologisk krigsførelse er en
kamp om menneskers sind - en
kamp, der udkæmpes mellem vil
jer uden anvendelse af fysisk
vold.

Den psykologiske krigsførelse
deles op i:

- Strategisk psykologisk krigs
førelse, der er langsigtet, ho
vedsagelig med politiske mål.



Den rettes mod landets rege
ring og administration eller
mod det dominerende politiske
parti eller endda mod befolk
ningen som helhed og

- taktisk psykologisk krigsfø
relse, der har til formål at på
virke en fjendes militære styr
ker og civilbefolkningen i for
bindelse med aktuelle kamp
handlinger.

Den psykologiske krigsførelse fø
res fortrinsvis ved hjælp af:

- Radio og TV,
- løbesedler, plakater, tidsskrifter

og bøger,
- film, teater o.lign.,
- foredrag, taler og samtaler,
- flyveblade samt
- internettet.

Fjenden søger gennem den psyko
logiske krigsførelse i første om
gang at skabe splittelse i befolk
ningen, mellem denne og regerin
gen og mellem befolkningen og
forsvaret, idet han søger at:

- Uddybe eventuelle uoverens
stemmelser i befolkningen,

- skabe mistillid til landets styre
og administration og

- fremkalde tvivl om forsvarets
formåen og allieredes vilje til
og mulighed for at komme lan
det 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, ek
sempelvis »krigsfangers risiko
fri tilværelse«, eller

- give malende beskrivelser af
soldaternes - faktiske eller ind
bildte - vanskeligheder i felten,
stillet op imod forhold, som al
le længes mod: Familielivet,
fredstilværelsens »glade dage«,
osv.

Psykologisk krigsførelse udføres
ofte gennem udspredelse af oplys
ninger, hvor man fremhæver de for
hold og de dele af sandheden, der
er bedst egnede til at påvirke mod
tagerne til fordel for det, man Øn
sker at opnå. Samtidig forties ofte
de kendsgerninger, der kan have
modsat virkning. Oplysningerne
bliver således ensidige.

Politiske slagord og særlige ap
peller, der udspredes på denne må
de med det formål at påvirke menin
ger og følelser i en bestemt retning
til fordel for den part, der står bag
udspredelsen af sådanne oplysnin
ger m.v., kaldes propaganda.

Når propagandaen foregiver at
komme fra anden side end den rent
faktiske, kaldes den sort propa-
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ganda. 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 rygtespred
ning. 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.

r en situation, hvor man er udsat
for psykologisk krigsførelse, stilles
der store krav til den enkeltes vur
deringsevne for at kunne modstå
den af fjenden ønskede virkning.
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Grundlaget for et psykologisk
forsvar skabes allerede i fredstid og
bør baseres på en:

- Alsidig og tilbundsgående op
lysningsvirksomhed og en

- korrekt og redelig nyhedsfor
midling.

Oplysningsvirksomheden må på en
nøgtern og saglig måde fortælle om
den enkeltes og samfundets mulig
heder for at overleve, dersom kri
gen skulle komme og om de påvirk
ninger, 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 stillingta
gen.



4. Kapitel, afs. I

Løn og særlige ydelser
samt skatteforhold

Orlogsgasten aflønnes med må
nedsløn samt et antal særlige ydel
ser. Tilsammen skal denne afløn
ning dække eget og evt. ægte
fælle/samlevers og børns nødven
dige forbrug. Hvis orlogsgasten har
økonomiske forpligtelser udover,
hvad lønnen kan bære, er der visse
muligheder for hjælp - se 4. Kapi
tel, afsnit G.

1. Månedsløn
I de første 4 måneder består må
nedslønnen dels af en fast løn, dels
af et skattefrit kostbeløb. der udbe
tales sammen med den faste løn.

Efter de første 4 måneders tjene
ste udbetales der udelukkende fast
løn, som imidlertid er væsentlig
større.

Den faste løn reguleres m.v. ef
ter tilsvarende principper, som gæl
der for tjenestemandsområdet. Det
skattefri kostbeløb fastsættes, så
det svarer til den til enhver tid fast
satte pris for ernæringsrigtig stan
dardkostportion i forsvarets cafe
terier.

Månedslønnen udbetales bagud
og anvises til betaling i bank, spa
rekasse 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 bor
gerlig 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 en
kelte hold. Forskuddet indeholdes i
de 3 første lønudbetalinger.

3. Bonus
Til værnepligtigt personel med en
første samlet tjeneste på 8 måneder
eller mere udbetales der ved hjem-
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sendeisen en bonus, der beregnes
som en brøkdel af den faste må
nedsløn, der ydes efter de første 4
måneders tjeneste.

4. Feriepenge
Orlogsgaster ydes feriegodtgørelse
med 12~% af den skattepligtige
løn, der er udbetalt i optjeningsåret
forud for ferieåret. Beløbet indsæt
tes til Ferie-Giro ved hjemsendel
sen. Feriegodtgørelse, der er ind
tjent i det foregående kalenderår,
indsættes så vidt muligt til Ferie
Giro forud for hjemsendelsen.

5. Logi
Orlogsgasten har ret til frit logi,
som består af seng med sengetøj
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samt skab på en belægningsstue.
Normalt vil du bo på en marineka
serne eller om bord i et skib, men
skulle det forekomme, at du skal
overnatte et andet sted, vil der nor
malt blive stillet logi til rådighed.
Kan dette ikke lade sig gøre, vil du
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 land
tjenestesteder, men så bliver det
mod betaling af den på stedet gæl
dende pris for kvarter.

6. Forplejning
På en række af Forsvarets tjeneste
steder findes cafeterier; her kan



personellet købe tilberedt mad, for
friskninger og kioskvarer. Alt mili
tært og civilt personel på et tjene
stested har adgang til cafeteriet.
Den samlede cafeteriavirksomhed
benævnes »Forsvarets Cafeteri
er«. Den udgør en virksomhed med
fælles økonomi og centraliseret
drift, hvorved tilstræbes ensartet
kvalitet og ens priser i samtlige ca
feterier.

l cafeteriet er der selvbetjening;
der anvendes civilt medhjælper
personel, ligesom der udleveres
service til personel, som spiser
medbragt mad. Hvor tjenesten be
virker, 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 cafeteriavirksomhe
den på det enkelte tjenestested
påhviler cafeteriabestyreren, der
over for det lokale tjenestesteds
chef er ansvarlig for, at driften ud
føres rationelt og med gennemført
økonomi.

På militære tjenestesteder, hvor
personelantallet ikke kan begrunde
etablering af cafeteriavirksomhed.
iværksattes foranstaltninger, som
sikrer, at de værnepligtige i prin
cippet opnår de samme økonomi
ske muligheder med hensyn til for
plejning som værnepligtige på tje
nestesteder med cafeteriavirksom
hed .

Cafeteriavirksomheden er om
fattet af samarbejdsvirksomheden i
Forsvaret. Det påhviler den enkelte
chef, hvorunder samarbejdsvirk
somhed er etableret, at drage om
sorg for, at alt personel, der benytter
cafeteriet, er repræsenteret i udvalg,
hvor spørgsmål vedrørende cafeteri
avirksomheden kan fremføres (kon
taktudvalg, talsmandsudvalg, cafete
riaudvalg, samarbejdsudvalg m.v.).

Alle spørgsmål, der har relation
til cafeteriavirksomheden på tjene
stestedet, kan fremføres i disse ud
valg. Det gælder såvel bygnings- og
inventarmæssige spørgsmål som
spørgsmål vedrørende orden, hygi
ejne, vareudvalg, åbningstider, in
grediensernes og den tilberedte
mads kvalitet og smag, madens an
retning og retternes sammensæt
ning.

l feltforplejningstjenesten be
nyttes feltrationer.

En feltration, der svarer til en
mands behov i et døgn, er normalt
sammensat af brød, fedtstof, på
lægskonserves, middagskonserves
og tilskud hertil i form af kartof
felmos-pulver og diverse pulvere
til fremstilling af varme drikke
såsom kaffe, the og chokolade.

Opvarmning af feltrationer fin
der sted ved hjælp af feltkogegre
jet, men enmandskogeren kan også
anvendes.

Udover feltrationen findes en
nødration beregnet til anvendelse,
når der ikke findes anden mulighed
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for forplejning . Nødrationerne be
står p.t. af et biscuitlignende næ
ringskoncentrat og udleveres uden
betaling.

På øvelser eller under sejlads
med flådens skibe samt under op
hold i arrest eller infirmeri er or
logsgasten beordret til at deltage i
forplejningen, og der fradrages i
lønnen et beløb, der svarer til pri
sen på feltration/skibskost.

I flådens skibe er kostens sam
mensætning og rationernes stør
relse fastsat i et bespisningsregle
ment, ligesom spiseplan udfærdi
ges månedlig. Spiseplanen god
kendes af chefen.

Der er i skibene etableret en pro
viantkommission, hvori en værne
pligtig er medlem. Denne kommis
sion kontrollerer de til skibet leve
rede varer, samt at bespisningsreg
lementets bestemmelser efterleves.
Forhold vedr.kostforplejningsvirk
somheden kan fremføres på tals
mandsudvalgs-/kontaktudvalgs
møder.

7. Fri uniform
Orlogsgasten har fri uniform, lige
som han får udleveret et antal skjor
ter, undertøj, sokker m.v.

Om orlogsgastens pligt til vedli
geholdelse af uniform m.v.: Se 4.
Kapitel, afsnit A.
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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 cafe
terier, men orlogsgasten er henvist
til at købe forplejning på hotel el
ler restaurant, ydes en særlig godt
gørelse til dækning af denne mer
udgift.

9. Godtgørelse for tabt
arbejdsfortjeneste
under mønstring

Lønmodtagere, der ikke modtager
løn fra deres arbejdsgivere under
mønstring, vil mod dokumenta
tion kunne få udbetalt et beløb pr.
dag som erstatning for tabt ar
bejdsfortjeneste. Erstatning gives
ikke for mønstring på ferie- eller
fridage .

Selvstændige næringsdrivende
vil også kunne få udbetalt en godt
gørelse.

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 frem
skaffes, underskrives en erklæring
på tro og love om den pågælden-



des drifts tab mønstringsperio-
den.

10. Fribefordring
Alm. bestemmelser
Orlogsgasten har ret til gratis befor
dring med DSB, ARRIVA eller an
dre »offentlige« befordringsselska
ber på 2. klasse. Orlogsgasten skal
ved indkaldelsen medbringe et
»DSB-stamkort« (omslag til rejse
kort 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 udgif
ten til en dobbeltbillet overstiger 10
kr., vil tjenestestedet dække udgif
terne 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 per
sonnummer og navn på det. Hvis
rejsen kun kan foretages med et sel
skab, der ikke udsteder rabatkort,
kan udgiften til almindelige billetter
godtgøres af tjenestestedet. Orlogs
gasten skal benytte tog, hvis dette
overhovedet er muligt, selvom der
kører en rutebil på samme rute.

Orlogsgasten skal på forlan
gende vise sit militære identitets
kort sammen med DSB-rejsekor
tet.

Oversigt over ruter, hvor rejse
kortet gælder, er anført på dette. Se
neste ændringer hertil er tilgænge
lige på tjenestestederne (normalt
ved opslag).

Orlogsgaster, der rejser med of
fentlige transportmidler, skal vise
hensyn over for andre.

Dette skal bl.a. ske:

- Ved en behersket optræden,
- ved at give plads for andre rej-

sende, der på grund af alder el
ler 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.

Orlogsgasten skal uden tøven eller
indsigelse rette sig efter DSB-per
sonalets anvisninger og må på in
gen måde søge at hindre personalet
i at udføre dets tjenstlige hverv.

Egen befordring
Orlogsgasten kan ved tjenesteti
dens begyndelse eller efter grund
uddannelsen fravælge fribefor
dring med rejsekort frem for egen
befordring med bil eller andet
transportmiddel. Fravælges fribe
fordringen kan orlogsgasten fra
drage befordring efter de alminde
lige skatteretslige regler.
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Særlige regler
Rønne - København
Den særlige rejseordning med
»Bornholmstrafikken« omfatter
personel, der er tjenstgørende på
Bornholm og som ikke har bopæl
på Bornholm, samt frirejseberetti
get personel, der er tjenstgørende i
det øvrige Danmark og som har bo
pæl på Bornholm.

Rejseordningen er udarbejdet
under hensyntagen til den ved
Bornholmstrafikken gældende ID
kortordning med 50 % rabat på 2.
klasses billetter samt forsvarets
særlige forhold.

Tjenestesteder på Bornholm
indkøber de særlige ID-kort ved
Bornholmstrafikkens ekspedition i
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Rønne. For tjenestesteder uden for
Bornholm kan frirejseberettiget
personel, bosiddende på Born
holm, mod forevisning af DSB
rejsekortet selv indkøbe ID-kort og
få det refunderet ved deres tjene
stested. Tilsvarende afregning fin
der sted ved køb af billetter.

Rejse til Grønland og Fær
øerne samt nærmeste udland
Til frirejseberettiget personel, hvis
hustruer eller forældre har fast bo
pæl i Grønland, på Færøerne eller i
udlandet, kan der i forbindelse med
orlov og rejsetilladelse ydes tilskud
til atboldelse af udgifter ved køb af
billet til hjemstedet og tilbage efter
følgende regler: Orlov og rejsetil-



ladeise meddeles i henhold til de al
mindelige regler, og der må i rej
sens anledning ikke gives den vær
nepligtige orlov i et sådant omfang,
at det samlede antalorlovsdage, der
normalt tilkommer den pågæl
dende, herved overskrides .

Forsvarets tilskud fastsættes i
hvert enkelt tilfælde til halvdelen af
billetudgifterne til billigste klasse
med offentlige befordringsmidler,
idet den del af rejsen, der evt. til
bagelægges her i landet, ikke skal
indgå i tilskuddets beregning, men
finde sted efter de almindelige reg
ler for fribefordring med »Rejse
kort for Værnepligtige« som rejse
hjemmel.

Vedrørende den maksimale stør
relse og antallet af forsvarets til
skud gælder i øvrigt:

- Ved rejser til udlandet anven
des tog og/eller færge, og der
kan ydes tilskud til en rejse i
hver kalendermåned i den tid,
den pågældende er frirejsebe
rettiget med halvdelen af billet
udgiften, dog højst 300 kr. pr.
rejse (tur/retur).
Overførsel af ubenyttede til
skud i en eller flere måneder til
de efterfølgende måneder eller
forlods udbetaling af tilskud for
følgende måneder kan ikke fin
de sted,

- ved rejser til Grønland og
Færøerne anvendes henholds-

vis 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 i alt kun kunne ydes et
beløb svarende til 300 kr. gan
ge det antal måneder, den på
gældende i alt påregnes at være
berettiget til fribefordring , reg
net fra mødedagen samt

- afregning skal normalt finde
sted ved, at den pågældende,
forinden billet indkøbes ved tje
nestestedets (den regnskabs
pligtige myndigheds) foranstalt
ning, indbetaler sin andel af bil
letudgiften (50% eller mere).

Har den pågældende forlods
afholdt hele billetudgiften, kan
tilskud til foranstående dog ud
betales mod aflevering af doku
mentation for den stedfundne
rejse (anvendt billet).

11. Skatteforhold
Den faste løn er A-skattepligtig
indkomst. Skattekortet skal derfor
medbringes og afleveres på tjene
stestedet. Hvis skattekortet ikke af
leveres, trækkes der 60 % skat uden
fradrag.

Hvis der er stor forskel på vær
nepligtslønnen og indtægten forud
for indkaldelsen, kan det være en
fordel at få ændret skattekortet.

Hvis orlogsgasten modtager so-
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ciale ydelser under indkaldelsen,
nedsættes personfradraget i for
hold til hjælpens størrelse. Det er
derfor vigtigt at få ændret skatte
kortet i overensstemmelse hermed,
dels for at undgå restskat og dels
fordi nettelønnen har indflydelse
på størrelsen af hjælpen.

Værnepligtslønnen skal opgives
på selvangivelsen som A-ind-
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komst. Værdien af logi, fri befor
dring og beklædning samt eventuel
hjælp i henhold til bistandslo
ven skal ikke opgives på selvangi
velsen.

Socialrådgiveren på tjenesteste
det vil kunne yde orlogsgasten råd
og vejledning omkring ændring af
skattekortet - jvf, 4. Kapitel, af
snit G.
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Rets- og
straffeforhold

Orden og disciplin er en forudsæt
ning, 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.

Du har som alle andre borgere i
dette land pligt til at overholde de
almindelige love. Gør du ikke det,
kan du straffes. Som orlogsgast har
du endvidere pligt til at overholde
de særlige militære love.

I dette kapitel gennemgås de vig
tigste emner, hvor den militære
retspleje adskiller sig fra den civile.

Hvis du er i tvivl om et eller an
det spørgsmål, kan du altid fore
lægge dette for chefen eller spørge
dine befalingsmænd.

Hos din talsmand vil du end
videre kunne låne en publikation,
der bl.a. indeholder et fuldstændigt

optryk af militær retsplejelov og
militær straffelov. På tjenestestedet
vil du kunne låne en kommenteret
udgave af de nævnte love.

Hvis du blot følger de regler og
bestemmelser, som bliver gennem
gået for dig under din tjeneste og i
øvrigt bruger din sunde fornuft, kan
du let gennemføre din tjeneste i sø
værnet uden at blive pålagt straf
eller ikendt disciplinarmiddel.

Men for de orlogsgaster, som
ikke er tilstrækkeligt ansvarsbevid
ste, eller som ikke vil gøre deres
pligt, kan anvendelsen af sanktio
ner 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 forbin-
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delse med tjenesten i forsvaret, kan
straffen i visse tilfælde forhøjes.

Orlogsgasten har desuden
mange pligter, som er pålagt ham
af hensyn 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 i krigstid
Forseelser, der begås i krigstid, og
som udsætter Forsvaret for fare,
straffes særlig strengt. Som eksem
pel på sådanne forseelser skal næv
nes forræderi og spionage.

Endvidere straffes den, som un
der kamp eller når kamp forestår,
på pligtstridig måde søger at und
drage sig deltagelse i faren eller
fremkalder overgivelse.

Forseelser mod allierede landes
forsvar straffes, som var de begået
mod det danske forsvar.

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 vi

ser respektstridig opførsel over
for foranstående eller vagt, er
strafskyldig,
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- at ulydigheden mod en foresats
eller vagts lovlige tjenstlige be
faling straffes strengt og

- at det er mytteri, når flere i fore
ning 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.

Ulovligt fravær (absentation)
Den orlogsgast, der uden tilladelse
forlader sit tjenestested (skib, mari
nekaserne, flådestation) , 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
Afhensyn til det gode forhold til ci
vilbefolkningen og forsvarets al
mindelige anseelse fastsætter mili
tær straffelov straf for uorden på
gade, restauration eller andet of
fentligt sted.

Beruselse eller misbrug af
euforiserende stoffer
I visse tilfælde fastsætter militær
straffelov straf for beruselse eller
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stofmisbrug. Orlogsgasten straffes
ikke alene, når han er beruset eller
påvirket af stoffer i tjenesten, men
også hvis han viser sig synligt be
ruset eller påvirket i uniform uden
for tjenesten.

Når en orlogsgast i beruselse el
ler under indflydelse af euforise
rende stoffer forser sig mod sine
tjenestepligter, må han regne med,
at dette ikke fritager ham for straf.

Andre forseelser
Vagtforseelser straffes 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 in
strukser samt for overtrædelse af
forskrifter, givet af orlogsgastens
foresatte.

3. Lønafkortning
Ulovligt fravær kan straffes med
løntræk. kombineret med anden
straf. Såfremt den ulovligt fra
værende ønsker det, og dette til
trædes af vedkommende chef, kan
afkortning af optjente friheder
dog træde i stedet for lønafkort
ning.
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4. Disciplinarmidler og
straf

Når orlogsgasten har begået en for
seelse, bliver der skredet ind mod
ham. Foreligger der en ringe forse
else, kan chefen ikende discipli
narmidler, men er forseelsen større,
bliver der tale om egentlig straf.

Strafbare handlinger kan ikke al
ene medføre straf, men også alt ef
ter forseelsens art og straffens
størrelse medføre:

- Eftertjeneste,
- hjemsendelse efter strafudståelse

med henblik på senere indkal
delse 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 be
læring. Det skal lære orlogsgasten,
at han også i de små ting skal gøre
sin pligt.

Som disciplinarmidler kan an
vendes:

- Belæring,
- tilrettevisning,
- arbejde og efterøvelse i en del

af fritiden,
- fremstilling,
- vagt eller anden tjeneste uden

for orden,
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- tilbageholdelse på tjenesteste
det eller anden fratagelse af fri
heder og

- overflytning til anden tjeneste.

Eventuelt kan flere af nævnte di
sciplinarmidler anvendes samti
digt; dog må udståelsen af et disci
plinarmiddel aldrig udstrækkes ud
over 14 dage fra iværksættelses
tidspunktet. Dette gælder, uanset
om disciplinarmidlet ikke har kun
net afvikles på grund af straf, syg
dom eller lignende.

Forud for anvendelsen af et di
sciplinarmiddel vil orlogsgasten
få at vide, hvori det består, og
hvad der er grunden til dets an
vendelse.

Den, der er blevet ikendt et dis
ciplinarmiddel, kan forlange ud
sættelse med udståelsen i indtil 2
gange 24 timer fra meddelelsen om
disciplinarmidlet. Et disciplinar
middel kan altid forlanges forelagt
for rettergangschefen.

Rettergangschefens afgørelse
kan forlanges forelagt discipli
narnævnet. Endelig kan discipli
narnævnets afgørelse forelægges et
ankenævn. Indbringelse af et disci
plinarmiddel for en højere instans
medfører ikke udsættelse med ud
ståelsen, medmindre dette bestem
mes af rettergangschefen eller
nævnets formand.

Den, der har indbragt en sag for
disciplinarnævnet, har ret til 
eventuelt sammen med en tals-



mand - 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 disciplinar
midlet, medens den anden skal være
dennes foranstående. I sager mod
værnepligtige menige udtages efter
tur et menigt medlem af kontaktud
valget som medlem af nævnet.

Ankenævnet består af en civil
person, der opfylder betingelserne
for at kunne beskikkes som lands
dommer, en generalauditør og en
advokat.

Straf
Der kan pålægges følgende straffe
efter militær straffelov:

- Irettesættelse,
- bøde,
- fængsel.

Betinget straf for overtrædelse af
militær straffelov kan gives efter
samme regler som i borgerlige sa
ger.

Eftertjeneste
Den orlogsgast, der har været fra
værende fra uddannelsen i til
sammen mindst 15 dage uden der
for at blive hjemsendt, skal for-

rette eftertjeneste i et tilsvarende
antal dage. Forsvarsministeren el
ler den, som han bemyndiger der
til, kan dog helt eller delvist fri
tage for eftertjeneste, især når
nævnte personel har udvist god
opførsel.

Hjemsendelse efter fravær
En orlogsgast, der i de første 3 må
neder af tjenestetiden har været
ulovligt fraværende eller har afso
net frihedsstraf, herunder vare
tægtsfængsel, i tilsammen mindst
20 dage, kan hjemsendes midlerti
digt. En orlogsgast, der skal afsone
frihedsstraf i mere end 60 dage, kan
hjemsendes midlertidigt, inden
strafafsoningen påbegyndes. En or
logsgast, der har været fraværende
fra uddannelsen i mere end 60 dage,
kan ligeledes hjemsendes. Perso
nel, der i henhold til foranstående
hjemsendes, vil blive indkaldt til
fornyet uddannelse og tjenestetiden
fastsættes efter særlige bestemmel
ser. Dog vil personer, der hjemsen
des alene på grund af sygdom, ikke
blive indkaldt til fornyet uddan
nelse.

5. Straffesagers
afgørelse

En militær straffesag vil kunne af
gøres med en strafuden dom. En så
dan afgørelse kaldes en arbitrær
straf. Rettergangschefen kan på
lægge irettesættelse eller bøde op til

241



Variable Depth Sonar (VDS) kaldet "Fisken" under indbjærgning fra inspektionsskib.
VDS bruges til at lokalisere ubåde

2.000 kr. Samme beføjelse har au
ditøren. Er forseelsen så alvorlig, at
den ikke er egnet til afgørelse med
en arbitrær straf, afgøres sagen ved
de almindelige domstole.

Forinden der træffes bestem
melse om en straffesags afgørelse
ved straf uden dom, vil neden
nævnte forhold blive iagttaget:

8. Sagen søges opklaret. Dette
sker i første omgang ved at sø
ge at få sagen oplyst. Chefen
foranlediger evt. afhøring af de
i sagen implicerede og evt. vid
ner m.fl. Disse afhøringer bog-

242

føres i en særlig afhøringsrap
port. Afhøringen giver bl.a. lej
lighed for den sigtede til at
fremsætte sine egne synspunk
ter i sagen, og hans forklaring
underskrives normalt af ham
selv på rapporten som godken
delse 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 efter
forskning, eller bør strengere
straf end bøde anvendes, sen
des sagen til auditøren.



d. Når undersøgelserne er afslut
tede, træffer auditøren efter for
handling med rettergangsche
fen beslutning om, hvorledes
sagen skal afgøres, herunder
om tiltale skal rejses ved de ci
vile domstole.

Strafudmåling
Ved fastsættelse af straffen tages
der hensyn tilorlogsgastens for
hold i tjenesten, til evt. forelig
gende formildende eller skærpede
omstændigheder, under hvilke for
hold forseelsen er begået og til evt.
tidligere straffe m.m. Det er næsten
altid en skærpende omstændighed,
hvis forseelsen begås i eller i an
ledning af tjenesten, og hvis den
begås af flere i forening.

Forkyndelse af straf
Forkyndelse af en arbitrær straf
sker omgående, og samtidig gøres
den straffede bekendt med sine ret
tigheder, der indebærer, at han, så
fremt han ikke umiddelbart mod
tager straffen, kan:

- Fordre betænkningstid i indtil 7
dage,

- fordre rettergangschefens afgø
relse i sagen (hvis den er ikendt
af en lavere chef) eller

- fordre sagen indbragt for en
borgerlig domstol.

I de tre nævnte tilfælde udsættes af
soningen 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 ret
ten som anklager.

Den tiltalte kan selv antage en
forsvarer, der enten kan være ad
vokat eller en militærperson, som
har erklæret sig villig til at optræde
som forsvarer og enten var tjenst
gørende, da forseelsen blev begået,
eller er det, når sagen skal for ret
ten.

Vælger tiltalte ikke selv en for
svarer, vil retten beskikke ham en
sådan. Tiltaltes egen advokat kan
eventuelt beskikkes.

Bliver tiltalte dømt, vil han i reg
len 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 op
lysninger fra denne, dvs . en militær
straffeattest, vil kunne udstedes til
brug for militære myndigheder,
påtale- og politi myndigheder samt

243



Direktoratet for Kriminalforsor
gen.

I orlogsbogen og på forholdsat
testen optages ingen bemærknin
ger om evt. ikendte straffe, men det
siger sig selv, at straffeattesten spil
ler 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 bor
gerlige straffeattest.

6. Erstatning
Forsvaret yder menige erstatning
for private effekter, der naturligt
hører til den pågældendes udrust
ning under øvelse o.lign., hvis så
danne effekter bortkommer eller
beskadiges under øvelsen. Erstat
ning ydes dog ikke, hvis bortkom
sten eller beskadigelsen skyldes
den meniges fejl eller forsøm
melse. For effekter, der er omfattet
af sygesikringsordningen, yder for
svaret dog i alle tilfælde erstatning
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med et beløb, der mindst svarer til
det offentlige tilskud til køb eller is
tandsættelse af sådanne effekter.

Hvis du forvolder skade på per
soner eller ting, som tilhører for
svaret eller andre, kan du blive for
pligtet at betale erstatning. Det
samme gælder, hvis du med fortsæt
er skyld i, at ting, som tilhører for
svaret eller andre, går tabt.

En menig, der afkræves betaling
for mistede personlige, militære
udrustningsgenstande, skal inden
betaling sker - normalt ved mod
regning i hans hjemsendelsespenge
- på begæring have adgang til
eventuelt at påvise, at de opståede
mangler ikke skyldes hans fejl el
ler forsømmelse .

Kommer det, du har tabt, til veje,
skal du straks aflevere det til tjene
stestedet. Du har ikke ejendomsret
til det, selvom du har betalt erstat
ning.

Alt efter genstandens tilstand
ved afleveringen kan du eventuelt
få hele eller en del af erstatnings
beløbet tilbage.



4. Kapitel, afs. K

Sikkerhedsbestemmelser
ved omgang med våben,
ammunition og eS-gas
De detaljerede og ajourførte be
stemmelser om emnet findes i:

- Hæren (HRN) 911-011, »Sik
kerhedsbestemmelser for skyd
ning med kamptroppernes vå
ben i fredstid« (SIK KAV) og

- reglementer for de enkelte vå
ben.

Her omtales de generelle regler
om sikkerhedsbestemmelser, der
gælder i forbindelse med uddan
nelse og deltagelse i våbenanven
delse:

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

Kapitlet omtaler ikke de specielle
sikkerhedsbestemmelser for skyd
ning med tunge våben, spræng
ningstjeneste m.v.

1. Formål
De sikkerhedsbestemmelser, der i

fredstid gælder for omgang med
våben og ammunition, har til for
mål at danne et sådant sikkerheds
mæssigt grundlag - for både per
sonelog materiel- at uheld og ska
der undgås samtidig med, at der op
nås de bedst mulige uddannelses
betingeiser.

2. Forudsætninger
Det er klart, atman i reglementerne
ikke kan opregne og beskrive eller
forudse alle mulige hændelser og
situationer.

Heri er kun medregnet de vig
tigste bestemmelser og retningsli
nier for omgang med våben og am
munition. Det er derfor en forud
sætning, at disse bestemmelser
suppleres med:

- At uddannelsen i brugen af vå
ben og ammunition er grundig
og effektiv,

- at der i omgangen med våben
udvises ansvarsbevidsthed, for
nuft og omtanke og

- at enhver straks griber ind ved
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brud eller blot tilløb til brud på
sikkerhedsbestemmelserne.

I de efterfølgende afsnit gennem
gås de almindelige forhold om og
bestemmelser for:

- Våben og ammunition,
- opbevaring af våben,
- anvendelse af høreværn,
- forhold ved skydning på skyde-

bane og i skydeterræn,
- anvendelse af løs ammunition

samt
- forhold i forbindelse med vagt

tjeneste.

Afsnittet indeholder endvidere
de 5 sikkerhedsregler, som en
hver skal kunne udenad og som
løbende repeteres i skydeuddan
nelsen. Endelig findes de mere vi
deregående 15 grundregler for
omgang med våben og ammuni
tion bagest i denne bog.

3. Våben og
ammunition

Våben og ammunition skal altid be
handles og opbevares i nøje over
ensstemmelse med de anvisninger
for betjening, brug og vedligehol
delse 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 for-
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budt 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 ammuni
tion i skydevåben er forbundet med
livsfare. En del af den ammunition,
der benyttes under uddannelsen, er
øvelsesammunition, men dette be
tyder ikke, at den er ufarlig. Mange
har anrettet forfærdelige ulykker på
sig selv eller deres kammerater,
fordi de troede, at man kunne be
handle øvelsesammunition - løse
patroner, kanonslag m.m. - som om
de var ganske ufarlige .

Ukendskab til materiellet er in
gen undskyldning. Har orlogsga
sten ikke modtaget uddannelse i
behandling og betjening af det vå
ben 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 gan
ske særlige omstændigheder, som
på afgørende måde forhindrer or
logsgasten i at passe på det udleve
rede våben, kan fritage for dette an
svar.



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-

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

De 5 sikkerhesregler for
håndskydevåben i fredstid

1. Enhver, der får et skydevåben I hånden, skal straks ef
terse, om det er ladt eller uladt.

2. Det er forbudt at sigte på eller lade piben pege på no
gen person, med mindre vedkommende er udpeget
som mål.

3. Et ladt skydevåben må aldrig stilles hen, hænges hen
eller lægges ned. Skal et skydevåben undtagelsesvis
rækkes til en anden, skal våbnet være sikret, når dette
er muligt og piben pege I en sådan retning, at skudba
nen er fri. Den, der rækker skydevåbnet til en anden,
skal melde: »Ladt og sikret« eller »Ladt, men ikke slk
ret«, og modtageren gentager denne melding.

4. Et ladt skydevåben skal altid være sikret, til umiddel
bart før der skal skydes.

5. Ingen må, undtagen efter særlig ordre, bevæge sig
med et ladt skydevåben, med mindre det er sikret. Så
fremt ordre ikke er givet hertil, skal skytten af sig selv
sikre, inden bevægelsen påbegyndes.
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5. Sikkerhedsregler for
håndskydevåben

De 5 sikkerhedsregler for håndsky
devåben i fredstid er angivet på for
rige side. 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 retningsli
nier som for udleverede våben.

6. Høreværn
En af vore vigtigste sanser - hørel
sen - er så fint opbygget og indret
tet, at den let og sikkert skelner om
givelsernes forskellige og man-
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geartede 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
kraft ige - er sjældent forekom
mende, 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 indkaldel
sen udleveret høreværn (E.A.R),
der ved korrekt brug lukker af for
skadelig støj.

Det er vigtigt , at man selv er om
hyggelig med at beskytte ørerne .
Undladelse heraf skader kun en
selv. Det er ligeledes vigtigt af hy
giejniske grunde, bl.a. for at undgå
øregangseksem, at høreværnet hol
des rent ved vask med sæbe og
vand.

Den, der uden høreværn udsæt
tes for megen kraftig støj (skyd
ning), 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 lige
frem »runger« eller »suser« for
Ørerne i nogen tid efter påvirknin
gen, skal man søge læge.



Husk derfor altid:

Høreværn skal anlægges ved
al skarpskydning, ved anven
delse af visse typer (kraftig)

løs ammunition ogved
gennemførelse af sprængning

7. Skarpskydning på
skydebane og
i skydeterræn

Enhver, der deltager i skydning,
skal:

- Have kendskab til sikkerheds
bestemmelserne,

- være instrueret om skydningens
indhold og gennemførelse,

- have færdigheder i betjening af
våben og ammunition samt

- ved deltagelse i enhedsskyd
ning besidde sådanne færdighe
der i skydning, også feltmæs
sigt, at han ikke ved sin delta
gelse 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 sam
tidigt bruger sin sunde fornuft og
tænker sig om, er al instruktion
og alle sikkerhedsregler til ingen
nytte.

Skytten skal i sin omgang med
våben og ammunition være sig

sit ansvar bevidst

Således skal skytten:

- Hvis han ikke ved ankomst til
skydepladsen har fået kontrol
leret våben og magasiner, sna
rest selv gøre banekommandø
ren opmærksom herpå,

- altid sørge for, at piben er fri
for fremmedlegemer (jord, sne
m.v.), inden han skal skyde,

- altid være klar over de skud
grænser, indenfor hvilke han
må beskyde mål,

- aldrig lade sit våben eller sky
de, før han får ordre eller tilla
delse hertil,

- efter endt skydning straks afla
de sit våben og

- inden han forlader standpladsen
og senere skydepladsen have
efterset og kontrolleret våben,
magasiner, ammunitionstasker
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m.v. og afleveret tiloversbleven
ammunition. Sker dette ikke,
skal skytten selv gøre opmærk
som herpå.

Særligt for skydeterræn gæl
der, at der mange steder lig
ger forsagere og andre farlige
ammunitionsgenstande. Det er
forbudt og forbundet med livs
fare at opsamle disse gen
stande, sparke til dem eller lig
nende. Finder De forsagere i
terrænet, så foretag afmærk
ning og meld herom til Deres
foresatte, som herefter vil fore
tage sig detvidere fornødne.

I skydeterræn gælder de samme
pligter tilpasset forholdene her.

Skydning i mørke
gennemføres i store træk efter de
samme regler som skydning i dags
lys, men da det er vanskeligere her
at skaffe sig overblik, er »mørke
bestemmelserne« på visse punkter
strengere og mere detaljerede.

Således må en standpladskom
mandør maximalt overvåge to
skytter (mod fem i dagslys) eller
besætningen i et skyttehul (max. tre
mand).

Skydestandpladserne skal være
tydeligt afmærkede (evt. med af
mærkningsstrimmel). På hver fløj
af skydelinien skal der være en
lygte , der lyser rødt bagud. Skud-
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grænser skal være afmærkede med
hvidt lys.

Enhedsskydning skal gennem
gås og indøves med alt deltagende
personel på det sted, hvor mør
keskydningen skal gennemføres.
Ved øvrige skydninger skal der i
dagslys gennemføres en påvisning
på stedet, således at alt personellet
kender skudgrænser, skydestand
pladser m.v.

Eftersyn og kontrol afvåben, ma
gasiner, tasker m.v. gennemføres i
mørke som i dagslys, idet dog:

- Skytten ved eftersyn af sit vå
ben føler med en finger i kam
meret i stedet for at se i kam
mer 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 skyd
ningens gennemførelse (f.eks. ved
funktioneringsfejl o.lign.), benyt
tes her rødt lys.

8. Anvendelse af løs
ammunition samt
markerings- og
røgammunition

Anvendelse
Disse ammunitionstyper anvendes



mest under øvelser, både i militært
og i civilt terræn. I det efterføl
gende kaldes det hele for løs am
munition.

Man skal være opmærksom på,
at ikke blot skal sikkerhedsbestem
melserne følges, men at der særligt
i civilt terræn kan opstå situationer,
hvor brugeren/skytten må sige til
sig selv, at anvendelse af løs am
munition vil frembringe sådanne
faremomenter eller gener for an
dre, at brugen her må standses eller
i det mindste udsættes.

En betydelig del af de skader, der
fremkommer i forbindelse med bru
gen af våben og ammunition, sker
netop med løs ammunition.

For at vise betydningen af at be
handle den løse ammunition med
omhu, vil man få demonstreret,
hvor kraftig virkningen er. Demon
strationen vil vise, at løs ammuni
tion er ikke så »løs« endda. Man
skal især være omhyggelig med de
»særlige« ammunitionstyper - ka
nonslag, røghåndbomber, alarm
blus 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 sikkerheds
bestemmelserne for den enkelte
ammunitionstype. Dette gælder ik
ke mindst ved brug af løs ammuni
tion, hvor han ikke altid vil være

under direkte kommando og kon
trol.

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 per
soner, når der skydes med løs am
munition af kaliber 5.56 mm, 7.62
mm og 9 mm. Fareområderne for
øvrige ammunitionstyper har form
som cirkler, hvis radius er de sik
kerhedsafstande, 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 ammunitions-
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Ammunitionstype Sikkerheds- Ventetid for
afstand forsager

Observationsrøgbombe Ml66 2 meter 3 min

Kanonslag Ml66 15 meter 3 min

Alarmblus Ml62 2 meter 3 min

Røghåndbombe Ml77 Ometer 1 min

Røgdåse Ml76 Ometer 1 min

type, man har til rådighed, må am
munitionen ikke anvendes.

Af skemaet ses, at navnlig an
vendelse af kanonslag kræver et
stort fareområde.

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

HUSK: Der må aldrig sigtes, sky
des eller kastes mod le
vende mål, der befinder
sig inden for fareområ
det.

HUSK: Det er skyttens ansvar, at
der ikke skydes eller ka
stes, hvis disse krav ikke
er opfyldt.

Skytten skal selv kontrollere, at
ammunitionen er af den tilladte
type og skal selv oplade sine ma
gasiner. Dette som ekstra kontrol
af, at der ikke skydes med forkert
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ammunition (skarp eller salon), når
våbnet er monteret med løsskyd
ningsforstærker. Sker dette , vil det
kunne medføre sprængning af
våbnet.

Særlige hensyn i mørke
De angivne sikkerhedsbestemmel
ser og fareområder er ens i dagslys
og mørke. Det er imidlertid van
skeligere, til tider umuligt, at over
skue de angivne fareområder efter
mørkefald, og brugen af løs am
munition og navnlig kraftige mid
ler 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 perso
nel.

Den kraftige lydeffekt, og i mør
ke også det meget stærke lysglimt,
der opstår, når kanonslag eksplo
derer, kan - navnlig i nærheden af
kørende trafik - give ubehagelige
overraskelser og i uheldigste fald



Fareområde for kanonslag M/66

forårsage blænding af køreren med
uheld til følge.

Andre bestemmelser
Andre bestemmelser for anven
delse af løs ammunition:

Der må ikke anvendes løs am
munition i bygninger, når øvel
sesstyrken 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,
også når det føres i nærkampstil-

ling, hvis sigtbarheden er min
dre end sikkerhedsafstanden og
under anvendelse af kanonslag,
røgammunition o.lign. skal der
tages hensyn til risikoen for at
anstifte brand.

Derfor:

Kast ikke kanonslag, røgam
munition og lignende i tørt

græs og lyng eller i plantager

Tabt og forsaget ammunition
Hvis man under øvelser taber uaf
skudt løs ammunition, skal den
straks samles op. Forsaget løs am
munition (ammunition, der ikke er
eksploderet eller udløst) opsamles
dog først efter passende ventetid (se
skemaet) og afleveres.
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Man må aldrig selv røre ved
alarmblus, der ikke kan udløses på
normal vis (ved træk i snuble
tråden).

Røgmidler
Som røgmidler må kun anvendes:

- Røghåndbombe (hexit) Ml77 og
- røgdåse (hexit) Ml76.

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 røg
anvendelse iagttages et fareomr å-

Uafskudt og forsaget ammunition er

farlig i ukyndige hænder
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de, så længe røgen er synlig. Dette
røgfareområde vil strække sig fra
udløsningsstedet og 200-500 meter
med vinden, afhængig af den an
vendte røgtype.

I røgfareområdet er ophold kun
tilladt med anlagt ABC-maske.

0velseslederen skal inden røg
anvendelse foranstalte det forven
tede røgfareområde overvåget og i
nødvendigt omfang afspærret.

Deltagelse i øvelser, hvor
røgmidler anvendes
Før øvelsen: Du skal inden for de
sidste tre måneder have gennem
ført kontrol med ABC-maskens til
pasning og tæthed samt have gen
nemgået de sikkerhedsbestemmel
ser, der gælder for røgmidlers an
vendelse og være orienteret om
røgens giftighed.

Under øvelsen: Din ABC-ma
ske skal være klargjort til øjeblik
kelig anvendelse.

Kommer du ind i et område be
lagt med hexitrøg (et røgområde),
skal ABC-masken straks - også
uden nærmere ordre - anlægges.

Selv med ABC-maske anlagt bør
ophold i tæt røg i mere end 30 mi
nutter undgås.

For at undgå hudirritation efter
længere tids ophold i røg bør huden
være dækket. Udækket hud skal ef
ter ophold i røg afvaskes for at
undgå hudgener.

Kommer man uforvarende (og
uden ABC-maske) ind i et røgom-



råde, skal man hurtigst muligt søge
ud af området.

Anvendelse af røgmidler
Ved antændelse af røgmidler kan
der opstå »stikflammer« eller ud
kast af brændende partikler - der
for:

- Hold ikke hovedet ind over
røgmidlet ved antændelse og

- vend hovedet bort straks efter
antændelse.

Vis altid sådanne hensyn
under anvendelse af røgmid
ler, at der ikke sker skader på
personer, dyr eller ejendom

Forbud mod anvendelse af
røgmidler
Anvendelse af røgmidler er for
budt:

- Indendørs (herunder i nær
kamphuse, i køretøjer o.lign),

- i nærheden af letantændelige
materialer og

- i eller så tæt på lukkede eller
delvist lukkede lokaliteter (rør
gennemgange og feltbefæst
ningsanlæg), hvor røgen ikke
hurtigt kan udvikles og fortyn
des naturligt.

Anvendelse på sådanne steder må
heller ikke ske, selvom personel,
som opholder sig her, har anlagt
ABC-maske.

Symptomer på
røgforgiftning
Efter indånding af hexitrøg (zink
klorid) 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 du ved et uheld været udsat for
påvirkning af røgmidler (indånd
ing af røg), skal du straks melde det
til din nærmeste foresatte.

Da symptomerne vil kunne op
stå efter flere timers symptomfri
periode, skal du søge læge, hvis du
senere erkender nogle af oven
nævnte symptomer.

Førstehjælp ved
røgforgiftning
Personel, som har været udsat for røg
og som viser tegn på forgiftning, skal
forholde sig i ro og holdes varme med
tæpper eller lignende.

Den forgiftede skal straks brin
ges under lægebehandling. Lægen
skal oplyses om, at der tale om hex
itrøgforgiftning (zinkklorid).

Er der tegn på åndedrætsbesvær,
skal den forgiftede anbringes i halvt
siddende stilling (også under trans
port). Ved flytning til køretøj skal
den forgiftede bæres samt holdes
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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 hexi
trøgforgiftning (zinkklorid).

Forhold ved øvelsens ophør
Når øvelsen er slut, skal:

- Alle våben aflades, alle våben
kontrolleres af en befalings
mandog

- al tiloversbleven ammunition af
enhver art afleveres .

9. Anvendelse af
våben i forbindelse
med vagttjeneste

Under vagttjeneste vil man komme
ud for at skulle færdes med skar
pladt våben uden at være direkte
under tilsyn.

Man vil derfor, inden man første
gang skal på vagt, modtage en
grundig instruktion i de bestem
melser, der gælder i forbindelse
med denne tjeneste.

Man vil ikke blive beordret på
vagt, før man har gennemgået en
forberedende skydeuddannelse,
herunder gennemført og bestået det
gældende skarpskydningsprogram
på skydebanen, således at man in
den vagttjenesten er blevet fortro
lig med sit våben.

10. Generelt om
eS-gas

eS-gas er en kvalmegas, som an
vendes til simulering af C-angreb
i det fri samt til at skabe den nød
vendige koncentration af eS-gas
under øvelser i C-øvelsesrum. es
gas udlægges ved hjælp af en
spraydåse.

Krav til øvelsesleder
Vedgennemførelse af øvelser, hvor
eS-gas indgår, skal øvelseslederen
gennem kurser være bemyndiget til
at anvende denne.

Krav til øvelsesdeltagere
Personel, der deltager i en øvelse ,
hvor eS-gas vil blive anvendt, skal
forinden have gennemgået Csøvel
ser i C-øvelsesrum samt være ble
vet instrueret om, at det kan blive
udsat for uvarslet afprøvning med
eS-gas.

De 15 grundregler for
omgang med våben og ammunition

se bagerst i bogen
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5. Kapitel, afs. A

Varslings- og
våbensystemer
1. Varslingssystemer

Varslingssystemer er systemer, som
er i stand til at give varsel om tilste
deværelsen af skibe, fly og andre
objekter inden for det enkelte sy
stems detektionsafstand.

De mest anvendte systemer er:

- Radar,
- sonar og
- elektronisk overvågning.

I varslingen indgår endvidere:

- Udkigstjeneste samt
- information fra andre enheder,

orlogsskibe og luftfartøjer.

Radar
Radaren anvendes til detektion og
afstandsmåling, uanset belysnings
forhold og sigtbarhed.

Radarantennen udsender radio
bølger, som delvis tilbagekastes,
når de rammer et objekt. Når rada
rantennen modtager de tilbageka
stede radiobølger, opnås pejling og
afstand til objektet (se fig.).

Radaren kan give følgende in
formationer:

- Tilstedeværelsen af skibe, fly
og andre objekter,

- positionsbestemmelse og
- antal, størrelse, kurs, fart og

eventuel størrelse.

I forbindelse med de fleste vars
lingsradarer er det muligt at afgøre,
om radarekkoet kommer fra ven el
ler fjende.

-,
~.

& ~:L~

Radar-princip
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Sonar-princip

Sonar
Til varsling under havets overflade
anvendes sonar. Der skelnes mel
lem passiv og aktiv sonar. Den
passive sonar udsender ikke lyd,
men anvender en »undervandsrni
krofon«, kaldet en hydrofon. Med
hydrofonen kan man bestemme ret
ningen (pejlingen) til målet og en
ca. afstand. Den aktive sonar ud
sender lydbølger, som delvis reflek
teres, når de rammer et objekt. Når
de reflekterede lydbølger mod
tages, opnås pejling og afstand til
objektet (se fig.), medens passiv so
nar kun giver pejling.

ved elektronisk overvågning, af
hænger af andre enheders anven
delse af elektroniske udsendelser.

Elektronisk overvågning giver
følgende informationer:

- Varsel om tilstedeværelse af an
dre enheder,

- pejling til udsendelserne. Ved
flere enheders samtidige pejlin
ger til samme udsendelse kan
opnås en grov positionsbestem
melse og

- gennem analyse af de elektroni
ske udsendelser fås en klassifi
kation af udsendelseskilden.

Elektronisk overvågning
Elektronisk overvågning finder sted
ved hjælp af særlige modtagere,
som er i stand til at opfange andre
enheders elektroniske udsendelser.
Mængden af oplysninger, der opnås

Udkigstjeneste
Udkigstjenesten er af væsentlig be
tydning for varslingen, idet man
kun gennem visuel kontakt er i
stand til at opnå fuldstændig iden
tifikation af et mål. Udkigstjeneste
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Våben- og varslingssystemer i korvet

N
Ul
1.0

Satellitkommunikation

Målfølge- og
belysningsradar

Luftmålsmissilbatteri

Dybdebomber

Radio
kommunikation

Elektronisk
varsling

\
. ... , 12,7 mm pjece

Chafflauncher

Stingermissiler

Varslingsradar,
afstand, retning

(pejling) og højde

/~
/

Målfølge- og
belysningsradar

~entralsigte
,/

Navigationsradar

76 mm pjece

\
SONAR



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 ra
dar som fx lavtgående fly og mis
siler.

Udkigstjenesten kan anvende
forskellige hjælpemidler fx kikkert
og infrarødt kamera, som viser må
lets varmesignatur. Om natten kan
man anvende lysfølsomt TV-udstyr
og lysforstærkende kikkert.

Informationer fra andre
skibe og luftfartøjer
Varsling om tilstedeværelse af fly,
skibe og andre objekter opnås gen
nem udveksling af informationer
med andre enheder. Udvekslingen
af informationer sker ved anven
delse af alle til rådighed værende
kommunikationsmidler, men pri
mært radio- og dataforbindelser.

2. Taktiske
datasystemer

Taktiske datasystemer er operative
databehandlingssystemer, der kan
behandle og ajourføre de store
mængder af data, der er nødven
dige for at kunne opbygge et over
skueligt billede af situationen i luf
ten, på overfladen og under over
fladen. Ud fra det opbyggede bil
lede kan chefen træffe beslutning
om skibets operationer og anven
delse af våben.
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Indsamlingen af data sker fra
forskellige sensorer samt ved over
førelse af data fra andre enheder via
dataforbindelse og radio. Tilsva
rende kan de behandlede data over
føres til enhedens våbensystemer
og til andre enheder. (Se næste
side).

3. Kommunikations-
systemer

Det er et krav, at alle søværnets tje
nestesteder til søs og på land skal
kunne udveksle nødvendige infor
mationer 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 kommu
nikationssystemer, der under alle
forhold kan formidle den nødven
dige signaltrafi.k.

For at opfylde dette behov er der
brug for følgende kommunikatio
ner:

- Kommunikation mellem land
tjenestesteder,

- 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.
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Til varetagelse af de nævnte kom
munikationer er oprettet nogle
kommunikationsnet, hvor der af
hængig af nettets art benyttes for
skellige kommunikationsmetoder.
Eksempelvis:
- Fjernskriver- eller dataudsen-

delser,
- telefoniudsendelser,
- telegrafiudsendelser samt
- visuelle udsendelser (blink- og

flagsignalering) .

Kommunikationen mellem land
tjenestesteder udføres primært ved
brug af computerstyrede fjernskri
ver- og dataforbindelser via tele
fonnettet.

Til at formidle kommunikatio
nen fra land til skib og omvendt er
der etableret flåderadiostation År
hus, der benytter radio-kredsløb til
fjernskriver- og dataudsendelser,
telefoniudsendelser og telegrafiud
sendelser, Skibe så som korvetter
og inspektionsskibe er på grund af
deres operationer langt fra Dan
mark også forsynet med satellit
kommunikationsudstyr.

Den taktiske kommunikation
benytter alle de nævnte kommuni
kationsmetoder ved brug af hen
holdsvis radio, signallamper og
signalflag.

For at beskytte signaltrafikken
mod uønsket aflytning er de for
skellige kommunikationsnet forsy
nede med en eller anden form for
kodeudstyr.
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Søværnets kommunikationssy
stemer er endvidere baseret på at
kunne kommunikere med civile
myndigheder og skibe ved delta
gelse i nødoperationer.

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

4. Minevåbnet
I minekrigsførelse er våbnet et mi
nefelt; dette består af et antal miner
lagt i et bestemt afgrænset farvands
område.

Miner lægges af skibe , ubåde el
ler fly.

I søværnet kan miner lægges fra
minelæggere samt fra patruljefar
tøjer og orlogskuttere.

Søværnet råder over flere for
skellige minetyper med forskellig
sprængstofmængde, antændelses
og 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 ne
denstående egenskaber:

a. Antændelsesmåde

-Kontaktminer er miner, der brin
ges til eksplosion ved påsejling
og

-afstandsminer er miner, der brin-



Mindre Standard Fartøj udrustet i minerydningsrolle.

ges til eksplosion ved målets
fjernvirkning, f.eks. målets mag
netiske felt, akustiske felt eller
hydrodynamiske trykfelt. De
nævnte antændelsesmuligheder
kan anvendes enkeltvis eller i
kombination. Samtidig kan et
oversejlingsskibs tælleværk ind
bygges 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 arme
res og desarmeres og

- selvvirkende miner er miner,
der ikke kan kontrolleres efter
lægning.

Modforanstaltningen mod et mine
felt kaldes MCM (Mine Counter
Measures) i form af minestrygning
eller minerydning.

Formålet med MCM er at gøre
det muligt for egne og allierede or
logs- og handelsskibe at sejle på ha
vet, således at civilbefolkningen
kan forsynes, og militære styrker
kan transporteres over havet med
minimal risiko for tab forårsaget af
den fjendtlige minering.
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Har man erkendt, at fjenden har ud
lagt minefelter, og kender deres om
trentlige placering, kan deres virk
ning begrænses defensivt ved at
lede trafikken uden om. Er det nød
vendigt at passere et erkendt mine
felt fx foran en havn eller i et smalt
stræde, må der gennemføres aktivt
MCM i form af minejagt eller mi
nestrygning. Ved minejagt anven
der en specialudrustet MCM enhed
sonar til at lokalisere minerne på
bunden eller forankrede i vandsej
len. Derefter ryddes minen ved, at
en fjernstyret undervandsdrone el
ler en minedykker placerer en
sprængladning tæt på minen, hvor
efter minen sprænges bort. Mine
strygning kan foregå på to måder.
Stryger man mod forankrede miner,
skæres minens ankerwire over ved
hjælp af såkaldte knive, der er sat
fast på minestrygningswirer, som
minestrygeren trækker efter sig
gennem vandet. Afstandsminer
stryges ved, at minestrygeren træk
ker et elektrisk kabel og en lydkilde
efter sig, som simulerer henholds
vis et skibs magnetiske felt og
støjen fra et skib, hvilket får minen
til at eksplodere. I begge tilfælde
skal minestrygeren selv passere hen
over minerne, inden de stryges, der
for er det nødvendigt at bygge mi
nestrygere, således at de er umag
netiske og støjer meget lidt.

Almindelige krigsskibe kan sik
res ved, at der er anbragt elektriske
kabler rundt i skibet, som reduce-
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rer skibets magnetiske udstråling,
og endelig kan man som værn mod
bundminer sejle ind på vandybder
over 60 meter, der regnes for den
maksimale dybde , hvor bundminer
har virkning.

Søværnet har 3 enheder af FLY
vEFIsKEN-klassen udrustet som
MCM enheder. Fra disse kan man
fjernstyre et antal mindre ubeman
dede minerydningsfartøjer. som
hver kan slæbe en såkaldt side-scan
sonar eller minestrygningsgrej ef
ter sig. De identificerede miner
uskadeliggøres herefter fra mode
renheden med undervandsdrone el
ler minedykker.

Minevåbnet har en stor psykolo
gisk effekt, idet det er vanskeligt

FLYVEFISKEN·kl i MCM rolle med

undervandsdroner på dækket.



for fjenden med sikkerhed at vide,
om der er mineret og hvor. Samti
dig gør de forskellige minetyper og
deres udløsningsmekanismer det
langsommeligt og vanskeligt at
rydde større havområder.

5. Søværnets
håndvåben

Håndvåben anvendes til nærfor
svar og personlig beskyttelse i både
sejlende enheder og på landtjene
stesteder.

Våbnene er enten automatiske
eller halvautomatiske.

Et automatisk våben skyder så
længe, følgende betingelser opfyl
des: Der bliver tilført/udkastet am
munition, og man påvirker aftræk
keren, når våbnet er afsikret. I et
halvautomatisk våben sker ladning
og patronudkast automatisk, sålæn
ge der tilføres ammunition, men aft
rækket skal slippes - og igen påvir
kes for hvert skud, der kun kan af
gives, når våbnet er afsikret.

Våbnene anvendes i søværnet
også som konkurrencevåben.

Maskingevær M/62
Maskingeværet er et tomandsbetjent
båndfødet automatvåben. Maskin
geværet har en skudkadence på
1000-1200 skud/min. Ammunitio
nen kan være forsynet med en lys
sats, så projektilet kan følges i sinba
ne. Da våbnet har en høj skudka
dence, 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 om bord i sø
værnets skibe anbringes maskinge
været normalt i en lønningsstøtte,
dvs. en gaffelaffutage, der er fast
monteret.

Karabin M/96
Karabinen er et 5.56 mm automa
tisk våben. Den har en magasinka
pacitet på 30 skud og en skudka
dence på 720 skud i minuttet. Ka
rabinen Ml96 vejer 2,92 kg og har
erstattet søværnets tidligere våben:
gevær Ml75 og maskinpistol Ml49.

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

Øvrige håndvåben:
Håndgranaten
Håndgranaten er et kastevåben,
som virker ved sprængstykke- og
chokvirkning. Den er derfor særlig
effektiv i lukkede rum, kanonstil
linger, skyttehuller o.lign. Hånd
granaten vejer 540g, indeholder
180g TNT og har en forsinkelse
ved kast på 3 sek.

Antipersonelbombe M/03
Antipersonelbombe Mim, der er
tysk fremstillet, er et forsvarsvåben
til anvendelse mod fjendtlige frø
mænd og andre uvedkommende un-
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dervandssvømmere. Bomben kas
tes med håndkraft og anvendes i
nærheden af opankrede skibe even
tuelt i havneområder. Bomben slut
ter sin tændkæde (detonerer) ved et
vandtryk, der svarer til 5-7 meters
dybde. Trykbølgen fra de 500 gram
trotyl vil bedøve og lamme eventu
elle neddykkede frømænd på en af
stand af 11 meter fra bomben.

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

6. Torpedovåbnet
Torpedovåbnet har en lang tradition
bag sig i det danske søværn. De
første torpedoer kom til Danmark i
1876, kun 10 år efter opfindelsen.

Torpedoen er et undervandsvå
ben, selvbevægelig og cigarformet.
Den indeholder i næsen en målsøger,
en stor sprængladning, noget elek
tronik, en beholderdel, et maskin
rum, et agterrum samt et halestykke
med skruer, side- og dybderor.

Søværnets torpedoer hedder TP
613 og er et resultat af et dansk
norsk-svensk samarbejde.

TP 613 er en tråd-, program
eller målsøgerstyret langdistance
torpedo, beregnet mod overflade
rnål. Den er termisk drevet med
højkoncentreret brintoverilte, luft,
alkohol og vand som fremdriv
ningsmidler.
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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 di
rekte træfning eller ved passage un
der målet og giver en stor skade
virkning med sine 240 kg spræng
stof.

TP 613 styres via et ildledelses
anlæg - dansk fremstillet af
TERMA. Hermed kan torpedoen
kontrolleres via signaler gennem
tråden, eller hvis tråden knækker
programstyres via torpedoens ind
byggede elektronik således, at den
ved hjælp af sin passive målsøger
selv kan finde vej .

Torpedoen er hovedarmeringen
på søværnets undervandsbåde.

Kampenheder af FLYVEFI
SKEN-klassen kan udrustes også
med torpedoer.

Torpedo MU-90
Torpedoen er en letvægtstorpedo
(300 kg) af italiensk/fransk fabri
kat, som i søværnet, kan anvendes
fra overfladeskibe mod fjendtlige
ubåde. Torpedoen fremdrives af en
pumpjetmotor og kan med en ha
stighed på over 50 knob tilbage
lægge mere end 10 kilometer. Må
let lokaliseres med torpedoens aku
stiske målsøger og når torpedoen
opnår kontakt til sit mål bringer



krigshovedet sine 35 kilo sprængs
tof til detonation.

7. Dybdebomber
Dybdebomber er et angrebsvåben
mod ubåde.

Dybdebomber er normalt cylin
driske 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 målud-

pegnings- , et ildledelses- og et af
fyringssystem.

Måludpegningssystemet ind-
samler oplysninger om et mål fra
forskellige varslingskilder og vide
regiver disse til ildledelsessyste
met.

Ildledelsessystemet følger må
let og tilvejebringer styresignaler
til missilet. Ildledelsessystemet
til et luftmålsmissil både følger
målet og styrer missilet, hvori
mod et sømålsmissil efter affy
ringen selv finder frem til målet
ved hjælp af et indbygget mål
søgesystem.

Affyringssystemet består af en
affyringsrampe med plads til et
antal missiler samt selve missilet.

Affyring af SEA SPARROW-missil
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HARPOON affyring fra missIlfartøj SKADEN (FLYVEFISKEN-klassen)

Sea Sparrow-missilsystemet
Et NATO-udviklet missilsystem,
primært til forsvar af egen enhed
(skib) mod lufttrusIer, dvs . til brug
mod angribende fly og missiler. Det
benævnes SAM-system, der er en
forkortelse af »Surface to Air Mis
sile System«.

Systemet anvendes i korvetter af
NIELS JUEL-klassen og missilfar
tøjer af FLYVEASKEN-klassen.
Systemet er computerstyret og be
står foruden af kontrolpaneler og
computergruppe også af en radardel
og en 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).
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Missilet er det, der kaldes »Semi
Activt Homing«, hvilket vil sige,
at man fra skibet skal følge målet
med Sea Sparrow radaren, for at
missilet kan »se« målet.

Harpoon-missilsystemet
Et SSM-system, hvilket vil sige et
»Surface to Surface Missile Sy
stem «. Miss ilsystemet er et ameri
kansk fremstillet system, der har til
formål at bekæmpe sernål. Det be
står af et kontrolpanel, en laun
chergruppe samt selve missilet.

Missilet er udstyret med to mo
tortyper: en booster motor, der er en
raketmotor, beregnet til selve affy
ringen samt en jetmotor til frem
drivningen. Missilet har en række
vidde 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.

Harpoon-missilsystemerne an
vendes i korvetter af NIELS JUEL
klassen og i missilfartøjer af FLY
VEFISKEN-klassen.

Arti Ilerisystemer
Et artilleri system består normalt af
et måludpegnings-, et ildledelses
og et pjecesystem.

Måludpegningssystemet ind-
samler oplysninger om et mål fra
forskellige varslingskilder og vide
regiver disse til ildledelsessyste
met.

Ildledelsessystemet udregner i
hvilken retning, pjecen skal skyde
for at ramme målet.

Pjecesystemet består af kanon
med tilhørende ladesystem og am
munitionsmagasin.

76 mm artillerisystem M/8S
Består af et svensk ildledelsesan
læg (FLEXFIRE) og en fuldauto
matisk italiensk pjece (OTO ME
LARE).

Det er et nærluftforsvars- og sø
målsartillerisystem, der har en ræk
kevidde på 16 km og en skudha
stighed på 120 skud/min.

Systemet anvendes i inspek
tionsskibe af THETIS-klassen og i
FLYVEFISKEN-klassen.

Skydning med 76 mm OTO MELARE kano n
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76 mm artillerisystem Mn1
Beståraf et svensk ildledelsesanlæg
(RAKEL) og en fuldautomatisk
italiensk pjece (OTO MELARE).

Det er et nærforsvars- og søm åls
artillerisystem, der har en række
vidde på 16km og en skudhastighed
på 80 skud/min.

Systemet anvendes i korvetter af
NIELS JUEL-klassen.

127 mm artilleripjece M/02
I søværnets 2 nye fleksible støtte
skibe installeres en fuldautomatisk
amerikansk (United Defence) 127
mm pjece på hvert skib.

Et svensk ildledelsessystem, der
er en videreudvikling af FLEX
FIRE systemet, skal styre pjecen.

Pjecen er beregnet på anven
delse mod landmål, sømål og kan
også indgå i skibets luftforsvar, den
har en rækkevidde på 23-39 km og
en skudhastighed på 20 skud/min
med standard ammunition. Med
special ammunition kan opnås ræk
kevidder på op til 100 km med me
get stor præcision.

12,7 mm Tung maskingevær
Maskingeværet, oprindelig belgisk
udviklet, benævnes 12,7 mm Tung
MaskinGevær (TMG). TMG an
vendes i søværnetsom nærforsvars
pjece til bekæmpelse af mindre
enhede~speedbåde,gummibådeog

lignende. Desuden kan våbnet an
vendes til bekæmpelse af mindre
luftfartøjer og helikoptere.
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TMG har en skudkadence på 600
skud pr. minut - ildåbningsafstand
er ca. 1500 m og maks rækning er
ca. 6500 meter.

Maskingeværet er båndfødet og
luftkølet. Maskingeværet kan sky
de såvel enkeltskud som automa
tisk. På skyttens hjelm kan anven
des natsigte: Night Vision Goggles.

9. ABC-våben
Betegnelsen dækker over:

A - Atom- og brintvåben,
B - Biologiske og
C - Kemiske våben.

Denne gruppe våben har det tilfæl
les, 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 sprængladnin
ger, kan A-våben forurene store
områder med radioaktivt nedfald,
som vanskeliggør eller evt. helt hin
drer militære operationer i området.

Nedfaldsmængden afhænger af
eksplosionshøjden. Ved eksplosi
onshøjder, hvor ildkuglen er i kon
takt med jordoverfladen, indehol
der den dannede sky bomberester
ogjordpartikler, der er stærkt radio
aktive. Disse partikler føres med



vinden og vil efterhånden lejre sig
i terrænet.

B-våben
B-våben indeholder biologiske
kampstoffer, dvs. sygdomsfrem
kaldende mikroorganismer. Sand
synlige spredningsmetoder for B
våben er mikroorganismer spredt
som aerosol: »Biologisk sky«, eller
ved sabotage mod vandværker, me
jerier, cafeterier o.lign., eventuelt
inden krigsudbrud.

B-kampstofferkan ikke ses, sma
ges 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 B-kampstoffer.

C-våben
C-våben omfatter en række kemi
ske forbindelser (C-kampstoffer),
der kan anvendes i kamphandlin
ger med det formål at dræbe eller
sætte modstanderen ud af funk
tion.

Efter virkningen på den menne
skelige organisme inddeles C-kam
pstofferne i to grupper:

Tabsgivende C-kampstoffer
- Nervegasser,
- blistergasser,
- blodgifte samt
- kvælegasser.

Afhængig af den optagne dosis er
disse stoffer dødbringende eller

Flådestation Frederikshavn
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fremkalder langvarig ukampdyg
tighed, hvor helbredelse kræver
lægelig behandling.

Inaktiviserende
C-kampstoffer
- Tåregasser,
- kvalmegasser samt
- psykogasser.

Disse er karakteriserede ved, at virk
ningen fortager sig uden behand
ling, når det forurenede område for
lades eller ABC-maske bæres.
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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 lig
ge 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.



5. Kapitel, afs. B

Fremdrivningsmateriel

Fremdrivningsmaskineri
og teknisk udstyr

Et orlogsskibs evne til at løse sin
opgave er i høj grad afhængig af det
om bordværende tekniske udstyr,
ikke mindst fremdrivnings- og
hjælpemaskineri.

Fremdrivningsmaskinerier
Ved valg af fremdrivningsmaski
neri indgår to hovedparametre: Ak
tionsradius og fart.

Eksempelvis har et inspek
tionsskib for løsning af sine op
gaver behov for stor aktionsra
dius ved moderat fart, medens en
kampenhed har behov for høj fart
med begrænset aktionsradius.

For at opnå en stor aktionsradius
er det nødvendigt med et brænd
stoføkonomisk fremdrivningsma
skineri. For opnåelse af høj fart er
det nødvendigt med et maskineri
med høj ydelse, hvilket sker på be
kostning af brændstoføkonomien.

I søværnets enheder anvendes
dieselmotorer og/eller gasturbiner
til fremdrivning.

Dieselmotoren
Dieselmotoren er i dag det mest al
mindelige skibsmaskineri på grund
af driftssikkerhed og brændstof
økonomi; 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
MTUog er installeret i korvetter af
NIELS JUEL-klassen. Den har 20
cylindre og yder 4.800 HK.

Som brændstof anvendes alm.
gasolie (dieselolie).

Gasturbiner
For at imødekomme kravet om høj
fart er flere af søværnets 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 instal
leret i korvetter af NIELS JUEL
klassen og yder 20.000 HK (se bil
lede næste side).

273



20-cylindret MTU diesel-motor Installeret i korvetter af NIELS JUEL-klassen

Gasturbine af GENERAL ELECTRIC-typen installeret i korvetter af NIELS JUEL-klassen
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Kombinationer
For visse skibstyper er det ønskeligt
at kombinere dieselmotorens og
gasturbinens egenskaber, hvorved
der opnås en enhed med stor akti
onsradius ved både moderat fart og
høj hastighed, når dette er påkrævet.

Derfor er flere skibsklasser, som
f.eks. korvetter, missiltorpedobåde
og patruljefartøjer. udrustede med
både dieselmotorer og gasturbiner.
Her kaldes dieselmotorerne nor
malt for krydsfartsmotorer.

Maskinarrangementer
Et fremdrivningsanlæg i et orlogs
skib består normalt af flere hoved
motorer, der over et gear trækker på
skrueakslen (skrueakslerne). Et ty
pisk maskinarrangement består af
de følgende hovedkomponenter:
1. Dieselmotor(er),

2. gasturbine(r),
3. kobling(er),
4. reduktionsgear,
5. Ka-Me-Wa-boks samt
6. skrue med stilbare blade

Af hensyn til driftssikkerhed ved
uheld, brand eller vandfyldning er
maskineriet, hvor pladsmæssige
forhold tillader det, delt over flere
vandtætte afdelinger, således at drif
ten kan fortsætte fra et andet rum.

Stirlingmotoren
Ubåden Kronborg er udstyret med
luftuafhængig fremdrivning (Air
Independent Propulsion - AlP) ba
seret på Stirlingmotorer. Fremdriv
ningssystemet er bygget op med to
motorer koblet på ubådens hoved
fremdrivningssystem iht. nedenfor
viste principskitse:

J

t•• ~__tl9Y8d MOtor
I
I
•

__----=Ho~ ved Batt;;;;;8:.;.ri _

r • ~....... [>s::Ji • UdsIødni~
•

Ilt

------•

,_._------ ....
I J..,-. .., I: ·---i l

• l
•I

t,
"•f
l..

_ ... _... ;'.i

...........; : ;

Kvælstof

275



Stirlingmotoren drives ved, at en
arbejdsgas (Helium) inde i moto
rens 4 cylindre skiftevis opvarmes
og afkøles. Ved opvarmning af ar
bejdsgassen, udvides den og den
kan således drive et stempel ned.
Der lukkes skiftevis varm gas ind
over stemplet og kold gas ind un
der stemplet, som dermed bliver sat
i bevægelse af forskellen i arbejds
gassens varmeenergi mellem den
kolde og varme side.

Opvarmningen af arbejdsgassen
sker principielt som i et oliefyr ved
afbrænding af et meget rent petro
leumsprodukt tilført ilt fra to store
tanke med flydende ilt (Liquid
Oxygen - LOX-tanke). Ilten hol
des flydende ved at opbevare den i
kryotiske tanke, udformet som
store termoflasker, der kan holde il
ten nedkølet til -183°C.

Hjælpemaskineri
Hjælpemaskineri er betegnelsen
for det maskineri, der leverer den
nødvendige elektricitet til skibets
drift , herunder forsyning til over
vågnings- og våbensystemer, navi
gationsinstrumenter m.v. Elektrici
teten fremstilles ved hjælp af en
dieseldrevet generator.

Da el-forsyningen er en væ-
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sentlig del af et skibs overlevelses
evne, er der normalt to til fire ge
neratorer om bord, der hver for sig
har kapacitet til at forsyne skibet
med den fornødne elektricitet.

Skibet er udrustet med en nød
generator med automatisk opstart i
tilfælde af strømsvigt. Nødgenera
toren har kapacitet til at forsyne
nødvendige komponenter såsom
skruestigningsanlæg, visse naviga
tionsinstrumenter, styremaskine
m.v. Herved sikres skibets sikker
hed.

Nødgeneratoren er anbragt på et
dæk over vandlinien.

Styring og overvågning
På ældre enheder styres og overvå
ges maskineriet primært fra ma
skinkontrolrummet. Funktioner
som omdrejningsregulering af
fremdrivningsmaskiner og skrue
stigning udføres dog normalt fra
broen.

Maskinkontrolrummet er samti
dig skibets ABCD-central (se 5.
Kapitel, afsnit C) .

Nyere enheder er indrettede såle
des, at alle funktioner kan styres og
overvåges fra såvel bro som kon
trolrum; dette er muliggjort ved an
vendelse af moderne datateknologi.



5. Kapitel, afs. C

Havaritjenesten

Havaritjenesten varetager foran
staltninger mod ABC- og konven
tionelle våben samt havaritjeneste.
Havaritjenesten benævnes også
ABCD-/SA-tjenesten.

Udtrykket »ABCD-/SA« er en
forkortelse, som har følgende be
tydning:

A - ATOMIC (atomar),
B - BIOLOGICAL (biologisk),
C - CHEMICAL (kemisk),
D - DAMAGE (skade(r)) samt
SA - SANITET (førstehjælp m.v.).

Bogstavet »D« skal i denne for
bindelse opfattes som kontrol
med og udbedring af skader, for
årsaget såvel af våben som hava
rier.

SA står for sanitet, der udover
førstehjælp også omfatter krigssa
nitetstjeneste.

1. Formål
Søværnets ABCD-/SA-tjeneste har
som formål at sikre søværnets
skibe og landtjenestesteders opera-

tive effektivitet i videst muligt om
fang ved løsning af forekommende
ABCD-/SA-opgaver.

2. ABCD-/SA-tjenesten
i flådens skibe

Det er ABCD-tjenestens opgave at
holde skibet:

- Flydende,
- sejlende og
- kæmpende.

ABCD-tjenesten 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.

ABC D-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 , sup
pleret med personel fra forvalt
ningsdivisionen. Det vil sige per
sonel, der ikke er direkte involve-
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ret i skibets egentlige kampopga
ver, men som er nødvendigt for
varetagelse af skibets drift, vedli
geholdelse og forplejning.

Dette personel udgør et begræn
set antal af den samlede besætning,
hvorfor alle om bord 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 fun
gere på.

Den øvrige del af besætningen
gives en grundlæggende uddan
nelse , der sætter den i stand til at as
sistere ved brandslukning, læk
stopning og afstivning.

Organisation
ABCD-/SA-tjenesten er organise
ret med ABCD-central og 1-3
ABCD-patruljer, tilpasset enhe
dens størrelse.

ABCD-centralen (normalt pla
ceret i skibets maskinkontrolrum)
ledes af ABCD-officeren, hvis op
gave det er at vurdere og prioritere
skadebekæmpelsen i hele skibet
samt koordinere ABCD-patruljer
nes indsats .

ABeD-patruljen opererer fra
ABCD-patruljestationen, der er
placeret i patruljeområdet: det af
grænsede område af skibet, hvori
patruljen varetager den egentlige
skadebekæmpelse.



Samtidig er ABCD-patruljeme
ABCD-centralens øjne og Ører, og
de melder alle skader og uregel
mæssigheder til denne.

ABCD-patruljen består af AB
CD-patruljelederen, der normalt er
befalingsmand af maskinlinien og
6-8 gaster, afhængig af skibets stør
relse.

4. ABCD-/SA-
tjenestens materiel

Skibet
En forudsætning for en effektiv
skadebekæmpelse er, at skibet er
konstrueret til at kunne modstå op
ståede skader, dvs.:

- Vandtæt inddeling,
- reservestrømveje til vigtige

komponenter,
- gode stabilitetsforhold og
- effektivt lænse- og brands luk-

ningsudstyr.

Vandtæt inddeling
Den vandtætte inddeling skal for
hindre, at vandfyldning af et rum i
skibet breder sig til skibets øvrige
rum (fremadskridende fyldning).

Den vandtætte inddeling er af
hængig af, at vandtætte døre og
luger er lukkede. Det er derfor
nødvendigt, at hele besætningen
medvirker til at opretholde den
beordrede lukningstilstand i hen
hold til risiko- og kontrolafmærk
ningen.

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 gæl
der bl.a. til styremaskine, vå
bensystemer m.v.

Stabi Iitetsforhold
Et skibs stabilitet er udtryk for
dets evne til »at holde sig på ret
køl«.

Har skibet ikke tilstrækkelig sta
bilitet, vil det lægge sig på siden el
ler evt. kæntre.

Beskadiges et skib med vand
indtrængen til følge, formindskes
stabiliteten. Det vil lægge sig dy
bere i vandet og evt. få slagside.

Det er ABCD-tjenestens opgave
at bevare skibets stabilitet ved at fo
retage lækstopning og lænsning af
beskadigede rum samt hindre vand
fyldning fra rum til rum (fremad
skridende vandfyldning).

Lænse- og
brandslukningsudstyr
Til lænsning og brandslukning er
skibet udstyret med fast instal
lerede pumper. Derudover har
ABCD-patruljeme rådighed over
transportable pumper og lænse
midler til supplement eller erstat
ning for fast installeret materiel.

Desuden er særligt udsatte rum
brandsikrede med automatisk
brandsikringsanlæg.
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5. Risiko- og kontrol-
afmærkning

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
hæmmende for arbejdet om bord,
er lukkemidler afmærkede med ri
siko- og kontrolafmærkning, der
gør det muligt at etablere en efter
situationen afpasset lukningstil
stand.

D-risikoafmærkning
er en rød farveafmærkning anbragt
på eller umiddelbart ved luk
kernidlet. Formålet med risikoaf
mærkningen er, at uanset den etab
lerede lukningstilstand kan den
højeste grad af vandtæt sikring op
nås med en enkelt ordre: »Lukke
røde lukkemidler«.

D-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 afmærk
ningen »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 lukkemid
let. Herved opnås, at det er muligt
ved en enkelt ordre: »Lukke or
ange lukkemidler« at opnå højeste
grad af gastæt lukning.

ABC-kontrolafmærkning
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 næste side) :

»CITADEL IND«
»CITADEL UD«
»RENSESTATION«
»RENSEPOST«

6. D-Iukningstilstande
Risiko- og kontrol afmærkningen
danner grundlag for etablering af
den ønskede lukningstilstand.

»LUKKE RØDE
LUKKEMIDLER «
Denne ordre anvendes ved pludse
lig opstået fare for skib og besæt
ning.

På ordren lukkes alle røde luk
kemidier af det personel, der er
nærmest. Enhver om bord har pligt



RISIKO· OG KONTROLAFMÆRKNING

Afmærkning

IKLARTSKIBI

IRENsESTATIONI

ICITADEL INDI

ICITADEL UDI
- - - - - .- - - - - --

EKSEMPLER

LT~·D

LY"'''b
~U ~

~1= X
RANGECAm,,~

St,rrelse

lOxlOanwlt
med7,5an t.-je

bogstaver

5,5cmh.jt Jkilt
med4.s cmh.je

bogstaver

Anbringelse/bemaerlcninger

D·RISIKO· OG KONTROLAFMÆRKNING
Sortebogstaver pI.-d ellerhvid bund.

ABC-RISIKO- OG KONTROLAFMÆRKNING
SortebDgItBVIf pi orange bundellerorange
.kilt

SUPPLERENDE AFMÆRKNING
SorttekJtpi hvid bund,skiltIlt anbringes under
risik~ ogkontrolefmærkningsskiltllne.

Sort tekJtpi orange bund.

Begge sideraf lukkemidlat mærkes midt
pi .ve,1Ite halvpart.

Phllar i nærheden ef ventiler, ventilatorer.
ventilationslbninger ogluftspjæld.

ABC-risikoafmærkningJSkilte anbringes
under/ved sidenaf D-risikoafmærkningen.

Den supplerende afmærkning anbringes
under/ved siden af ABCD·afmærkningen.
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til at medvirke ved lukning og kon
trol af lukningstilstanden.

Passage af røde lukkernidler er
ikke tilladt.

»LUKNINGSTILSTAND
(Xray)«
Denne tilstand er skibets normale
lukningstilstand såvel til søs som i
havn.

Alle lukkernidler mærket »X«
skal være lukkede.

»LUKNINGSTILSTAND
(Yankee)«
Anvendes under fredsforhold ved
havnemanøvrer, sejlads i vanske
ligt navigabelt farvand, usigtbart
vejr m.v.

Anvendes under krigsforhold i
beredskabsgrademe 1.,2. og 3.

Når lukningstilstand Y er etable
ret, skal alle »X« og »Y« mærkede
lukkernidler være lukkede.

Etablering og kontrol af luk
ningstilstanden udføres af personel
fra ABCD-sektionen eller vagt
skiftet.

»LUKNINGSTILSTAND
(Zulu)«
Anvendes normalt under krigsfor
hold i l. og 2. beredskabsgrad.

I lukningstilstand »Z« er alle
lukkernidler mærket X, Y og Z luk
kede.

Generelt
Fælles for D-kontrollukningen er,
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at passage må finde sted. Skal et
lukkerniddel stå åbent i længere tid
end normal passage kræver, skal
der indhentes tilladelse fra ABCD
centralen. Er denne ikke etableret,
da fra vagtchefen.

Lukkernidler, der anvendes ved
ammunitionstransport o.lign., er
udover kontrolafmærkning afmær
kede med påskriften »KLART
SKIB «. Dette tilkendegiver, at luk
kemidIet uden tilladelse må stå
åbent, så længe det pågældende ar
bejde pågår.

7. ABC
lukningstilstande

ABC-risikolukning
Udføres på ordren:

»LUKKE ORANGE
LUKKEMIDLER«

Anvendes umiddelbart før angreb,
hvor C-våben frygtes anvendt eller
ved overraskelsesangreb.

ABC-kontrollukning
Anvendes i forbindelse med ABC
beredskab.

Lukningstilstand (Bravo)
Når denne er etableret, skal alle
lukkernidler mærket B være luk
kede .

Lukningstilstand (Alfa)
Når denne er etableret, skal alle



lukkemidler mærket B eller A væ
re 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 på
gældende lukkemiddel, der afgør,
hvornår det skal lukkes; dog altid
senest på ordren: »LUKKE OR
ANGE 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 om
råder, skal alle åbninger såsom
døre, luger og lemme samt ventila
tions til- og afgange og evt. koøjer
lukkes gastæt. Disse lukkernidler
er afmærkede med ABC-risiko- og
kontrolafmærkning.

For yderligere at sikre skibets in
dre mod forurening er det konstru
eret 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 mu
ligt at opretholde et overtryk. Dette
medfører, at der ved mindre læka
ger blæser luft ud og ikke forure
ning ind.

Systemet skal gøre det muligt for
personellet at betjene materiel og
våbensystemer uden individuel
ABC-beskyttelse anlagt.

Gassluse og rensestation
Disse giver adgang til og fra cita
dellet således, at sporehold sendes
ud via slusen, medens adgang til
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citadellet på det forurenede skib
kun må finde sted gennem rense
stationen, hvor personlig rensning
kan finde sted.

Gasfrie rum
Et gasfrit rum er et rum, der kan
lukkes gastæt, men som ikke får
tilført luft gennem filtre eller ven
tilationssystemer.

ABC-filter
ABC-filteret, der forsyner citadel
let med renset filtreret luft, er i prin
cippet opbygget ligesom filtratoren
i ABC-masken.

Filteret kan tilbageholde alle
kendte C-kampstoffer, luftbårne
biologiske kampstoffer samt radio
aktiv forurening.

Pre-wetting
Pre-wetting-anlægget kan sammen
lignes med et sprinklersystem. Det
er anbragt udvendigt på skibet med
det formål at omgive skibet med en
vandtåge. Denne forhindrer, at for
ureningen aflejrer sig på skibet,
hvorved rensearbejdet, der skal ud
føres efter passage af et forurenet
område, reduceres væsentligt.

ABC-sporing og -rensning
af materiel
Formålet med sporing er at fastslå ,
om skibet er forurenet, med hvad
skibet er forurenet, og hvor på ski
bet forureningen er.
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Sporingen danner således bag
grund for den efterfølgende rens
ning af skibet.

Sporingen foretages af personel
fra ABCD-patruljerne, medens
rensning udføres af personel fra
alle divisioner under ledelse af spo
reholdene.

ABC-rensning og kontrol af
forurenet personel
Rensning af forurenet personel fo
regår på rensestationen. Alt perso
nel, der har været i kontakt med for
ureningen, skal gennem rensesta
tionen, før det gives adgang til cita
dellet.

Rensestationen
Rensestationen er opdelt i:

- Afklædningssted,
- gassluse,
- afvaskningssted og
- kontrol- og nødbeklædningssted.

9. ABCD-/SA-tjenesten
på landtjeneste
steder

ABCD-/SA-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:



- UlykkerIkatastrofer i fredstid,
- konventionel krigsførelse samt
- ABC-krigsførelse.

Der kan også ydes assistance ved
ulykkerIkatastrofer uden for land
tjenestestedet.

På større operative tjenesteste
der etableres en ABCD-/SA-orga
nisation, der i sin opbygning ligner
ABCD-/SA-organisationen i sø
værnets skibe.

Endvidere oprettes en bedrifts
værnstjeneste, der er bemandet
med civilt personel.

Bedriftsværnstjenesten er efter
tildelte opgaver delt i fire tjeneste
grene:

- Ordenstjeneste,
- redningstjeneste,
- brandtjeneste og
- ABC-tjeneste.

ABCD-sektionen
Under krigsvagt samt bevogtnings
og nærforsvarsorganisation etable
res et beredskab efter følgende prin
cipper: 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 om
råde af tjenestestedet. Hver patrulje
har en ABCD-patruljeleder; i pat
ruljen indgår et antal gaster, der alle
har modtaget specialuddannelse i
ABCD-tjeneste.

SA-sektionen
Der etableres en forbindingsplads
og evt. båresamlingssteder, der le
des af tjenestestedets læge/sani
tetsbefalingsmand.

Ved forbindingspladsen indgår
et antal sanitetsgaster, der alle har
modtaget uddannelse i sanitetstje
neste.

Sanitetsgaster, der ikke er be
skæftigede ved forbindingsplad
sen, indgår som sanitetspersonel i
ABCD-patruljerne.

ABCD-/SA-tjenesten har yderli
gere til opgave at uddanne den
øvrige del af besætningen til at kun
ne assistere ved ABCD-/SA-tjene
stens opgaver.
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5. Kapitel, afs. D

Søværnets Redningsmidler

I forbindelse med den sømilitære
grunduddannelse skal orlogsgasten
gennemføre og bestå en uddan
nelse i anvendelsen af Søværnets
redningsrnidler.

Formålet med uddannelsen er at
give orlogsgasten de holdninger,
den viden samt de nødvendige
færdigheder, der sætter vedkom
mende i stand til at anvende de
forskellige former for rednings
midler, som anvendes i søværnet.

Uddannelsen i redningsrnidler er
grundlæggende bygget op omkring
områderne personlige rednings
rnidler og kollektive redningsrnid
ler. Der gennemføres både en teo
retisk og en praktisk undervisning,
hvor der lægges stor vægt på, at or
logsgasten selvstændigt kan udføre
og blive fortrolig med de forskel
lige kontrolformer, der skal gen
nemføres i forbindelse med anven 
delsen af den personlige udrust
ning, fx oppustelige redningsveste
og redningsdragter.

Endvidere undervises orlogsga-
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sten i anvendelsen af kollektive
redningsrnidler, som forskellige ty
per af oppustelige redningsflåder,
samt forskellige evakueringspro
cedurer/metoder.

Uddannelsen afsluttes med en
redningsflådeøvelse, hvor orlogs
gasten under realistiske forhold
skal demonstrere forståelse for an
vendelsen af såvel de personlige
som kollektive redningsrnidler.

Efter gennemført og bestået ud
dannelse i redningsmidler bliver
orlogsgasten sendt ud på sit frem
tidige tjenestested. Her vil orlogs
gasten sammen med tjenestestedet
løbende vedligeholde uddannelsen
i redningsrnidler.

Udover den grundlæggende ud
dannelse i redningsrnidler foregår
der i søværnet løbende vedligehol
delses- og videreuddannelse i an
vendelsen af søværnets rednings
midIer.

I dag gennemføres udannelsen i
redningsrnidler på ca. 40 timer, hvor
hovedvægten er lagt på praktisk
gennemførelse, og følgende danner
grundlag for undervisningen:



Tørskoet evakuering Flådehold »danner kæde«

HELO - hoist

- Krav til rednings-/svømme
veste og anden redningsmiddel
påklædning.

- Internationale krav til rednings
midler. CE- nonn-. SOLAS
(Safety Of Life At Sea)

- Redningsmiddeludrustning til
personligt udlån.

- Redningsmiddeludrustning til
midlertidigt udlån.

- Redningsmiddeludrustning til
gæster.

- Brugerkontrol (fuld/midlerti
dig).

- Personellets forhold og pligter i
forbindelse med bjærgnings
rulle .

- Enhedens redningsflåder, kon
struktion og virkemåde samt
udstyr.

- Bjærgningsrulle (våd/tør eva
kuering).

- Procedure i forbindelse med
brug af søværnets redningsflå
der.

- Procedure i forbindelse med
anvendelse af helosele.

- Pyroteknisk materiel.
- Redningsflådeøvelse.

Krav til redningsrnidler
Som noget helt grundlæggende un
dervises der i, hvilke krav de for
skellige typer for redningsmidler
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skal opfylde både nationalt og in
ternationalt, så de kan godkendes.
Disse kraver beskrevet i forskel
lige regelsæt herunder CE- normer
og SOLAS- krav.

CE- norm godkendte rednings
midler opfylder de krav, der er på
europæisk plan (typisk en vest til
fritidsbrug).

SOLAS godkendte rednings
midler opfylder de krav, der er på
internationalt plan (fx en passager
vest eller en redningsflåde ombord
på en færge).

Begge regelsæt indeholder krav til
bl.a.:
- Vestens evne til at vende en be-

vidstløs person i vandet.
- Vestens opdrifts- og flydeevne.
- Lys/lyd og reflekser på vesten.
- Vestens konstruktion og farve.

Søværnets redningsmidler opfyl
der med få undtagelser de gælden
de anerkendte internationale nor
mer og krav.

Både i teori og ved praktiske
øvelser bliver der undervist i,
hvilke begrænsninger der evt. er på
de forskellige former for udrust
ning. Begrænsningerne kan bestå i
de forskellige typer af rednings
vestes evne til at vende en bevidst
løs person i vandet, også hvis ved
kommende fx er iklædt kraftig el
ler tung påklædning/udrustning.

Endvidere bliver der ligeledes,
både teoretisk og ved praktiske
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øvelser undervist i, hvor lang tid en
person kan opholde sig i koldt vand
iklædt forskellige former for varm
påklædning (fx 6 timer i Ograder
varmt vand iklædt en SOLAS god
kendt redningsdragt).

Nedenstående oversigt giver et
overblik over de krav og begræns
ninger, der f.eks. er på de forskel
lige typer af redningsveste til fri
tidssejlads ifølge CE- normen.

1. CE- norm systemet
Rednings- svømme- og sejlerveste
er ifølge CE- normen opdelt i 4 ka
tegorier, idet man ikke bare skal
vælge efter vægt, men også efter an
vendelsesområde og beklædning.

Systemet giver brugeren mulig
hed for at vælge den vest, der giver
den bedste opdrift/vendeeffekt alt
efter påklædning/udrustning.

Opdriftsevnen angives i New
ton, 100 Newton svarer til ca. 10
kg. opdrift.

Veste/dragter samt anden udrust
ning (flydetrøjer og jakker) med
indbygget opdrift under 100 New
ton skal kun betragtes som flyde
hjælp.a Svømme-lsejlervest

Vesten bør kun anven
des i beskyttede far
vandeog af gode svøm-

mere. Hjælpen bør altid være i nær
heden.



Vesten vender ikke en bevidstløs
person i vandet.
Vesten er uegnet for børn under
30 kg.

Redningsvest
Vesten bør kun anven
des i kystnære farvan

~ de og har kun begræn
'-----' set mulighed for at
vende en bevidstløs person i vandet.
Begrænsningen kan være på
klædning/tung udrustning.

Redningsvest
Vesten kan anvendes i
alle situationer og vil
altid vende en bevidst
løs person i vandet,

dog kan der være begrænset mu
lighed for dette, hvis personen er
iklædt kraftigt vandtæt sejlertøj.

275'H~ Redningsvest
Vesten er udviklet til

< : ~~- ,
havsejlads og er klar til

, ;> :: -. :.J at udfordre de mest
ekstreme situationer.

Vesten vil omgående vende en be
vidstløs person i vandet, også hvis
personen er iklædt kraftigt vandtæt
sejlertøj.

2. Personlige
redningsmidler

I forbindelse med uddannelsen i
anvendelsen af de personlige red
ningsmidler i søværnet gennemgås

bl.a. de forskellige former for stan
dardudrustning.

Udrustningen er opdelt på føl
gende måde:
- Udrustning til personligt udlån.
- Udrustning til midlertidigt udlån .
- Udrustning til gæster.

Udrustning til personligt udlån
består af en oppustelig rednings
vest og en redningsdragt, der udle
veres til personellet som et per
sonligt udlån. Udrustningen skal
kun anvendes i en nødsituation og
i forbindelse med en evakuering af
enheden. Udrustningen skal som
udgangspunkt først returneres, hvis
personellet afgår eller skifter tjene
stested.

Udrustning til midlertidigt udlån
består af en oppustelig rednings
vest og en redningsdragt, der kan
suppleres med anden udrustning
f.eks. livliner og sikkerhedshjelm.

Denne udrustning er som ud
gangspunkt ikke til personligt ud
lån, men udleveres som et midler
tidigt udlån til personel, der fx skal
sejle med søværnets gummibåde.
Udrustningen anvendes i forbin
delse med sejladsen og skal almin
deligvis returneres efter endt brug.

Note: Personel, der i det daglige er
udstukket som fast gummibådsbe
sætning, har normalt denne udrust
ning i fast udlån .
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Udrustning til gæster består af en
oppustelig redningsvest og udleve
res til de gæster, som i kortere eller
længere tid skal sejle på søværnets
enheder.

Udrustningen skal kun anvendes
i en nødsituation og i forbindelse
med en evakuering afenheden. Ud
rustningen udleveres i forbindelse
med sejladsen og skal returneres
efter endt brug.

Søværnet råder over oppustelige
redningsveste til både børn og
voksne.

Afhængig af udrustning er der
forskel på, hvilken redningsvest og
redningsdragt, der skal anvendes.
Søværnet anvender i dag primært
oppustelige redningsveste og red
ningsdragter fra den danske produ
cent VIKING LIVE SAVING
EQUIPMENT.

Redningsvestene er inddelt i 3 ty
per:
- Redningsveste til personligt

udlån.
Viking Personlig.

- Redningsveste til midlertidigt
udlån.

Viking Arbejdsvest.
- Redningsveste til gæster.

Viking Ferry / Viking Junior.

Redningsdragterne er inddelt i 2 ty
per:
- Redningsdragt til personligt

udlån.
Redningsdragt M/99 .
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- Redningsdragt til midlertidigt
udlån.

Trawlerdragt M/85.

VIKING 275 PERSONLIG
REDNINGSVEST
Redningsvesten er en manuel red
ningsvest med en orangefarvet op
driftsblære, som er inddelt i 2 op
pustelige kamre (primært/se
kundært kammer), der hver kan in
deholde min. 27,5 liter luft.

Vesten pustes op ved hjælp af en
C02 flaske , monteret i et udløser
hoved på blæren i forbindelse med
hvert kammer. Ved træk i en udløs
ersnor pustes vesten op.

Vesten kan også pustes op med
munden ved hjælp af mundind
blæsningsslangerne, som ligeledes
er monteret på blæren i forbindelse
med hvert kammer.

Redningsvesten er udstyret med
lys, lyd og reflekser, der gør det
nemmere at få øje på personellet,
hvis de i en nødsituation skal op
holde sig i vandet. Endvidere er der
monteret en ansigtsskærm, der skal
mindske en nedkøling af brugeren
via ansigtet.

Den orangefarvede opdrifts
blære er pakket ind i et blåt be
skyttelsesovertræk, hvorpå der er
monteret et remsystem med spæn
der. Ved hjælp af remsystemet skal
der foretages en individuel tilpas
ning af redningsvesten således, at
vesten sidder korrekt, tæt til krop
pen uanset den øvrige påklædning.



VIKING 275 PERSONLIG REDNINGSVEST anlagt sammen med redningsdragt M/99.

VIKING 275 ARBEJDSVEST
Redningsvesten er en automatisk!
manuel redningsvest med en oran
gefarvet opdriftsblære og et kam
mer, der kan indeholde min. 27,5 li
ter luft. Vesten pustes op ved hjælp
af en CO2 flaske, der er monteret i
et automatisk udløserhoved på
blæren. Hvis brugeren falder i van
det, vil det automatiske udløserho
ved aktivere CO2 flasken og herved
puste vesten op. Redningsvesten
kan også pustes op ved træk i en ud
løsersnor eller via en mundop
blæsningsslange monteret på blæ
ren i forbindelse med kamret. Red
ningsvesten er udstyret med lys,
lyd og reflekser, der gør det nem
mere at få øje på personellet, hvis

de i en nødsituation skal opholde
sig i vandet.

Den orangefarvede opdrifts
blære er pakket ind i et blåt be
skyttelsesovertræk, hvorpå der er
monteret et remsystem med spæn
der. Ved hjælp af remsystemet skal
der foretages en individuel tilpas
ning af redningsvesten således, at
vesten sidder helt tæt til kroppen
uanset den øvrige påklædning.

Redningsvesten er ikke en SO
LAS godkendt redningsvest, men
opfylder søværnets krav til en au
tomatisk oppustelig redningsvest.

VIKING FERRY
Gæstevest til voksen
40 -120 kg.
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VIKING 275 ARBEJDSVEST anlagt sammen med trawlerdragt M/8S

Redningsvesten er en SOLAS god
kendt automatisk/manuel red
ningsvest med en orangefarvet op
driftsblære, opdelt i 2 kamre (pri
mært/sekundært kammer), der hver
kan indeholde min. 15 liter luft.

Vesten pustes primært op ved
hjælp af 2 stk. C02 flasker, der er
monteret i et automatisk og et ma
nuelt udløserhoved på blæren.

Hvis brugeren i en nødsituation
falder i vandet uden at redningsve
sten forinden er udløst, vil det au
tomatiske udløserhoved ved kon
takt med vandet aktivere C02 fla
sken og puste vesten op. Skulle
dette ikke ske, pustes vesten op ved
at udløse reserveflasken. Dette
gøres ved et træk i udløsersnoren.

Som en sidste mulighed kan red-
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ningsvesten pustes op med munden
ved hjælp af en af de 2 slanger, der
er monteret på blæren.

Redningsvesten er udstyret med
lys, lyd og reflekser, som gør det
nemmere at få øje på personen, hvis
vedkommende i en nødsituation
skal opholde sig i vandet.

VIKING JUNIOR
Gæstevest til børn
9-40 kg.

Redningsvesten er en SOLAS god
kendt automatisk/manuel red
ningsvest med en orangefarvet op
driftsblære, der er opdelt i 2 kamre
(primært/sekundært kammer), der
hver kan indeholde min. 9 liter luft.

Vesten pustes primært op ved



VIKING FERRY

hjælp af 2 stk. C02 flasker, der er
monteret i et automatisk og et ma
nuelt udløserhoved på blæren.

Hvis brugeren i en nødsituation
falder i vandet, uden at rednings
vesten forinden er udløst, vil det
automatiske udløserhoved ved
kontakt med vandet aktivere C02
flasken og puste vesten op. Skulle
dette ikke ske, pustes vesten op ved
at udløse reserveflasken. Dette

gøres ved et træk i udløsersnoren.
Som en sidste mulighed kan red

ningsvesten pustes op med munden
ved hjælp af en af de 2 slanger, der
er monteret på blæren.

Redningsvesten er udstyret med
lys, lyd og reflekser, der gør det
nemmere at få øje på personen, hvis
vedkommende i en nødsituation
falder i vandet.

VIKING JUNIOR
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BABY MK 3E-VUGGEN
Babyvest
0-9 kg.

Redningsvesten/vuggen er en ma
nuel redningsvest med en gul op
driftsblære og et kammer (primært
kammer) , der kan indeholde min.
15 liter luft.

Vesten pustes op ved hjælp af en
COzflaske, der er monteret i et ma
nuelt udløserhoved på blæren.

Redningsvesten/vuggen er ikke
SOLAS godkendt.

BABY MK 3E·VUGGEN

VIKING REDNINGSDRAGT
5002
Redningsdragt M/99 til personligt
udlån

Redningsdragten er en orange
farvet, vandtæt og kuldebeskyt
tende heldragt med termisk isole-

ring. Dragten er konstrueret såle
des, at den sikrer brugeren til
strækkelig termisk isolering. Den
termiske isolering gør, at tabet af
kropsvarme ikke overstiger mere
end max. 2 grader i løbet af 6 timers
ophold i 0-2 grader koldt vand.

REDNINGSDRAGT M/99 I OPBEVARINGSPOSE
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Med ny godkendt karabin og

godkendt hoistgjord

Med gammel karabin og ikke

modificeret hoistgjord

REDNINGSDRAGT M/99

Ny karabin

Redningsdragt M/99 skal i en
evakueringssituation anlægges og
anvendes sammen med den per-

Gammel karabin

sonligt udleverede redningsvest
(Viking 275N personlig).
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VIKING ARBEJDS-/BESKYT
TELSESDRAGT 5003
Trawlerdragt M/83 redningsdragt
til midlertidigt udlån.

Trawlerdragten er en orangefar
vet, vandtæt og kuldebeskyttende
heldragt fremstillet af et slidstærkt
materiale med en indbygget gore
tex membran, der er et åndbart og
samtidig vandtæt materiale. Når
brugeren er iført varm underbek
lædning sammen med dragten,
yder den tilstrækkelig termisk be
skyttelse, så tabet af kropsvarme
ikke overstiger mere end max. 2
grader efter ophold i 2-5 grader
koldt vand i 1 time.

Dragten findes i 5 forskellige

størrelser og brugeren skal ved valg
af dragtstørrelse sikre sig, at drag
ten kan lukkes korrekt i halsen
(pegefinger mellem hals og gum
mimanchet).

Trawlerdragt M/83 anvendes
som arbejdsdragt og skal sammen
med VIKING 275 arbejdsvest, liv
line og hjelm anlægges ved sejlads
med fartøjer og gummibåde, når
vandtemperaturen er under 15 gra
der.

Brugerkontrol
I forbindelse med den teoretiske og
praktiske uddannelse undervises
der i forskellige former for kontrol
på den udleverede udrustning.

TRAWLERDRAGT M/83
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Formålet med kontrollen er, at
brugeren/enheden herved sikrer
sig, at den udleverede udrustning er
i orden og fungerer korrekt, inden
den anvendes/udleveres.

Hvis der i forbindelse med kon
trollen konstateres fejl eller mang
ler, skal brugeren/enheden bytte
den pågældende udrustning til nyt
og efterfølgende foretage den nød
vendige kontrol inden anven
delse/udlevering.

Brugerkontrol af dragter
I forbindelse med brugerkontrol på
trawlerdragt M/83 skelnes der mel
lem et ugentligt og et 3 måneders
eftersyn.

Ved det ugentlige eftersyn af
dragtens forskellige dele, foretages
en kontrol af følgende punkter:
- Udvendige og indvendige søm

me.
- Stoffet fri for rifter og huller.
- Limninger og forseglingsbånd

skal være intakte.
- Lynlåsen virker.
- Gummidele på halskrave og

håndledsmanchetter er i orden.

Ved 3 måneders eftersyn skal der
udover ovenstående punkter, fore
tages kontrol af dragtens øvrige
dele for slitage og rifter.

Såfremt der er grund til at an
tage, at dragten ikke er vandtæt, un
dersøges dette ved, at en person
sikret med livline og iført dragt
nedsænkes i vand.

På redningsdragt M/99 skal der
ikke foretages en egentligt bruger
kontrol, men enheden skal ved
modtagelse sikre sig følgende:
- At dragtens vacumpakning er i

orden.
- At lagernummer og dragtens in

dividnummer, samt produktions
måned og -år, stemmer overens
på henholdsvis opbevaringstaske
og vacuumpakning.

- At datoen for næste eftersyn ikke
er overskredet.

- At dragten er forsynet med synlig
mærkat, såfremt dragten er udru
stet med godkendt karabinhage.

Brugerkontrol på
redningsveste.
I forbindelse med brugerkontrol på
redningsveste af typen VIKING
personlig og VIKING Arbejdsvest
skelnes der mellem 2 former for
kontrol:

- Midlertidig brugerkontrol.
- Fuld brugerkontrol.

Ved den midlertidige brugerkon
trol kontrolleres det, at de vigtig
ste/væsentligste funktioner på ud
rustningen er i orden og virker kor
rekt. Denne form for kontrol er ikke
så tidskrævende og anvendes på
udrustning, som udleveres til mid
lertidig udlån fx arbejdsvest og
trawlerdragt.

Ved den fulde brugerkontrol
kontrolleres det, at alle funktioner
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på udrustningen er i orden og vir
ker korrekt. Denne form for kontrol
er forholdsvis tidskrævende, da
bl.a. redningsvestene skal ligge i en
periode med opdriftsblæren op
pustet således, at brugeren kan kon
statere, om redningsvesten kan
holde luft.

Ved et midlertidigt udlån afVI
KING 275 Arbejdsvest skal bruge
ren, inden redningsvesten må an
vendes, tjekke følgende punkter i
forbindelse med:

MIDLERTIDIG BRUGER
KONTROL
e GULT KORT ER UDFYLDT

MED REGNSKABSFØRE
RENS NAVN, STILLING OG
ENHEDENS NAVN.

e UDLØSERMEKANISMEN
SPÆNDT - INDIKATOR
GRØN, TAP UDE AF UDLØS
ERHUS.

e PLOMBE (GRØN PLASTIK).
e FYLDT CO2 FLASKE (60 g)

O-RING.
e FALDSIKRING / PLASTIK

SPÆNDER.

Ved et personligt udlån af VI
KING 275 personlig skal brugeren,
inden redningsvesten må anven
des, tjekke følgende punkter i for
bindelse med:

FULD BRUGER KONTROL
e GULT KORT, UDFYLDT MED

ENHEDENS MODTAGELSES-
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DATO/ÅR AF REGNSKABS
FØREREN.

e MUNDOPBLÆS PRIMÆR
KAMMER (VENSTRE
SLANGE) - LAD VESTEN
LIGGE I 16 TIMER.

e UDLØSERMEKANISMER
SPÆNDTE - PLOMBER.

eFYLDTEC02FLASKER
(60 g) - O-RINGE.

e REFLEKSER-REMME-SPÆN
DER-LYS-LYD-ANSIGTS
SKÆRM.

e MUNDOPBLÆS SEKUNDÆR
KAMMER (HØJRE SLANGE)
- LAD VESTEN LIGGE 16 TI
MER.

e PAKNING AF VESTEN.
e SKRIV EGET NAVN - SKIBS

NUMMER OG ENHED PÅ
DET GULE KORT.

Når den ansvarlige regnskabs
fører på enheden modtager nye
redningsveste uanset type fra lager,
skal det gule kort (sidder i pla
stiklomme på bagsiden af vesten)
udfyldes med modtagelsesdato.

Navn:

Modtaget,dato: 01-01 år: 04

Enhed:

På redningsveste til midlertidigt
udlån skal den ansvarlige regn
skabsfører forestå den fulde bru-



Navn: Hans Hansen

Modtaget,dato: 01-01

gerkontrol. Efter gennemførelse af
den fulde brugerkontrol, udfylder
regnskabsføreren det gule kort
med sit navn, grad og stilling
samt enhedens navn. Enhed: LAKSEN

år: 04

Navn: Jens Petersen SG MTRF

Modtaget, dato: 01-01 år: 04

Når brugeren får udleveret en red
ningsvest til midlertidigt udlån,
skal vedkommende selv gennem
føre midlertidig brugerkontrol,
inden redningsvesten må anven
des.

På redningsveste til personligt
udlån skal brugeren selv forestå
den fulde kontrol og efter gennem
førelsen af den fulde brugerkontrol
udfylde resten af det gule kort med
fulde navn og enhedens navn, in
den redningsvesten må anvendes.

Enhed: LAKSEN

På redningsveste til gæster er det
regnskabsføreren, der skal forestå
de nødvendige brugerkontroller, da
det ikke kan forventes, at gæster har
den viden og de færdigheder, der
sætter vedkommende i stand til at
gennemføre den nødvendige bru
gerkontrol, inden redningsvesten
anvendes.

Efter gennemførelse af bruger
kontrollen skal redningsvesten
pakkes og klargøres til brug.
Nedenstående pakkevejledning
gælder for redningsvesten til per
sonligt udlån VIKING 275 person
lig.

299



Pakkevejledning af VIKING 275 personlig vest med ansigtsskærm
Placer vesten på et bord med betrækkets forside opad.

w
8

Luk flaskebeskytter 
sæt elastik omkring .

Fold opdriftskammerets
venstre/højre side .
- udløserhuset skal

ligge helt ud til kanten .
Husk al udløserarm

og den grønne plombe
skal pege ud af

vesten.

Fold opdriftskammeret
op over blæren I venstre

side.

Luk betrækket.
- Udløsersnoren skal

være uden for
betrækket.

- Syningerne på for- og
bagside skal være

overens.

~
.., ft -

, ",

Fold opdrifts 
kammerets højre side
- Udløserhuset skal

ligge helt ud til kanten .

Husk at udløserarrn og
den grønne plombeskal

pege ud af vesten.

Bemærk at batteri-lom
men skal ligge oven på

eller mellem IO lag
stof/opdrifts-kammer.

Fold ørerne ind og luk
betrækket.

- Velcroen skal sidde
overens langs kanten af

vesten .

(Redningsvestmed ører)

Luk betrækket i loppen.Ansigtsskærm og
opdr iftskammer rulles

sammen.

Fold opdr iftskammerel
og ansigtssk ærmen
forover og rul den

sammen mod opdrifts
kammeret

Luk betrækket.
Udløsersnorene skal

være uden for
betrækket.

- Synlnperne på for- og
bagside skal være

overens .

Fold opdriftskammerets
nederste del op over

blæren.
- Hvis blæren stadig

væk indeholder lidt luft,
tømmes det ud, inden
overtrækket lukkes.



3. Kollektive
redningsmidler

Uddannelsen i brugen af de kollek
tive redningsrnidler er opdelt på
følgende måde:
- Redningsflåder og evakuerings

former.
- Evakueringsmetoder/procedu

rer.

Som kollektive rednings midler an
vender søværnet forskellige typer
af oppustelige redningsflåder. Red
ningsflåderne er som hovedregel
inddelt i 2 grupper alt efter udsæt
ningsmetode:
- Nedfirbare flåder.
- Kast-overbord flåder.

Udover de ovenstående, findes der
flåder til:
- Ubåde .
- Specielle evakueringssystemer

(Evacuation Chute).
Det er redningsflådens udsætnings-

VIKING 16 pers.
Nedfirbar redningsflåde

metode og placering ombord, der
afgør hvilken type og størrelse, der
anvendes. Redningsflåderne er pak
ket i glasfibercontainere og findes i
dag i størrelserne 4 til 101 pers.

Med få undtagelser er rednings
flåderne af typen »selv-vendende«.
Dette betyder, at redningsflåden
selv kan rette sig op og altid vil ligge
rigtigt på havoverfladen, selvom
den efter opblæsning skulle være
endt med bunden i vejret. Endvidere
er der i forbindelse med hver flåde
monteret et automatisk udløserrelæ
(hydrostatisk udløserrelæ ), som
sikrer, at redningsflåderne altid kan
komme fri af skibet og flyde til over
fladen, også selvom flåderne skulle
gå ned sammen med skibet.

Flåderne er udrustet således, at
flådeholdet efter entring af flåden
har mulighed for at opholde sig i
flåden i en længere periode . I flå
den ligger en flådepakning, som in
deholder bl.a. mad og vand, lappe
grej, fiskegrej, nødsignaler osv.

VIKING 10 pers.
Kast-overbord redningsflåde
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.... . . .. .

VIKING 25 pers.

Endvidere er der i flåden ud over
nødpakken forskellige hjælpemid
ler, fx et selvsættende drivanker,
udvendigt og indvendigt lys, en
nødpejlesender (SARBE 6), der af
giver et signal, så redningsfly og
skibe kan pejle sig frem til red
ningsflåden. Disse ting bliver auto
matisk aktiveret, når redningsflå
den pustes op.

4. Evakueringsmetoder
og procedurer

I forbindelse med en eventuel eva
kuering af enheden anvendes i sø
værnet forskellige evakueringsme
toder og procedurer. Disse metoder
og procedurer skal sikre, at der ikke
opstår unødvendig panik og situa
tioner, der kan besværliggøre en
samlet og sikker evakuering af be
sætningen.

Skibsledelsen skaffer sig det
nødvendige overblik ved at samle
besætningen. Dette gøres i søvær
net ved, at skibsledelsen iværksæt
ter enhedens bjærgningsrulle.
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VIKING 517101 pers.

Bjærgningsrullen angiver besæt
ningens fordeling til enhedens red
ningsflåder og evakueringssyste
mer og den etableres normalt på or
dren:

»På post efter bjærgningsrulle«.

I en akut nødsituation vil rullen
blive iværksat på ordren:

»Fald på flåderne efter
bjærgningsrulle«

Besætningen er på forhånd inddelt
i flådehold. Ved mønstring efter
bjærgningsrulle møder besætnin
gen på et nærmere anvist sted med
bringende deres personlige red
ningsmidler samt anden relevant
udrustning.

Flådelederne sørger for, at flåde
holdet bliver mønstret og melder til
skibsledelsen for fremmøde og
iværksætter på ordre fra ledelsen de
nødvendige procedurer.

Udover at medbringe personlige
redningsmidler og anden relevant



udrustning har flådeholdet forskel
lige opgaver i forbindelse med
bjærgningsrullen. Der er på for
hånd udstukket personel i flådehol 
det til at udsætte redningsflåder og
evakueringssystemer, frigøre gum
mibåde, entringsnet osv.

l forbindelse med en evakuering
af enheden, foretager skibsledelsen
en vurdering af situationen og ud
fra den aktuelle situation, vælges
den bedst egnede evakueringsme
tode og dertil hørende procedure.

Evakueringsmetoder:
l forbindelse med en evakuering
kan skibsledelsen vælge mellem 2
former for evakueringsmetoder:

-Primære.
- Sekundære.
Som udgangspunkt hvis skibs le
delsen vurderer, at der er tid til det,

vil evakueringen af enheden i
første omgang foregå ved hjælp af
enhedens primære evakuerings
metode. Denne metode kaldes tør
skoet evakuering. Her vil besæt
ningen forsøge at entre rednings
flåden uden at komme i direkte
kontakt med vandet, enten via ned
firbare flåde- entringsnet, lodslej
dere, eller anden form for evakue
ringssystem.

Den sekundære evakueringsme
tode kaldes våd evakuering og an
vendes i en akut nødsituation, hvor
skibets ledelse vurderer, at der ikke
er den nødvendige tid til rådighed
til, at der kan foretages en tørskoet
evakuering (fx hvis skibet synker
meget hurtigt).

Besætningen forlader enheden
samlet ved udspring fra skibssiden.
Ved denne metode kan personellet

VIKING 10 H redningsflåde

TØRSKOET EVAKUERING
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VAD EVAKUERING

komme ud for at skulle opholde sig
i kortere eller længere tid i vandet,
inden de får mulighed for at entre
en evt. redningsflåde.

Ved begge evakueringsmetoder
skal personellet være iført deres
personlige redningsmiddeludrust
ning (redningsdragt M/99 og op
pustet redningsvest Viking 275
personlig).

Når skibsledelsen har valgt eva
kueringsmetode og enheden skal
forlades, iværksættes der i flåde
holdet forskellige procedurer, der
før, under og efter selve evakuerin
gen skal sikre, at dette foregår så
sikkert som muligt.

Hvis skibsledelsen har vurderet,
at der er tale om en akut nødsitua
tion og har givet ordren:

»Fald på flåden efter bjærg
ningsrulle«
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skal flådelederne iværksætte den
sekundære evakueringsmetode.

Flådeholdet skal nu forlade en
heden under gennemførelse af den
»våde evakuering « og i denne for
bindelse , skal flådelederne for at
sikre en samlet evakuering af flå
deholdet anvende følgende proce
dureIkommandoer:

- Blæs vesten op.
- Frem til kanten.
- Fat vesten.
- Klar.
- Spring.
-Dan Kæde.

Efter at flådeholdet har forladt en
heden og har dannet kæde i vandet,
danner flådelederen sig et overblik.
Herefter svømmer flådeholdet
samlet over til og entrer rednings
flåden. Umiddelbart efter at flåde
holdet har entret flåden iværksæt-



tes følgende 5 øjeblikkelige for
holdsregler:

1. Redningsflådens udløserline.
som stadigvæk kan være fast
gjort til skibet, kappes.

2. Redningsflådens selvsættende
drivanker bjærges.

3. Flådeholdet padler redningsflå
den væk i sikker afstand.

4. Det selvsættende drivanker
sættes igen.

5. Overtryksventilerne lukkes
med gummipropper.

Herefter forbereder flådeholdet sig
til opholdet i redningsflåden ved at:

- y de førstehjælp til evt. sårede.
- Kontrollere at nødpejlesender

(SARBE 6) og udvendigt lys vir
ker.

- Tømme flåden for vand.
- Pumpe bund og sider op.
- Uddele søsygetabletter.
- Uddele medicin.
- Tælle flådepakningen op.
- Klargøre pyroteknik (nødsigna-

ler).
- Skikke udkig der kan holde øje

med skibe og fly.
- Klargøre og pakke redningsve

sten igen, så den kan stuves væk
og er klar til brug.

- Uddele mad og vand.
- Læse diverse vejledninger i flå-

den grundigt.
- Iværksætte relevante aktiviteter i

flåden.

Procedure ved opsamling
med Helikopter.
Ved opsamlinglhoist af flådeholdet
fra redningsflåden foregår dette en
ten som dobbelt eller enkeltløft.

Ved dobbeltløft sender helikop
teren en redder ned til redningsflå
den . Redderen assisterer ved an
læggelse af redningssele og bjærg
ning af flådeholdet.

Ved enkeltløft sender helikopte
ren en redningssele ned til flåden .
Flådeholdet anlægger selv selen og
forestår bjærgningen af flådehol
det.

Procedure under hoistl
enkeltløft for søværnet:
1. Begge indgange i redningsflå

den skal være åbne og surrede.
2. Løse genstande stuves væk af

vejen.
3. Flådeholdet anlægger rednings

dragt og redningsvest, vesten
pustes op.

4. Personen, der skal hoistes, sæt
tes i åbningen med ryggen mod
søen.

5. Ved anvendelse af redningsdragt
M/99 med gammel karabin og
uden indbygget hoistgjord, skal
der anvendes redningssele ved
hoist. Redningsselen anlægges
ved , at benene føres gennem se
len og trækkes op under armhu
lerne.
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Gammel karabin Redningssele
uden hoistgjord

SKAL ANVENDES SAMMEN

6. Ved anvendelse af redningsdragt
M/99 med ny godkendt kara
bin og indbygget hoistgjord,
skal redningsselen ikke anven
des. Krogen fra helikopteren
hugges direkte i hoistselen på
redningsdragt M/99.

7. Vedkommende, der skal hoistes,
rækker armen ud i vandret, som
signal til helikopteren, at ved
kommende er klar tilopsamling.

8. Når personen hænger under heli
kopteren i redningsselen, holdes
armene ind til kroppen.
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9. Hvis personen roterer voldsomt
under hoisten, kan dette mind
skes ved at sprede benene.

10. Når personen kommer ind i
helikopteren, tømmes vesten for
luft.

5. Nødsignaler
Skibsfarten har et sæt internatio
nale nødsignaler, der anvendes når
skibe er i nød.

De vigtigste, er de signaler, der
kan afgives over radioen, enten te
lefonisk eller telegrafisk.

Det telegrafiske er det kendte 3
prikker, 3 streger, 3 prikker (... - 
- ...), der i almindelighed kaldes
SOS. Det telefoniske er ordet
MAY-DAY. Begge kan indledes
med et alarmsignal, der kan sætte
en automatisk alarm i gang i andre
skibe og på kystradioer.

I søværnet vil radiosignalerne
blive udsendt af kommunikations
personellet på chefens ordre.



I forbindelse med uddannelsen i
redningsmidler bliver der både un
dervist i teori og i praktik i anven
delsen af de internationale nødsig
naler.

Ombord på søværnets enheder er
der også en eller flere transportable
radiostationer, som kan anvendes
såvel ombord i skibet som ombord
i redningsfl åderne. Nødsenderne er
forsynede med brugsanvisninger
og kan betjenes af alle. Når de sæt
tes i gang, udsender de automatisk
alarm- og nødsignaler, der opfan-

ges af relevante myndigheder. Dis
se nødsendere opbevares som regel
i nærheden af styrehuset og medta
ges i redningsfl åden i en nødsitua
tion.

På broen opbevares også de så
kaldte bådsæt og brosæt. Bådsættet
skal altid befinde sig i enhedens
gummibåd,nårskibeteri sØen, me
dens brosættet opbevares perma
nent på broen. Sættene indeholder
nødsignalmateriel såsom nødraket
ter, nødblus m.v. Beholderne er
vandtætte og kan flyde på vandet.

I de Internationale søvejsregler står der bl.a.:

Når et skib er i nød og behøver hjælp, skal det bruge eller vise føl·
gende signaler, enten sammen eller hver for sig, hvilket betyder NØD
og at HJÆLP er NØDVENDIG:

1. Knaldsignaler affyret med mellemrum af ca. l minut.

2. Uafbrudt brug af tågehornet.

((C
3. Raketter med røde stjerner som affyres en af gangen.

4. SOS med lys -lyd eller radio.
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5. Et signal der udsendes radiotelefonisk ved udtalelse af ordet
»MAYDAY«

6. Nødsignalet NC med signalflag.

N

c

7. Et firkantet flag eller lignende med en rund genstand over eller
under.

8. Flammer ombord på skibet eks. Brændende aviser, tvist, klude,
olie i en pøs.

9. Faldskærmsblus eller håndblus som viser rødt.
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10. Røgsignal som afgiver orange røg.

ll. Langsom og gentagen hævning og sænkning af begge arme.
r "'I

,

12. Det radiotelegrafiske alarmsignal.
(12 streger på 1 minut, hver streg 4 sek. og 1 sek. mellem hver
streg)

13. Det radiotelefoniske alarmsignal.
(2 toner, i min. 30 sek. max. 60 sek. tonernes svingningstal
1300 Hz og 2200 Hz, hver tones varighed er 1/4 sek.)

14. Signaler udsendt af nødradiopejlesender.

Anvendelse af nødsignaler og signaler, som kan forveksles med disse,
er forbudt, såfremt de ikke er brugt i den hensigt at tilkendegive, at
et skib er i nød.
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Omtrentlig tid i timer,
Vandets temperatur indtil udmattelse eller Død

Co bevidstløshed indtræffer

O X IX
10 ~-1 1-2
15 2-4 6-8
20 3-7 20-30
25 12 gode muligheder for

at overleve

6. Kuldepåvirkning

KUNSTIGT ANDEDI

REDNING

+
BEVlDSTHEDSTllSTAND?

+

INDPAKN ING
(= langlom

genopvannnlng)

+..... Hurtig genop... rmnlng i ,.rmt bId . 44-C.
Erd.n.lkke muligt fortl.U•• langsomgenopvarmning
- ,ed bevidsthed: ,arm drik.

I forbindelse med ophold i vand
spiller kuldepåvirkning imidlertid
en stor rolle for overlevelseschan
ceme. Menneskets modstandsevne
overfor koldt vand, samt graden af
selvopholdelsesdriften, er vidt for
skellig fra menneske til menneske.
Skemaet øverst på siden, der er ba
seret på statistik, angiver mulighe
den for at overleve i vand ved for
skellige temperaturer.

Som det ses, er det kolde vand en
stor risiko, hvorfor det tilrådes ikke
at tage tøjet af i vandet. Tøjet hjæl
per med til at holde på legems
varmen.

Den opfattelse, at vandgennem
trængt tøj skulle trække ned, er ikke
rigtig. Når tøj er gennemtrængtmed
vand, vil det som regel malftyde 
det vil sige, at tøjet ingen vægt har i
vandet. Er der tale om en påvirk
ning, vil det snarere være opdrift.
Herfra må dog regnes fodtøj,
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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 iso
lation. Dette er især tydeligt i arme
og ben. Dersom dette ikke er til
strækkeligt til at beskytte mod et
temperaturfald, udløses der kulde
rystelser, 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 søsprøjt) i forbindelse
med blæst, kan udvikle en farlig
tilstand, hvor kulden vil lamme
hans muskler i arme og ben såle
de-s, at han ikke er i stand til at
hjælpe sig selv. Det samme sker
hos en person, der er faldet i koldt
vand. I løbet af få minutter vil af
kølingen være så kraftig, at der
indtræder lammelser, der kan for
hindre ham i at gribe en line eller
hjælpe sig selv op i en rednings
flåde. Opdager man denne tilstand
hos sig selv eller en kammerat,
kan man hindre den i at udvikle
sig videre ved at gøre kraftige be
vægelser med arme og ben (slå
kuskeslag og stampe med fød
derne), indtil blodtilstrømningen
igen øges.

Forkommen af kulde
Har et menneske opholdt sig i læn
gere tid i kulde, kan han blive så
forkommen, at han knap kan klare
sig selv. Efterhånden som han bli
ver mere og mere påvirket af kul
den, vil han blive mere og mere
sløv, indtil bevidstløshed indtræ
der.

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 ak
kurat kan holde sine hænder i van
det (44°C). Under behandlingen
kan man yderligere isolere perso
nen 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 læn
gere tid udvikle hypothermi. Først
ses en periode med kraftige kulde
rystelser, men når legemstempera
turen er sunket ned under ca. 33°C,
ophører kulderystelserne. Kroppen
har opgivet at forsvare sig mod af
kølingen, der nu vil ske endnu hur
tigere. Ved en temperatur lige over
30°C indtræder bevidstløshed. En
person med en lav legemstempera
tur kan være skindød. Man skal der
for altid forsøge genopvarmning.
Manglende vejrtrækning og puls er
ikke sikre tegn på død hos en kul
deskadet.
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Vurderingen af legemstempe
raturen hos en kuldeskadet
Normalt måles legemstemperatu-
ren her til lands rektalt (i endetar
men). Dette kan ikke anvendes hos
en kuldeskadet, idet temperaturen
her næsten altid vil være adskillige
grader under hjertets temperatur,
og det er denne, der betinger over
levelse (hjertestop omkring 28°C). l .
Endvidere går de fleste termometre 2.
kun ned til 35°C og er alene af den 3.
grund ubrugelige ved kuldeskade.
Men man kan få meget vigtige op
lysninger ved at iagttage den ska
dedes symptomer:

Indpakning af kuldeskadet
= langsom genopvarmning

Tæpper og regnslag klargøres.
Afklædning (om muligt).
Indpakning i regnslag for at for
hindre varmetab ved fordampning
fra hudoverfladen .

37-35°C:
- Der er kulderystelser (kommer

i ture),
- personen er ved bevidsthed,
- arme og ben kan være kulde-

lammede og
- huden er bleg, evt. marmoreret.

35-30°C:
- Kulderystelserne er aftagende,
- ved ca. 33°C indtræder bevidst-

løshed,
- kulden gør arme og ben stive,
- huden er blåmarmoreret og
- pu1sen er tiltagende uregelmæssig.

Under 30°C:
- Uregelmæssig puls,
- pupillerne kan være store, og

alle tegn på liv mangler og
- huden kan være rødlig eller

marmoreret.
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4. Det nederste tæppe svøbes om un
derkrop og ben.

5. Armene holdes udenfor.

6. Det øverste tæppe svøbes om over
krop.

7. Ansigtet holdes frit, ekstra tæpper
lægges ovenpå.



Prioriteringen af
kuldeskadede
Kulderystelser er det vigtigste
symptom, og det man bør mærke
sig. En kuldeskadet med kuldery
stelser har endnu bevaret sin nor
male forsvarsmekanisme mod af
køling. Behandlingsmæssigt kan
man indskrænke sig til at standse
varmetabet, give varme drikke og
sengeleje, til han er frisk.

Står man derimod ved en kulde
skadet, hvor kulderystelserne er op
hørt, er der fare for, at vedkom
mende dør, hvis man ikke påbegyn
der den foreskrevne behandling.

Disse symptomer kan også an
vendes til at prioritere behandlings
indsatsen, 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 iso
lation af kroppen, samt perso
nens egen varmeproduktion,
ryster sig til varmen.

Hurtig genopvarmning
Den kuldeskadede lægges straks i
varmt bad (ca. 42-44°C), arme og
ben skal ned i badet. Når han er ved
fuld bevidsthed, løftes han forsig
tigt 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 genopvarm
ning er en effektiv måde til at gen
opvarme en kuldeskadet, men den
kræver, at hjælpepersonellet er vel
uddannet og trænet i de nødvendige
procedurer. Metoden er ikke en
førstehjælpsprocedure, men det er
langsom genopvarmning.

Langsom genopvarmning
Ved den langsomme genopvarm
ning indpakkes patienten således,
at hans egen varmeproduktion var
mer 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 forrige side.

Om muligt anbringes plastfolie
mellem mand og tæppe. Den kul
deskadede må ikke udsættes for
stærk varme. Tæpper må ikke væ
re opvarmede.

HUSK!

- At det selv for en læge kan væ
re umuligt at skelne en kulde
skindød fra en død,

- manglende vejrtrækning og puls
er ikke sikre dødstegn,

- hvis der ikke kan konstateres
vejrtrækning, påbegyndes straks
kunstigt åndedræt.
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6. Kapitel, afs. A

Forsvarets oplysnings- og
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 eta
blissementer, hvor de gjorde tjene
ste.

Der var således behov for mange
forskellige aktiviteter på så at sige
alle tjenestesteder. Dette medførte
f.eks., at der var brug for hobbylo
kaler, biblioteker, læse- og sam
lingsstuer.

I dag har personel af alle kate
gorier større mulighed for at til
bringe fritiden uden for kasernen,
og det føles nu om stunder mere na
turligt, at militært personel tilbrin
ger fritiden og dyrker interesserne
sammen med civile medborgere.

Derfor er behovet på tjenesteste
derne forandret.

At der stadig er et behov, er imid
lertid en kendsgerning, ligesom det
også er en kendsgerning, at beho-
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vet er ændret gennem tiderne, og at
ønskerne blandt de, der må til
bringe en del af fritiden på kaser
nen, nu er mere nuancerede og
avancerede end før.

Gennem Arbejdsudvalgene ved
rørende fritidsvirksomhed har per
sonellet i dag afgørende indflydelse
på fritidens tilrettelæggelse, lige
som det har medansvar for, at alle
fritidsaktiviteter gennemføres på
forsvarlig og tilfredsstillende må
de.

1. Det faste udvalg
Forsvarsministeren kan, med hen
visning til Lov om Samarbejdsreg
ler i Forsvaret, bestemme, at der i
tilknytning til talsmands- og kon
taktudvalgene oprettes særlige ud
valg.

I en »Kundgørelse for Forsva
ret« er det således bestemt, at der
på tjenestestederne bl.a. oprettes
faste udvalg vedrørende fritids
virksomheden (se 4. kapitel, afs. C
pkt. 4C.



Det faste udvalg
vedrørende fritidsvirksom
heden
Dette udvalg, som vi i det følgende
kalder »Fritidsudvalget«, adskiller
sig fra andre udvalg ved at have be
føjelser til at gennemføre vedtagel
ser, som udvalget selv har fundet
frem til om f.eks. rådighedsbeløbe
nes anvendelse til fritidsformål.

Fritidsudvalget sammensættes
således:

- Tjenestestedets kontakt- og vel
færdsleder vil normalt blive ud
peget som formand for udvalget.
Formanden bør have en sådan
indsigt i de til enhver tid gæl
dende love og bestemmelser, at
han kan drage omsorg for, at ud
valget ikke vedtager beslutnin
ger, 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 valg
grupperne på tjenestestedet,

- endvidere udpeger hvert tals
mandsudvalg en menig repræ
sentant til fritidsudvalget. Den
ne menige behøver derimod ik
ke være valgt til talsmand, men
kan vælges (udpeges), fordi
han har evner, som gør ham
særlig egnet til at medvirke på
dette område,

- endelig kan der, når det skøn
nes hensigtsmæssigt, udpeges
andre medlemmer og

- ofte vil det være praktisk, at ik
ke-medlemmer deltager i mø
derne i velfærds- og fritidsud
valget, eksempelvis idrætsoffi
ceren, socialkonsulenten, bib
liotekaren og andre, som har
særlig viden og/eller kompeten
ce på områder, der naturligt
diskuteres i udvalget.

Fritidsudvalget kan oprette varige
eller midlertidige, særlige arbejds
grupper med henblik på løsning af
specifikke opgaver. Som eksempel
på sådanne arbejdsgrupper skal
blot nævnes redaktions- og festud
valg.

Fritidsudvalget holder i princip
pet møder efter behov. Normalt
holdes dog møde mindst en gang i
hvert kvartal.

På disse møder kan alle spørgs
mål vedrørende personellets vel
færd og fritid drøftes, og udvalget
kan, inden for den ramme som er
sat af gældende bestemmelser,
træffe afgørelse om anvendelse af
de tildelte rådighedsbeløb samt
supplementsbeløb (egne indtjente
midler).

2. Rådighedsbeløb
Forsvarskommandoen tildeler for
et finansår ad gangen rammebeløb
til Søværnets Operative Komman-
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do, der fordeler rådighedsbeløbene
til tjenestestederne .

Disse rådighedsbeløb kan sup
pleres med indtægtsgivende aktivi
teter på tjenestestedet som f.eks.:

- Tjenestestedsblade,
- kantiner,
- biografer,
- morskabsautomater samt
- blodtapning.

Beløbets fastsættelse
Rådighedsbeløbets størrelse af
hænger af de enkelte tjenesteste
ders behov for velfærds- og fritids
virksomhed.

Det er klart, at tjenestesteder,
hvor kun et lille antal personer gør
tjeneste, har behov for mindre be
løb 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 tje
nestestedet ligger. Nogle steder har
personellet nem adgang til at del
tage i det civile samfunds aktivite
ter. Andre steder er dette nærmest
udelukket.

De enkelte tjenestesteder udar
bejder selv budget for et finansår ad
gangen.

Dette budget udarbejdes - på
basis af erfaringer fra tidligere fi
nansår - af fritidsudvalget. Det
forelægges tjenestestedets chef.
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Beløbets anvendelse
Formanden for fritidsudvalget har
overfor tjenestestedets chef ansvar
for, at tildelte rådighedsbeløb an
vendes i overensstemmelse med
gældende regler og bestemmelser.

Formanden for fritidsudvalget
skal til enhver tid have en sådan
indsigt i økonomien, at han kan ori
entere udvalgets medlemmer om
den øjeblikkelige status.

Fritidsudvalgets medlemmer har
løbende lejlighed til at kontrollere,
at rådighedsbeløbet anvendes i
overensstemmelse med personel
lets ønsker og behov og til de for
mål, udvalget har godkendt og ved
taget.

Rådighedsbeløbet og supple
mentsbeløbet kan anvendes til for
del for alle tjenestestedets perso
nelgrupper.

Tjenestestedets regnskabsfører
har ansvar for, at alle udgifter bog
føres korrekt. Midlerne kan bruges
til:

- Underholdningsarrangementer,
- festligholdelse af møde- og an-

dre særlige dage m.v.,
- ekskursioner m.v.,
- diverse fællesarrangementer,
- leje af idrætsanlæg m.v. til fri-

tidsidræt (enkeltstående tilfæl
de),

- beskedne præmier i forbindelse
med fritidsaktiviteter,

- leje af film,
- drift af internetcafe,



- dækning af mindre driftsunder
skud vedrørende tjenestesteds
blade,

- orienteringspjecer o.lign.,
- udsmykning af fritidsområder,
- udstyr og underholdningsmate-

riel,
- fjernsynsantenner (i samråd

med vedkommende byggead
ministration; for skibe dog Sø
værnets Materielkommando og
ved anlæg af større værdi efter
bemyndigelse fra respektive
kommando),

- mindre vedligeholdelses- og re
parationsudgifter af udstyr og
hobbyvirksomheder,

- fællesmaterialer til hobbyvirk
somheder,

- abonnement til satellitprogram
mer,

- CD'er og kassettebånd m.m.,
- abonnement på dagblade, uge-

blade og tidsskrifter,
- honorar for tilsyn med tjeneste

stedets underholdningsfilmma
teriel,

- honorar for idrætsinstruktører
og

- honorar for tilsyn med og ved
ligeholdelse af hobbyværktøj
og -materiel.

3. Oplysnings
virksomhed på
tjenestestedet

Det er afvital betydning for klimaet

på tjenestestedet, at personellet så
hurtigt som muligt og i videst mu
lig udstrækning orienteres om be
givenheder, der er indtrufne, eller
som vil indtræffe.

Tjenestestedsblade
Derfor udgiver mange tjenesteste
der deres egne blade (tjeneste
stedsblade). Disse indeholder ar
tikler med oplysninger afalmen ka
rakter og interesse for alt personel
på tjenestestedet - og i mange
tilfælde meddelelser og artikler,
som er af særlig interesse for sol
daterforeningsmedlemmer m.fl.

l sådanne publikationer bør per
sonelletnaturligvis have lejlighed til
at fremsætte egne meninger i form
aflæserbreve og selvstændige artik
ler, men det er klart, at disse blade
ikke kan behandle stof af partipoli
tisk karakter, og at enkeltpersoner
altid skal behandles fair.

Efter presseloven skal der være
udpeget en ansvarshavende redak
tør, ofte formanden for velfærds
og fritidsudvalget. Men også andre
personer med særlige evner og med
speciel viden og interesse for jour
nalistisk virksomhed kan udpeges
(vælges).

Det er hensigtsmæssigt, at
mindst et af velfærds- og fritidsud
valgets faste medlemmer indgår i et
eventuelt nedsat redaktionsudvalg.
Det er også praktisk, at kontaktud
valgene er repræsenterede med
mindst et medlem pr. kontaktud-
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valg. Herved kan man ofte sikre, at
nyheder og oplysninger af interesse
for læserkredsen hurtigt kommer til
redaktørens/redaktionens kend
skab og bliver offentliggjort i tje
nestestedsbladet.

Der er således ingen faste regler
for, hvem - eller hvor mange - der
kan indgå i redaktionen af et tjene
stestedsblad. Der kan heller ikke
stilles krav om, at der skal udgives
et sådant blad på ethvert tjeneste
sted, 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.

Danmarks Journalisthøjskole af
holder kurser af interesse for tjene
stestedsbladenes redaktører og
medarbejdere.

I forbindelse med større øvelser
af længere varighed er det under
tiden hensigtsmæssigt at udgive
særlige »øvelsesaviser«.

Foredragsvirksomhed,
ekskursioner og aftenskoler
Fritidsudvalget kan gennemføre
foredragsaftener. Som foredrags
holdere kan benyttes såvel militært
personel som civile , og emnerne
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kan være af både almendannende
og underholdende karakterer.

For udenrigs-, indenrigs-, sik
kerheds- og forsvarpolitiske emner
gælder særlige regler.

På mange tjenestesteder vil det
være aktuelt og af interesse at gen
nemføre foredrag om den egn og
den landsdel, hvori tjenestestedet
er placeret, og der kan gennemføres
ekskurs ioner til seværdige natur
områder, museumsbesøg, virksom
hedsbesøg og lignende.

På mange tjenestesteder har per
sonellet mulighed for at deltage i
studiekredse eller anden virksom
hed, som de lokale oplysningsfor
bund har arrangeret.

Biblioteker, bladhold,
radio og TV
På et par større tjenestesteder er der
et egentligt kasernebibliotek, som
kan betjene personellet efter folke
biblioteksprincipperne. Det vil si
ge, at virksomheden bl.a. omfatter
udlån af fag- og skønlitteratur og
evt. udlån af CD og adgang til PC
med opkobling til internettet.

På tjenestesteder i nærheden
af folkebiblioteker henvises til
disse.

Til brug under længerevarende
øvelser eller øvelser i ud- og ind
land, medgives en såkaldt fritids
materielpakning. Den betales af
driften og findes i flere størrelser
med varierende indhold af tv, vi
deo, spil m.v. Derudover kan der
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medgives bogsamlinger med bøger
i billigbogsudgave.

Søværnets skibe betjenes af pub
likationsforvaltningen ved Flåde
station Korsør eller af Søfartens
Bibliotek. Også skibene kan få sup
plement i form af feltbiblioteker.

Dag-, uge-, måneds- og kvar
talsblade og tidsskrifter kan ind
købes til fremlæggelse på læse
stuer, i bibliotekslokaler og andre
fælleslokaler.

Fritidsudvalget sammensætter
bladholdet, der bør være sammen
sat således, at f .eks. alle landsdele
ne og forskellige politiske retnin
ger er repræsenteret.

På tjenestestedernes fritidsom
råder og i opholdslokaler for vagt
personel har personellet desuden
lejlighed til at høre radio og se
fjernsyn.

4. Fritidsvirksomhed
på tjenestestedet

Fritidsvirksomheden tilrettelægges
af fritidsudvalget. Udvalgets en
kelte medlemmer bør gøre sig klart,
at de hver især har medansvar for, at
alle fritidsaktiviteter tilrettelægges
sådan, at mulighederne for alt per
sonel på tjenestestedet bliver varie
rede, fornuftige og gennemførlige.

I tilrettelæggelsen bør der tages
hensyn til mulighederne for, at både
værnepligtige og andet militært per
sonel dyrker interesserne sammen
med civile medborgere. Man kan

herved benytte de tilbud, der gives
af det øvrige samfund, ligesom ci
vile medborgere kan inviteres ind på
kasernerne for at deltage i de aktivi
teter, der er i gang der.

Fritidsvirksomheden på tjene
stestedet omfatter tre hovedområ
der, nemlig:

- Specialundervisning
- Fritidsundervisning og hobby-

virksomhed,
- idrætsvirksomhed og
- underholdningsvirksomhed.

Specialundervisning
Efter folkeoplysningsloven kan
værnepligtige, der ønsker det, del
tage i specialundervisning i læse-,
stave- og skrivefærdighed. Hvis
tjenestestedet skønner, at der er be
hov for specialundervisningen, kan
der inden for normal tjenestetid gi
ves fri l time pr. uge, dog maksi
malt 40 timer pr. år, hvis den vær
nepligtige samtidig binder sig til at
gennemføre samme undervisning
med mindst samme timetal i friti
den.

Fritidsundervisning og
hobbyvirksomhed
Fritidsundervisning gennemføres
efter folkeoplysningslovens bestem
melser. Loven omfatter bl.a. almen
fritids undervisning som »aftensko
lefag«, og selvstændig virksomhed
inden for praktiske og musiske em
ner (interessegruppe for voksne).
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GRØNNEDAL ved Arsukfjorden i Sydvestgrønland

Fritidsundervisningen varetages
normalt af de lokale oplysningsfor
bund som almindelig »aftenskole
virksomhed«, men oplysningsfor
bundene kan drive filialvirksom
hed på tjenestestederne, såfremt
der er egnede lokaler.

Brug af værkstedslokaler kræver
at særlige sikkerhedskrav opfyldes.

Fritidsidræt
Fritidsidræt kan afvikles ved tjene
stestedet såfremt der er faciliteter til
det. Fritidsudvalget udarbejder plan
for fritidsidrættens tilrettelæggelse
og gennemførelse. Hvis tjenesteste
ders faciliteter ikke er tilstrække
lige, kan udvalget undersøge de mu
ligheder, som de stedlige idrætsfor
eninger byder på, og på hvilke be
tingelser disse tilbud gælder.

320

Fritidsidrættens
gennemførelse
Fritidsidræt på tjenestestedet kan
gennemføres under ledelse af en
uddannet, lønnet instruktør, evt. en
militær kompagni- eller gym
nastiklærer.

Det er en forudsætning, at der
udarbejdes en fast timeplan, samt
at udgifterne til honorarer holdes
inden for rammerne af det tilmålte
rådighedsbeløb til form ålet.

Planlagt fritidsidræt kan gen
nemføres på tjenestestedets idræts
anlæg, og personellet har adgang til
at benytte det materiel, som i for
vejen bruges i den almindelige fy
siske uddannelse og træning.

Fritidsudvalget kan vedtage, at
der af rådighedsbeløbet afholdes
udgifter til indkøb af beskedne
præmier til vindere af idrætskon-



kurreneer, der er gennemført i friti
den.

Underholdningsvirksomhed
m.m.
Til underholdningsvirksomhed,
der gennemføres på tjenesteste
derne, er der normalt adgang for
alt ansat personel. Ved visse lej
ligheder kan personellets pårøren
de indbydes til at overvære arran
gementer af underholdningsmæs
sig karakter. Endvidere kan det,
f.eks. som led i samarbejdet med
omegnen, være hensigtsmæssigt
også at invitere andre civile gæ
ster (foreninger o.lign.) med.

Nårdet skønneshensigtsmæssigt,
kanderopkrævesentre.Sådanneen
treindtægter anvendes til hel eller
delvisdækningaf deudgifter, somer
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 eventu
elle underholdningsarrangemen
ter som amatørunderholdninger,
hvor tjenestestedets eget personel
deltager, dels som optrædende,
dels som tekniske hjælpere. Civile
medborgere kan medvirke i så
danne arrangementer, eksempel
vis 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 så
danne arrangementer, så hvis der er
tilstrækkelig økonomisk baggrund,
er det som oftest nemmere at tilret
telægge professionel underhold
ning.

Sådanne arrangementer kan
f.eks. gennemføres i samarbejde
med lokale teaterforeninger. Man
kan også selv købe hele fore
stillingen eller dele af forestillin
ger.

Sådanne arrangementer kan
gennemføres på tjenestestederne
eller uden for disse, eksempelvis i
eksisterende teatre. Til arrange
menter, der gennemføres på tjene
stestederne, kan benyttes eksiste
rende sale og scener m.v., ligesom
der kan indkøbes scenemateriel, le
jes instrumenter og noder samt
fremstilles plakater o.lign.

Fritidsudvalget tilrettelægger og
gennemfører underholdningsvirk
somheden og bør huske, at profes
sionelle kunstnere er dyre, hvorfor
behovet nøje bør analyseres og ud
gifter og indtægter nøje afvejes i
forhold til hinanden, før man går i
gang.

Udgifter og eventuelle under
skud afholdes af rådighedsbeløbet.

Der er, hvis man ellers kan få af
talerne i orden, intet i vejen for at
gennemføre underholdningsarran-
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gementer som en kombination af
professionel og amatørmæssig un
derholdning.

Udover det forannævnte kan
fritidsudvalget planlægge og an
vende rådighedsbeløb til anden
underholdningsvirksomhed m.m.:

- Festligholdelse 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 e
ventuelle gæster.

Evt. honorarer udbetales efter For
svarskommandoens bestemmelser.

Film/video
Forsvarskommandoen indkøber og
fastlægger retningslinier for forde
ling af underholdningsfilm til tje
nestestederne.

Til forevisninger, hvor disse film
benyttes, må der ikke opkræves en
tre, og kun militært personel har
adgang.

Tjenestesteder i Grønland, på
Færøerne, ved FN-styrker og i sø
værnets skibe får tildelt film efter
særlige regler.
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Underholdningsmateriel

Radio og TV
Materiel til underholdningsvirk
somhed stilles normalt til rådighed
af de lokale kommandantskaber.
Rådighedsbeløb må kun med tilla
delse fra Søværnets Operative
Kommando i hvert enkelt tilfælde
anvendes til større indkøb af sådant
materiel. Morskabsautomater kan
opstilles med tilladelse fra tjene
stestedets chef, mens egentlige
spilleautomater kun må opsættes
med særlig tilladelse.

Er der indtægter, skal der fø
res MOMS-regnskab og betales
MOMS.

Alle indtægter og udgifter skal
konteres ved regnskabsførerens
foranstaltning og over de normale
konti.

Radio-, TV-, DVD, video- og
musikanlæg samt music-boxe stil
les i rimeligt omfang til personel
lets rådighed. Licensudgifter kan
afholdes af rådighedsbeløbet.

Fritidsudvalget har medbestem
melsesret, hvad angår placering og
fordeling af sådanne apparater. Det
vil sige, at udvalget har 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.



Inspektionsskibet VÆDDEREN
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6. Kapitel, afs. B

Det frivillige soldaterarbejde

1. Private
organisationer

I forståelse med værnenes myndig
heder udfører de to private organi
sationer: »KFUM's Soldatermis
sion« og »Det Grundtvigske Sol
daterarbejde« et stort arbejde for
værnenes personel.

Ved en del større tjenestesteder
findes et orlogshjem, der drives af
en af disse organisationer og under
civil ledelse.

2. Orlogshjem
soldaterhjem
I orlogshjemmene kan du og dine
kammerater tilbringe fritiden un
der hyggelige former, læse, skrive
brev osv. Dine pårørende er altid
velkomne på orlogshjemmene.

I de fleste orlogshjem serveres
kaffe, sodavand, wienerbrød o.lign.
til rimelige priser. Der findes under
holdningsspil, blade, bøger, radio
og fjernsyn. Foruden andagter ar-
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rangeres underholdning og filmfo
revisning eller fester.

Soldaterhotel
I København findes et af KFUM's
soldaterhjem, hvor der er mulighed
for et billigt natlogi. Bestilling af
værelser kan ske telefonisk. Adres
sen på KFUM's soldaterhjem i Kø
benhavn er:

KFUM's Soldaterhjem
Gothersgade 115

1123 København K
Tlf. 33 15 40 44

3. Søfartens Bibliotek
Søfartens Bibliotek er en selvejen
de institution, der udlåner bøger
(skøn- og faglitteratur) til danske
handelsskibe, statens skibe, større
søgående fiskefartøjer, skoleskibe,
sømandshjem etc. Søfartens Biblio
tek forsyner således også søværnets
skibe med bøger til udlån til disses
besætninger. Adressen på Søfartens
Bibliotek er:

Søfartens Bibliotek
Blegdamsvej 114

2100 København ø
Tlf. 35 42 26 10

4. Sømandshjem
Mange af de befarne orlogsgaster
har gode minder fra sømandshjem
mene, der findes i mange af verdens
havnebyer. På dette område arbej
der de skandinaviske lande i fæl
lesskab, således at der i dag i ca.
150 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 50 provinshavnebyer samt i Kø
benhavn.

På Grønland er der sømandshjem
i NOk (Godthåb), Sisimiut (Hol
steinsborg), Qaqortoq (Julianehåb),
Aasiaait (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 sende penge
hjem til deres pårørende.
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5. Marineforeningen

Marineforeningens formål er:

»at styrke nationens interesse for
Søværnet og søfarten ved fælles
arbejde for denne sag samt at
vedligeholde forbindelsen og
kammeratskabsfølelsen mellem
personel, der er eller har været
tjenestgørende i Søværnet«,

Foreningen, der blev stiftet i 1913,
har i dag ca. 10.000 medlemmer i
80 lokalafdelinger fordelt over hele
landet og er geografisk samlet i 13
distrikter, der hver har en repræ
sentant i landsstyrelsen. Marine
foreningen har 2 lokalafdelinger i
Grønland.

Som medlemmer optages mænd
og kvinder, der er eller har været
tjenstgørende i Søværnet eller Ma
rinehjemmeværnet samt mænd og
kvinder, der nærer interesse for or
logs- eller handelsflåden.

De lokale marineforeninger ar
bejder for foreningens formål ved
at formidle oplysning om Danmark
som en maritim nation gennem fo
redrag samt besøg på søværnets
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skibe og landtjenestesteder og an
dre maritime virksomheder. I fore
ningslivet indgår også jævnlige
sammenkomster, fester og andre
arrangementer, der styrker kamme
ratskabet.

Udadtil bestræber afdelingerne
sig på at markere sig i lokalsam
fundet ved sit maritime særpræg. I
havnebyerne samarbejder de såle
des med kommunen, lokale virk
somheder og andre foreninger ved
arrangementer for besætningerne i
besøgende danske og udenlandske
orlogsskibe.

Ved de fleste afdelinger danner
særlig maritimt indrettede »Mari
nestuer« rammen om klublivet.
Flere steder er oprettet »Skytte
Iav«, hvor skydefærdigheden kan
vedligeholdes under sportslige for
mer.

Landsforeningen afholder hvert
år et »Jubilarstævne«, hvor der er
mulighed for - uanset om man er
medlem eller ej - at genskabe og op
retholde forbindelsen med tidligere
årgangs- eller skibskammerater.

Foreningen udgiver sit eget blad
»UNDER DANNEBROG«, der
foruden foreningsmeddelelser brin
ger information om maritime emner.

Nærmere oplysninger, bl.a. om
nærmeste lokalafdeling, fås på:

Marineforeningen
Trondhjemsgade 5, kld.

2100 København ø
Tlf. 33 15 28 86



6. Kystartilleri
foreningen

Foreningens formål er at samle alle,
der har gjort tjeneste på kyst- og
søforterne, batterier og kystradar
stationer. Eftersom forterne m.v. på
skift har været bemandede med per
sonel fra hæren, søværnet og flyve
våbnet, findes der i dag medlemmer
fra alle tre værn. Det medfører et
farverigt samvær og etsærdeles godt
kammeratskab, som er udviklet af
den særlige tjenesteform, der altid
har været gældende på forterne. I
erkendelse af, atkvinder ansættes på
samme vilkår som mænd i forsvaret,
optages kvindeligt personel ligele
des i foreningen.

Kystartilleriforeningen er lan
dets næstældste soldaterforening,
men har i takt med forsvarets ud
vikling formået at gennemføre
nødvendige ændringer og fornyel
ser, således at foreningen fremstår
som en levende soldaterforening
med et solidt medlemstal.

Foreningens organisation er
landsomfattende og består af 18 af
delinger, der gennemfører et varie-

ret antal aktiviteter såsom besøg på
virksomheder og tjenestesteder, fo
redrags- og filmaftener samt idræts
lige aktiviteter, hvor skydning na
turligvis er i forgrunden. Alle akti
viteter gennemføres med det sigte at
videreføre det gode kammeratskab,
som opstod i tjenestetiden .

Til at styre foreningens organi
sation er valgt et forretningsud
valg, der på landsplan opmuntrer
og inspirerer afdelingerne til størst
mulig aktivitet. En af forretnings
udvalgets væsentligste aktiviteter
er et årligt »Jubilarstævne«, hvor
årgangskammerater ved runde ju
bilæer kan mødes i Kastellet og
genoplive soldatertiden samt påny
evt. gense et af forterne. Til at fest
ligholde jule- og nytårsaften for
vagtbesætningerne tilsender Kys
tartilleriforeningen endvidere bi
drag til relevante tjenestesteder.

Kystartilleriforeningens mange
aktiviteter meddeles gennem for
eningens blad »Kystartilleribla
det«. Ud over forretningsudvalgets
og afdelingernes mangeartede in
formationer indeholder bladet ar
tikler af militærhistorisk art samt
aktuelle artikler om forsvaret, hvil
ket gør bladet læseværdigt for en
meget stor læserkreds.

Kontakt til Kystartilleriforenin
gen rettes til:

Kystartilleriforeningen
Århus Afd.

Tlf. 86 11 80 06
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7. Forsvarsbroder
selskaber

Som de første sammenslutninger af
gamle soldater dannedes efter de
Slesvigske krige 1848-50 og 1864
våbenbroderforeningerne. Forenin
gerne optog imidlertid kun vetera
ner som medlemmer, men da disse
efterhånden døde ud, dannedes for
svarsbroderselskaberne, dels som
nye selskaber og dels som en fort
sættelse af de tidligere våbenbro
derforeninger, således at alle tidlig
ere soldater herefter kunne optages.

Der findes 111 forsvarsbroder
selskaber, som er egnsvis organise
rede.

De er samlede under De Sam
virkende Danske Forsvarsbroder
selskaber, hvis protektrice er Hen
des Majestæt Dronningen.

Selskabernes formål er at styrke
og bevare forsvarsviljen og natio
nalfølelsen samt at knytte medlem
merne sammen ved fester og sam
menkomster.

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.
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Forsvarsbrødrenes hovedkontor
er beliggende:

Gothersgade 137 st. th.
1123 København K

Tlf. 33 13 41 31

Kontoret er åbent hver onsdag kl.
1800-2000.

Alle soldaterforeninger og for
svarsbroderselskaber er samlet
under Danske Forsvarsbrodersel
skaber eller Soldater- og Marine
foreningers 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 sø
værnets kirke.

Christian den IV gav Holmens
mænd deres egen kirke og lod
Holmens store ankersmedie ind
vie til kirke den 5. september
1619. Da flåden stadig forøgedes
og dermed Holmens personel,
blev kirken for lille, og kongen
udvidede den derfor i 1641-43
med et nyt kor og to sidefløje, så
bygningen fik form af en kors
kirke. Ubeskadiget af ildebrande
og bombardementer står den i dag
som på Christian den IV'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 ka
pel, hvor søheltene Niels Juel og
Tordenskiold hviler. Til Holmens
kirke hører Holmens kirkegård:
»Skibsklrkegården«, fra 1666.
Det er Københavns æld
ste kirkegård med gravhøjen over

søkrigere, som faldt i slaget på
Rheden 2. april 1801(monument af
Wiedewelt).

I 1950rejstes et minde i Holmens
kirke for danske, der gav deres liv
som frivillige i de allieredes mili
tære styrker under 2. verdenskrig.
Mindebogen med de faldnes navne
ligger på en pult. Hver søndag ven
der et medlem af Tjenestesteds
korpset et blad i bogen.

Den kirkelige betjening
Den kirkelige betjening af søvær
nets personel varetages af Orlogs
provsten, et antal orlogspræster
samt værnepligtige teologer.

Orlogsprovsten og orlogspræ
sterne står uden for den militære
rækkefølge, idet de i den særlige
tjeneste er ligestillede med en
hver.

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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Et antal orlogspræster af reser
ven er tilknyttet eskadrer, skolede
lingen og større tjenestesteder i
land. Orlogspræsterne er, som ståe
nde uden for den militære række
følge, hverken »over« eller »un
der« nogen, men alene undergivet
tjenestestedets chef.

Orlogspræster af reserven er til
lige ansat som præster i folkekir
ken. To orlogspræster er ansat ved
Holmens kirke.

Orlogsprovsten og orlogspræ
sterne er iklædt jakkeuniform med
et særligt kendetegn (se tillæg 12:
Gradstegn).

Teologiske kandidater, som har
gennemgået Søværnets Grunds
kole , kan som værnepligtige teo
loger stilles til rådighed ved guds
tjenester og andre opgaver i for
bindelse med mandskabets vel
færd og beskæftigelse i fritiden
(foredrag, undervisning, studie
kredse m.v.). De bærer på unifor
men et særligt kendetegn (se til
læg 12: Gradstegn) og deltager i
øvelser i det omfang, som efter
chefens bestemmelse kan forenes
med de særlige opgaver, der over
drages dem.

Til orlogspræster og værneplig
tige teologer kan enhver tillidsfuldt
henvende sig i anliggender af kir
kelig og personlig art, idet de har
tavshedspligt.

Enhver, som tilhører søværnet,
har ret til at få sine kirkelige hand
linger udført i Holmens kirke, og
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enhver vil være velkommen til 
skriftligt eller mundtligt - at hen
vende sig til kirkens præster eller
til kordegnens kontor.

Til Holmens provsti hører 11
kirker samt danske sømandskirker
i udlandet.

I Holmens kirke afholdes i vin
terperioden gudstjenester om søn
dagen 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 Au
derød er der indrettet en kirkesal til
fuld gudstjenestelig brug.

»Ankerkæden« (Holmens kirke
blad) kan fås ved henvendelse til
kirkebetjeningen.

GUdstjeneste om bord
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 ly
des første gang, hejses gudstjene
stestanderen. Så længe standeren
vajer, skal der herske ro i skibet;
ingen honnør med pibe , horn eller
musik gives . Under gudstjenesten
skalorlogsflaget være hejst. Når
der lydes anden gang, samles del
tagerne i gudstjenesten på det be
rammede sted, hvorefter gudstje
nesten, når der lydes tredie gang,



begynder. Gudstjenesten slutter
med, at chefen udtaler: »Gud be
vare Dronningen«, hvilke ord
gentages af de tilstedeværende

med blottet hoved. Der lydes af en
gang, og gudstjenestestanderen
nedhales.

Gudstjenestestanderen vajer
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7. Kapitel, afs. A

Ceremoniel og traditioner

Ceremoniel og traditioner i søvær
nets skibe og på landtjenestesteder
baserer sig for en stor del på for
tidens praktiske foranstaltninger,
som var en nødvendighed i det dag
lige arbejde.

Den militære hilsen
Skikken med at hilse med hånden
til huen indførtes i det danske sø
værn (den danske flåde) i begyn
delsen af 1800-tallet.

Før den tid skulle orlogsgasten
tage sin hovedbeklædning af, når
han fik en ordre, talte med foran
stående eller hilste på foranståen
de.

Oprindelsen af denne form for
hilsen med hånden til huen fortaber
sig noget i fortiden, men tænkeligt
er det vel, at man i ældre tid har løf
tet sin højre hånd i vejret for at vise,
at man var ubevæbnet, når man
mødte en anden på sin vej. Man fjer
nede altså hånden fra kniven i bæl
tet for at vise, at man ikke havde
ondt i sinde.
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Riddertidens soldater har nok
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 kom
mando/skansevagt i dag præsente
rer 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 vagt
chefen (VCH), vagtassistenten
(VAS) og 2, 4 eller 6 menige (MG)
som falderebsgaster.

Honnøren afgives af oven
nævnte personel ved besøg i et or
logsskib af kongelige personer, mi
nistre, 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 VASpiber falde
rebssignalet 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 promi
nente 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 an
tal, der svarede til personens rang.

Skansevagthonnør
Denne honnør afgives af en skanse
vagt bestående af en officer som
fører samt fra 6 til 32 menige og evt.
musik.

Honnøren afgives ved officielle
besøg af de under falderebshonnør
nævnte, og kan endvidere afgives i
forbindelse med orlogsflagets hejs
ning/nedhaling.

Skansevagten er bevæbnet med

karabin M/96 med magasin; føre
ren med sabel. Opstilling på dæk
ket eller i land sker på 1 eller 2 ge
ledder 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 an
den forhøjning evt. i form af en bro
i skibets agterende, hvorfra office
rerne 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 næs
ten lige så længe, som der har været
kanoner i skibene.

Hensigten med at salutere har fra
gammel tid været at vise sine fre
delige hensigter derved, at man
tømte sine kanoner før ankomst til
en fremmed havn. Med datidens
forladekanoner var dette kun mu
ligt ved at affyre dem. Det frem
mede lands skibe og landfæstning
er 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 kom
mandotegn.

- Personlig salut
Salut for kongelige personer,
ministre m.fl.

- Andre salutter
Ved deltagelse i danske og
udenlandske glædeshejtidelig
heder.

- Sørgesalut
Ved deltagelse i danske og
udenlandske sørgehøjtidelighe
der.

Salut afgives med ca. 5 sekunder
mellem skuddene. Sørgesalut dog
med 30 sekunders mellemrum. Un
der salut afgives altid et ulige antal
skud.

Front
Denne hilsen er egentlig en fort
sættelse af salutten, idet man efter
saluteringen stiller besætningen
op synlige steder på skibet/land
fæstningen for at vise, at man ikke
er i færd med at lade kanonerne
igen.

Korvetten PETER TORDENSKIOLD (NIELS JUEL-klassen) under paraderingsrulle
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Front udføres i dag på den måde,
at besætningen på signal træder 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 para
dering. Herved forstås , at hele be
sætningen opstilles langs rælingen
og andre synlige steder om bord 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 hævd
vunden høffighedstilkendegivelse
fra andre skibe overfor orlogs
skibe. Den udføres ved, at det ci
vile skib haler sit flag halvt ned,
hvorefter orlogsflaget langsomt ha
les 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 ma
nøvredygtigheden nedsattes bety
deligt.

Glas
Begrebet »At slå glas « er et levn fra
den tid, da der ikke fandtes ure om
bord. 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 højst 8 glas, som svarer til 4 ti
mer, hvorefter der begyndes forfra.

En vagtperiode på et skib til SØs
er normalt på 4 timer.

Prøvemåltid og søur
For at kunne beregne skibets posi
tion ved hjælp af astronomiske
stedlinier, skal man kende klok
ken med stor nøjagtighed (Green
wich Mean Time). Derfor var det
tidligere af stor vigtighed, at man
om bord havde et nøjagtigt krono
meter, et såkaldt søur. Dette søur
skulle trækkes hver dag af vagt
chefen (VCH). VCH fik endvidere
hver dag serveret et PRØVE
MÅLTID af den varme ret for at
sikre, at maden var i orden og vel
tillavet.

Når prøvemåltidet var godkendt
af VCH, og denne havde trukket
søuret, underskrev han på et såkaldt
KRONOMETERBRÆT, hvoraf
det fremgik, at søuret var trukket,
hvorefter chefen gav tilladelse til, at
besætningen måtte skaffe (spise).

Ved at sætte trækning af sønret
sammen med skafning, sikrede
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man sig, at VCH huskede at trække
dette hver dag.

Fartøjshonnør
Fra et orlogsmæssigt udhalet og be
mandet fartøj afgives honnør som
følger:

- Fartøjet passerer eller er i nærhe
den af et orlogsskib/landtjene
stested, hvor flaget hejses/ned
hales . Skruen stoppes (hvis mu
ligt), og alle i fartøjet (hagegas
ter i arbejde og mandskab ved
årerne undtaget) blotter hove
det,

- hvis fartøjet passerer eller pas
seres af kongelige personer.
Den militære hilsen afgives,
(Med samme undtagelser som
ovenfor).

- ved møde med skib eller andet
fartøj, der fører kommandotegn
eller distinktionstegn. Farten
mindskes, og ældste befalings
mand (hvis en sådan er om
bord) eller fartøjets fører hilser,

- ved møde med andet fartøj .
Som ovenfor, men uden fartre
duktion og

- under salut. Der hilses ikke,
men skruen stoppes (hvis mu
ligt).

Rofartøjer kan anvendes ved særli
ge ceremonielle lejligheder, og i
disse tilfælde følges ovenstående
regler i den udstrækning, det er mu
ligt og da altid fra siddende stilling,
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idet det er forbudt at stå op i et rof
artøj . Honnøren suppleres med at
»Holde på årerne« eller med at
»Rejse årerne«.

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 om bord.

Musik i forbindelse
med ceremoniel.
Musik er i denne forbindelse fra
gammel tid inddelt i Kendingssig
naler, Udførelsessignaler og
Alarmsignaler.

- Kendingssignaler anvendes i
dag i forbindelse med f.eks .
skansevagthonnør, hvor de an
giver, hvem der ankommer/in
spicerer,

- udførelsessignaler anvendes f.
eks. om bord på skibe, for at
besætningen kan udføre en or
dre samtidigt (f.eks. front om
styrbordlbagbord) 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 musik
korps, tambourkorps, signalhorn
og tromme eller med signalhorn
alene.

Rådes der ikke over musik, kan
udførelsessignal afgives med båds
mandspibe eller trillefløjte.



Bådsmandspibe
Bådsmandspiben anvendes afbefa
1ingsmænd som opmærksomheds
signal i forbindelse med falderebs
honnør, ved flaghonnør (flagets
hejsning og nedhaling) udpurring
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.

Bådsmandspiben er et meget

gammelt signalinstrument, som
kendes helt tilbage til omkring år
1600.

I sejlskibstiden var denne pibe
uundværlig i forbindelse med ord
rer til manøvrer med sejlene.

Det er forbudt at fløjte om bord
i et orlogsskib. Dette skyldes nok,
at der var mulighed for at forveksle
denne fløjten med bådsmandspi
ben.

Søværnets Tamburkorps
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7. Kapitel, afs. B

Flaget og dets anvendelse

Et flag er et lands og dets befolk
nings 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 an
vendt så langt tilbage, søfarten kan
følges. Imidlertid er mange af vor

tids flag blevet udviklet af de im
pulser, korstogstiden gav, hvor det
under korstogene viste sig at være
praktisk at have fælles kendetegn
for de kristne fyrsters/kongers hære.

Vort flag, Dannebrog, er det æld
ste flag, som fra sin oprindelse er
forblevet uændret som symbol for
en nation.

Kongeskibet DANNEBROG under gang med Kongeflaget hejst på stormasten
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Kabelminelæggeren LINDORMEN med besætningen opstillet med front om bagbord

1. Flaget - dets historie
og betegnelse

Dannebrog har sin historiske oprin
delse fra slaget ved Lyndanisse 15.
juni 1219 under Kong Valdemar
Sejrs korstog til Estland. Op gennem
middelalderen er Dannebrog an
vendt både som splitflag og stutflag i
landets skibe, men i 1625 bestemte
Kong Christian den IV, at kun or
logsskibene måtte føre orlogsflaget
(splitflag af dybrød farve). I dag be
nyttes splitflaget i en lysere farve
tone tillige af hæren, søværnets lan
dinstitutioner, flyvevåbnet og øvrige
statsinstitutioner samt enkelte pri
vate foretagender. Handelsflåden og
den enkelte borger anvender stut
flag; i denne egenskab benævnes fla
get handelsflaget henholdsvis natio
nalflaget. Se side 342.

2.0rlogsflaget

Orlogsflaget og orlogsgøsen er et
splitflag af dybrød farve (orlogsrød)
med hvidt kors ; korsets bredde er j1

af flagets højde. Firkanterne nær
mest de stående lig (nærmest sta
gen) er kvadrater, hvis sider er :;..; af
flagets højde; længden afde yderste
firkanter er %af de inderste. Læng
den affligene er 1~ gang længden af
de yderste firkanter.

Orlogsflagets størrelse betegnes
ved antal duge i flagets højde. Or
logsflag findes i størrelserne 1 til 7
dug. Ved 1 dug er liget ca . ~ meter
højt, og for hver dug , man går op i
størrelse, øges liget med ca. ~ me
ter.

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 for
tøjet, føres tillige orlogsflag som
gøs på stage i stævnen.

Orlogsflaget føres indenfor flag
tid, det vil sige fra kl. 0800 til sol
nedgang. Står solen op efter kl.
0800, føres flaget først fra solop
gang.

Udenfor flagtid føres orlogsflag
(uanset om det er mørkt eller ikke)
underforøgetberedskab,nårskibet
i egenskab af dansk orlogsskib op
træder overfor danske eller frem
mede skibe, fartøjer, luftfartøjer
m.v., under salut, samt når forhol
dene i øvrigt taler derfor.

Ude af sigte af skibe eller land
kan flådens skibe efter chefens be
stemmelse undlade at føre flag,
når omstændighederne taler der
for.

Ved særlige lejligheder kan flag
ning finde sted. Der skelnes mellem
flagning med topflag og flagning
over toppene. Flagning med top
flag består i, at orlogsflaget yderli
gere 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 Dronnin-

340

gens fødselsdag. Der kan evt. illu
mineres efter flagning.

Ved orlogsflagets hejsning og
nedhaling benyttes kommandoer
ne: »Klar overalt,« efterfulgt af:
»Hejs (»hal ned«)«, hvorefter fla
get hejses (nedhales) under honnør
(pibesignal, honnørsignal eller
skansevagt).

Den enkelte honorerer ved at
gøre front mod flaget og blotte ho
vedet.

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 flag
spillets/gøsstagens midte. Under
mastetop eller gaffel skal flagets
overkant være en god flaghøjde un
der knappen eller nokken af gaflen.

Skal der flages på halv stang fra
flagets hejsning, sker dette på føl
gende 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 ned
haling 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 formation eller
ligger sammen til ankers eller i



Batteriet Sixtus med Rigets flag (Marinestation København)

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 ud
føres som ovenfor beskrevet; efter
kipning sættes orlogsflaget igen på
halv stang.

4. Kommandotegn
Når et orlogsskib skal udrustes til
togt, og besætningen er tilkom
manderet, hejses kommando, dvs.
at chefens kommandotegn hejses
på en af masterne.

Enhver skibschef, undtagen ad
miraler og standermænd, fører or
logsvimplen som kommandotegn;

eskadrechefer fører eskadrechefs
stander. Orlogsvimpel, henholds
vis eskadrechefsstander, vajer fra
stortop eller eneste mast.

Såfremt der ingen mast findes,
føres den på et dertil egnet sted.

En chef for en flådestyrke (de
ling eller gruppe), fører orlogsstan
der som kommandotegn.

Officerer af admiralsgraderne
fører som styrkechefer, eller når de
opholder sig om bord i et orlogs
skib, deres kommandotegn på for
toppen (flotilleadmiraler, kontre
admiraler og viceadmiraler) eller
på stortoppen (admiraler).

Når Hendes Majestæt Dronnin
gen går om bord i et af flådens
skibe, hejses kongeflaget på stor-
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toppen. Haves kongeflag ikke om
bord, sættes i stedet orlogsflag med
vimpel over.

Kongestanderen anvendes, når
den for kongeflaget fastsatte hon
nør ikke skal finde sted.

For Rigsforstanderen, Forsvars
ministeren og Forsvarschefen fin
des særlige kommandotegn.

Kommandotegn har samme far
ve som orlogsflaget (orlogsrød),

For de højere kommandotegn
(flag og standere) gælder, at der af
gives 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 komman
dotegn, afgives salut. For skibe, der
fører kongeflag, stilles besætnin
gen 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 om bord i et
af flådens skibe, sættes et af føl
gende distinktionstegn i farven or
logsrød: Prins Henriks flag, Kron
prinseflag (tronfølgerflag) eller
kongehusflag.
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For disse flag afgives salut som
ved kommandotegnene; dog an
vendes stander, når denne honnør
ikke ønskes.

Når flere skibe ligger til ankers
eller i havn, kan anciennitetsstan
deren anvendes af den ældste
skibschef, der ikke i forvejen fører
stander.

Når distinktionstegn sættes, ned
hales kommandotegn ikke.

6. Splitflag
Søværnets landtjenestesteder fører
inden for flagtiden splitflag af sam
me dimensioner som orlogsflaget,
men til forskel fra dette er splitfla
get af en lysere rød farve (højrød) og
størrelsen af flaget angives som li
gets længde i meter. På salutbatte
riet Sixtus føres splitflag (Rigets
flag) og altid fra solopgang til sol
nedgang .

Ved hejsning og nedhaling af
flag ved andre tjenestesteder og
myndigheder uden for søværnet,
hvor der føres splitflag, aflægger
søværnets personel samme honnør
som for orlogsflaget.

7. Nations- og
handelsflaget

Flaget er rektangulært (et stutflag)
med hvidt kors på højrød bund.
Korsets bredde er J.4 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 handels
flaget bør de almindelige regler, 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 fla
get ikke er sat. Vimplens længde
skal være ca. ~ af flagstangens
længde.

NATIONS· og HANDELSFLAG (STUTFLAG)
FARVE: HØJRØD

24 8 36

24

GI
"C
'& 8
J:

24

Længde

ORLOGSFLAG (SPLITFLAG)
FARVE: ORLOGSRØD

24 8 30 45

24

8

24
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8. Kapitel, afs. A

Hæren

Hæren består af Hærens Operative
Kommando (HOK) og Hærens
Materielkommando (HMAK).

HOK skal i samarbejde med
HMAK imødekomme kravene til
styrkeindsættelse med danske en
heder i fred, krise og krig. Dette stil
ler krav om løbende samarbejde og
koordination mellem HOK og
HMAK.

HOK opgaver omfatter både
operativ virksomhed og støttevirk
somhed, mens HMAK opgaver
omfatter støttevirksomhed inden
for materielområdet.

Organisation
HOK fredsstruktur omfatter 25
myndigheder:
- StabIHærens Operative

Kommando.

Selvkørende Haubits M 109 A3
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- Danske Division, herunder:
1. Jyske Brigade.*

- 3. Jyske Brigade.
- 1. Sjællandske Brigade.

- Den Danske Internationale
Brigade.

- Lokalforsvarsregion
Bornholm.**
10 regimenter:
- Den Kongelige Livgarde.
- Prinsens Livregiment.
- Jydske Dragonregiment.
- Gardehusarregimentet.
- Kongens Artilleriregiment.
- Dronningens Artilleri-

regiment.
- Ingeniørregimentet.
- Telegrafregimentet.
- Trænregimentet.

- Det Danske Internationale
Logistikcenter.

- 7 skoler:
- Hærens Officersskole.
- Hærens Kampskole.
- Hærens Artillerisko1e.
- Hærens Ingeniør &

ABC-skole.
- Hærens Signalskole.
- Hærens Logistikskole.
- Hærens Sergentskole.

- 3 lejre:
- Borrislejren.
- Oksbøllejren.
- Jægersprislejren.

- Jægerkorpset.

* Brigaden udgør hærens grund
læggende byggeklods, der inde- •

Pansret hjulkøretøj PIRANHA
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Multiple Launch Rocket System, raketkaster

holder alle våbenarter og alle vå
bentyper. Der er tale om en afbalan
ceret organisation, der muliggør
selvstændig indsættelse til løsning
af alle opgavetyper. Brigaden består
af 4.000-5.000 soldater og er gene
relt sammensat af et stabskom
pagni , en militærpolitideling, en
panserbataljon, to panserinfanteri
bataljoner, en selvkørende artilleri
afdeling, en trænbataljon, et panser
værnselement, en let spejdereska
dron og et panseringeniørkompag
ni.

**De 4 øvrige lokalforsvarsregio
ner, Lokalforsvarsregion Nord
og Midtjylland, Lokalforsvars
region Fyn, Syd- og Sønderjyl-
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land, Lokalforsvarsregion Sjæl
land og Lolland-Falster og Lo
kalforsvarsregion København
indgår i Hjemmeværnskom
mandoens driftsstruktur, men
pålægges opgaver af HOK pri
mært inden for den operative
virksomhed.

Opgaver
HOK løser følgende opgaver:
- Uddannelse, opstilling samt be

redskab for enheder og personel
til løsning af nationale og inter
nationale opgaver.

- Indsættelse af enheder og
enkeltpersoner i internationale
operationer og anden inter
national virksomhed.



Kampvogn Leopard 2A5

- Forsvar af Danmark samt total
forsvarsopgaver og militær
hjælp til civile myndigheder.

- Studievirksomhed, planer og
programmer, herunder resultat
og produktionsstyring samt ad
ministrative opgaver.

Internationale operationer
Evnen til at deltage i den internati
onale opgaveløsning tillægges stor
vægt og er HOK højst prioriterede
opgave. HOK bidrager med styrker
og enkeltpersoner til deltagelse i
løsningen af fredsstøttende opga
ver i rammen af NATO, FN eller
OSCE. Styrkerne søges primært
tilvejebragt under anvendelse af
hærens bidrag til NATO's pulje af

deployerbare styrker, styrker der er
tilmeldt UN Stand-By Arrange
ments System i rammen af SHIR
BRIG samt styrker, der indgår i
Nordie Coordinated Arrangement
for Military Peace Support(NORD
CAPS) styrkeregister, men opga
ven involverer principielt alle dele
af hæren. HOK har siden begyn
delsen af 1990'erne udsendt et an
tal styrkebidrag af varierende stør
relse til internationale operationer
blandt andet på Balkan samt senest
i Afghanistan og Irak . Enhederne
til internationale operationer for
meres hovedsageligt af frivillige
fra den værnepligtsstyrke, som net
op har afsluttet den første samlede
uddannelse, og som har tegnet kon-
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trakt med henblik på at indgå i DIB.
Enhederne til internationale opera
tioner udsendes generelt i 6 måne
der.

Uddannelse
HOK uddanner soldater og enheder
i en tostrenget struktur, hvor regi
menter udgør støttestrukturen, der
står for den våbenartsspecifikke
uddannelse, mens den operative
struktur, bestående af blandt andet
Danske Division og DIB, står for
enheds- og samvirkeuddannelsen,
hvor enheder af forskellige våben
arter samarbejdes. Den våbenarts
specifikke uddannelse er grundla-

get for, at enkeltmand kan organi
seres i enheder, og enhederne ef
terfølgende kan bringes til at sam
virke. Opstilling og uddannelse af
enheder foregår ved alle HOK re
gimenter. Uddannelsen er delt op i
den første samlede uddannelse, den
resterende uddannelse, den missi
onsorienterede uddannelse (skræd
dersyet til hver enkelt mission)
samt den vedligeholdende uddan
nelse, herunder mønstringer. Det
skal bemærkes, at den første sam
lede uddannelse ikke er en komplet
uddannelse, hvorfor soldaten og
enhederne først er klar til indsæt
telse i kamp efter afslutningen på

Afsiddet infanteri og pansret mandskabsvogn M113 G3
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Leopard broslagningskampvogn BIPER

den resterende uddannelse. Den
vedligeholdende uddannelse har til
formål at tilsikre, at det opn åede
uddannelsesmæssige niveau bibe
holdes, men anvendes også til gen
nemførelse af uddannelse på ek
sempelvis nye våben og køretøjer
m.v.

For enheder bemandet med vær
nepligtigt personel planlægges for
og gennemføres den første samlede
uddannelse, der tidsmæssigt varie
rer fra 8 til 12 måneder afhængig af
våbenart. Herefter udestår den re
sterende uddannelse, som gennem
føres forskelligt afhængigt af, om
personellet skal udsendes i umid
delbar forlængelse af første sam
lede uddannelse.

For det personel, der efter den

første samlede uddannelse skal ud
sendes til internationale operatio
ner, gennemføres syv ugers sam
menhængende resterende og missi
onsorienteret uddannelse forud for
udsendelsen. I denne sammenhæn
gende syv ugers uddannelse væg
tes den missionsorienterede uddan
nelse. I princippet fordeles uddan
nelsen med fem ugers resterende
uddannelse efterfulgt af to ugers
missionsorienteret uddannelse,
idet uddannelsen gennemføres i
den organisation, enheden udsen
des i.

For det personel der tegner reak
tionsstyrkekontrakt, og som ikke
udsendes til internationale operati
oner efter den første samlede ud
dannelse, gennemføres normalt kun
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tre ugers resterende uddannelse,
hvor hærens regimenter er uddan
nelsesansvarlige. De »manglende«
to ugers resterende uddannelse,
hvor DIB er uddannelsesansvarlig,
gennemføres normalt i forbindelse
med en senere vedligeholdende ud
dannelse, hvor enheden er samlet.

Det resterende personel hjem
sendes i umiddelbar forlængelse af
den første samlede uddannelse,
idet den resterende uddannelse
først gennemføres såfremt, der
måtte blive behov for at genind
kalde dette personel i forbindelse
med en evt. krise.

Skolerne inden for HaK myn
dighedsområdegennemførerblandt

andet uddannelse af specialister, be
falingsmænd af sergentgruppen og
officerer. Herudover spiller sko
lerne en vigtig rolle i forbindelse
med inspektionsvirksomheden ved
hærens enheder samt i relation til
HaK studie- og udviklingsvirk
somhed.

Efterskrift - fremtiden
Indeværende forsvarsforlig ud
løber med udgangen af 2004. Der
for fremlagde Forsvarskomman
doen (FKO) i efteråret 2003 - i for
bindelse med forberedelserne til
næste forsvarsforlig - sit bud på
fremtidens hær, præsenteret under
overskriften »transformation af

Situationsbillede fra missionsområdet for det danske kontingent i Afghanistan [GO]
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dansk forsvar fra territorialforsvar
til »Expeditionary Forces - lea
ner but meaner«.

Fremtidens hær skal være karak
teriseret ved at være en moderne,
fleksibel, deployerbar og indsats
klar militær kapacitet, der kan løse
opgaver såvel inden for landets
grænser som i globalt regi . Hærens
fremtidige hovedopgaver skal
samles under to overskrifter:
- Tilvejebringelse af internatio

nalt deployerbare militære kapa
citeter.

- Deltagelse i Totalforsvaret, her
under opretholdelse af evnen til
at imødegå terrorhandlinger.

Hærens fremtidige operative
struktur
l henhold til FKO oplæg skal
hærens fremtidige operative struk
tur bestå af HaK, en division, Lo
gistisk Støttegruppe, Jægerkorpset,
en række mindre enheder, lokalfor
svarsregionerne og Virksomheds
hjemmeværnet.

Hærens fremtidige
støttestruktur
Hærens støttestruktur bestående af
kaserner, skoler og lejre skal til
passes således, at den er netop til
strækkelig til at tilgodese tilveje
bringelse, opretholdelse og indsæt
telse af hærens operative kapacite
ter som beskrevet ovenfor.

Hærens
uddannelsesvirksomhed
Den hidtidige mobiliseringsbase
rede del af den danske hær forven
tes helt nedlagt og behovet for vær
nepligtigt personel vil således ikke
længere udspringe af behovet for
opstilling af mobiliserbare styrker.
Der skal med andre ord ikke læn
gere uddannes værnepligtige solda
ter og enheder til mobiliseringsen
heder. Det er dog tanken fortsat at
bevare værnepligten og lade et an
tal værnepligtige soldater gennem
føre en grundlæggende totalfor
svarsuddannelse. Indholdet af den
ne grundlæggende uddannelse kan
blandt andet omfatte undervisning i
ABC-tjeneste, førstehjælp, brand
bekæmpelse, betjening af håndvå
ben samt uddannelse i mindre enhe
der.

Udover at uddanne et antal vær
nepligtige soldater ien række grund
læggende færdigheder af stor værdi
for Totalforsvaret og den evt. videre
militære uddannelse, vil uddannel
sen også udgøre en værdifuld re
krutteringsbase for soldater til an
sættelse på reaktionsstyrkekontrak
ter henholdsvis fastansættelse . De
værnepligtige soldater kan ved af
slutning af den grundlæggende to
talforsvarsuddannelse således tegne
en reaktionsstyrkekontrakt med
henblik på at indgå i enheder, der er
tilmeldt NATO's pulje af Deploy
able Forces. Kontrakten vil forpligte
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soldaten til at gennemføre en ud
dannelse på i alt 9 måneder i umid
delbar forlængelse af den grund
læggende uddannelse, hvorefter
disse kan udsendes i en international
mission, hjemsendes eller fastan
sættes.

Danmarks
internationale brigade
Den Danske Internationale Bri
gade (DIB) blev oprettet i henhold
til aftalen af 13. november 1992 om
forsvarets ordning 1993-1994, og
godkendt af folketinget den 25. no
vember 1993. Personelstyrken var
planlagt til at bestå af ca. 4.600
mand, hvoraf de ca. 80% vil være
hjemsendt personel med en særlig
rådighedskontrakt. De resterende
ca. 20% er fast tjenestegørende ved
DIB eller i de øvrige dele af for
svaret.

Brigaden skulle sammensættes
på en sådan måde, at det ville være
muligt at holde ca. 1.500 soldater
ude i forskellige missioner på en
gang. Organisationen skulle også
gøre det muligt at sammensætte en
styrke, hvis struktur, udrustning og
størrelse afgøres af den aktuelle op
gave. Skulle behovet opstå, skulle
brigaden kunne forstærkes med for
skellige specialenheder fra den
øvrige del af hæren. Brigaden var
færdigopstillet den 1. januar 1997.
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De første udsendelser
Soldaterne på hold seks og syv i
Krajina-provinsen i det mellemste
Kroatien i 1994-95 var de første ,
der blev udsendt med en DIB-kon
trakt. Enhederne, de indgik i, var
dog ikke en del af DIB, men deri
mod FN-enheder, der efter den
gamle model var sammensat speci
elt til opgaven. De havde DIB-kon
trakten, men besad ikke nær så stor
kampkraft, som DIB-enheder nor
malt har til rådighed.

På NATO Implementation Force
(IFOR) hold et i Bosnien-Hercego
vina i januar 1996 havde alle solda
terne fået en DIB-kontrakt . De blev
også sat sammen i en slagkraftig
panserinfanteribataljon, men fordi
Den Danske Internationale Brigade
først var færdigopstillet året efter,
blev selve bataljonen aldrig en
egentlig DIB-enhed.

Kosovo konflikten i foråret 1999
blev startskuddet til den første "rig
tige" DIB aktivering. Kosovo Inter
national Security Force (KFOR)
hold et blev formeret af en af bri
gadens bataljoner, 1. Dronningens
Livregiment. Den blev aktiveret og
udsendt på halvanden måned i
løbet af sommeren samme år. Alt i
alt forløb aktiveringen og den føl
gende udsendelse af bataljonen
hurtigt og professionelt, og briga
den beviste dermed, at den kunne
leve op til folketingets og befolk
ningens forventninger.



Situationsbillede fra missionsområdet for det danske kontingent i Irak [EAGLE]

Brigaden i dag
Den Danske Internationale Bri
gade er i dag klar til at løse et bredt
spektrum af opgaver i internatio
nalt regi. Spekteret dækker over
fredsstøttende operationer (PSO),
krisestyrings operationer (CRO)
samt NATO artikel 5 operationer,
der involverer egentlige kamp
handlinger. Brigaden er også en
slags militær værktøjskasse. Rege
ringen og folketinget kan tage en
heder eller enkeltpersoner op ad
kassen og sende dem ud overalt i
verden, hvor der måtte være behov
for det lidt hårdere diplomati. Bri-

gaden kan selvfølgelig også ind
sættes som en del af det danske ter
ritorialforsvar.

Under NATOs reaktions styrker
indgår brigaden som en integreret
del af første britiske panserdivision
(1. UK ARMD DIV). Brigaden
skal kunne indsættes kampklar
overalt i NATOs nærområde (Eu
ropa til Ural , Kaukasus , Mellem
østen og Nordafrika) med et varsel
på 15 dage. Dog vil det kræve læn
gere tids forberedelse, hvis briga
den skal kunne kæmpe i jungle, Ør
ken eller høj alpint terræn.
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8. Kapitel, afs. B

Flyvevåbnet

Opgaver

Flyvevåbnets organisation er base
ret på løsningen af følgende opga
ver:

- Forebygge konflikter og krig.
- Overvåge dansk og tilstødende

luftrum.
- Afvise krænkelser af dansk luft

rum.
- Udføre eftersøgnings- og red

ningsarbejde.
- Foretage fiskeri- og havmiljøin

spektion i danske, færøske og
grønlandske farvande.

- Gennemføre lufttransport for for
svaret og øvrige myndigheder.

Flyvevåbnets deltagelse i internati
onale operationer sker primært
igennem de enheder, flyvevåbnet
har tilmeldt NATO's reaktionsstyr
ker. Der er tilmeldt 16 F-16 fly, l C
130 Hercules, l G-III Gulfsteam el
ler l Challenger 604 og en HAWK
eskadrille. Derudover er tilmeldt l
mobil radar til luftrumsovervåg
ning og l logistisk element til støtte
for udsendte styrkebidrag.

Flyvevåbnethar siden 1998 vare
taget opgaven med miljøflyvninger,

Flyvevåbnets nye transportfly C-130 Hercules model J
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Jager F-16 (FIGHTING FALCON)

der primært har til opgave at over
våge at skibe ikke foretager forure
ning af danske farvande og forhin
dre miljøkatastrofer på de danske
kyststrækninger. Flyvningerne ud
føres med G-III Gulfstream og
Challenger 604 fly. Flyene er til op
gaven udstyret med en speciel radar,
der kan opdage olie på havoverfla
den. Radaren fungerer både dag og
nat og i alt slags vejr, derforkan hav
miljøovervågning gennemføres ef
fektivt på alle tidspunkter af døgnet.
Der flyves ikke efter et fastlagt møn
ster. På den måde forsøger flyve
våbnet at besværliggøre eventuelle
miljøsynderes muligheder for at
finde tidspunkter eller steder, hvor
de kan gennemføre ulovlig udled
ning af olie eller andre kemikalier.

Organisation

Flyvevåbnet er forsvarets yngste
værn , og fejrede sit 50 års jubilæum
i år 2000. Flyvevåbnet har i freds
tid en samlet personelstyrke på ca.
8.500 mand, hvoraf ca. 300 er vær
nepligtige.

Flyvevåbnets kommandostruk
tur består af Flyvertaktisk Kom
mando og Flyvematerielkomman
doen, som begge er direkte under
lagt Forsvarskommandoen.

Flyvertaktisk Kommando har føl
gende underlagte myndigheder:

- Kontrol- og Luftforsvarsgruppen.
- Flyvestation Aalborg.
- Flyvestation Skrydstrup.
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Flyvevåbnets kommende rednings- og transporthelIkopter

AgustalWestland EH101 Merlin HC3

Challenger 604 (Overvågningsfly)
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HAWK luftværnsmissilbatteri

- Flyvestation Karup.
- Flyvevåbnets Officersskole.
- Flyvevåbnets Specialskole.
- Flyvev åbnets Førings- og Opera-

tionsstøtteskole.
- Flyveskolen.

Kontrol- og Luftforsvarsgruppens
kontrol- og varslingsenheder om
fatter varslingsradarer og radarsta
tioner, der dels giver varsling om
flyvende objekter i og omkring
dansk luftrum til flyvevåbnets ope
rationscentraler og dels leder og
kontrollerer egne fly. Dertil kom-

mer raketeskadrillerne, som er ud
styrede med HAWK luftværnsmis
siler.

Flyvestationerne består af flyve
pladser med dertil hørende anlæg
og hjælpetjenester samt de til en
hver tid der stationerede operative
enheder.

Flyvevåbnets flyer organiserede
i eskadriller af op til seksten fly af
samme type. Eskadrillerne kan for
meres i halveskadriller, grupper og
roder. De flyvende eskadriller i fly
vevåbnet omfatter:
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- Jagerbombereskadriller (F 16 fly,
der kan udføre rekognoscering,
angreb mod mål på jorden og til
søs samt luftkamp med fjendtlige
fly).

- Transporteskadrillen.
- Eftersøgnings- og redningseska-

drillen.
- Helikoptereskadrillen (støtte til

hærens operationer).
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Flyvematerielkommandoen fore
står anskaffelse og vedligeholdelse
af flyvevåbnets materiel og forsy
ninger samt af søværnets helikop
tere. Gennem hovedværksteder og
forsyningsdepoter er Flyvemateri
elkommandoen på materiel- og for
syningsornrådet forbundet med fly
vestationerne, raketenhederne og
kontrol- og varslingsenhederne.



8. Kapitel, afs. C

Hjemmeværnet

Hjemmeværnet er en del af Dan
marks frivillige beredskab, og
hjemmeværnets hovedopgaver er
at deltage i forsvaret af Danmark og
beskyttelsen af samfundet sammen
med Forsvarets militære enheder,
politiet og de forskellige nationale
og lokale beredskabsmyndigheder.

Hjemmeværnet uddanner og træ
ner sine medlemmer til hovedsage
ligt at løse overvågnings- og be
vogtningsopgaver, hvor lokalkend
skabet er af stor værdi. Efter for
svarsforliget i 1999 har hjemme
værnet overtaget nye opgaver fra
forsvaret, som har betydet opbyg
ning af nye indsatsstyrker og indkøb
af nyt materiel til de mere krævende
opgave~ På denne baggrund kan
hjemmeværnet løse opgaver som
led i fx et terrorberedskab.

Medlemmernes militære uddan
nelse og træning samt hjemmevær
nets moderne materiel betyder
samtidig, at hjemmeværnet kan
løse en række civile opgaver i dag
ligdagen. Her kan bl.a. nævnes:
søredningsaktioner, eftersøgninger
til søs og på land, trafikregulering,

indsatser ved f.eks. stormflod og
skovbrande samt havmiljøover
vågning og forureningsbekæm
pelse til søs.

Organisation
Hjemmeværnet er en militær myn
dighed under forsvarsministeriet
og blev officielt oprettet i 1949 med
rod i modstandsbevægelsen fra an
den verdenskrig. Hjemmeværnet er
derfor en folkelig bevægelse.

Gennem tiden har hjemmevær
nets opgaver og organisation ænd
ret sig i takt med samfundsudvik
lingen. Det betyder, at hjemme
værnet i dag løser både militære og
civile opgaver, og at organisatio
nen hovedsageligt er bygget op, så
den matcher de aktuelle opgaver og
samarbejdsparterne i hæren, sø
værnet og flyvevåbnet.

I tilfælde af krig, er hjemmevær
net under operati v kommando af de
tre værn i Forsvaret. Derfor er det
også naturligt, at det er Forsvars
kommandoen, der i samråd med
Hjemmeværnskommandoen fast
sætter hjemmeværnets opgaver.
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Den overordnede ledelse, admi
nistration og planlægning i hjem
meværnet foregår i Hjemmeværn
kommandoen på Kastellet i Kø
benhavn.

Som en både frivillig og militær
organisation har hjemmeværnet en
todelt ledelse.

Chefen for hjemmeværnet fun
gerer som den militære chef og
fastsætter bestemmelser for uddan
nelsen i hjemmeværnet og er for
svarschefens rådgiver i militære
anliggender, der vedrører hjemme
værnet. Den Kommitterede for
Hjemmeværnet er den civile chef
og leder arbejdet omkring hverv
ningen til hjemmeværnet og for
hjemmeværnets image i befolknin
gen. Til dette arbejder har Den
Kommitterede udover den centrale

Presse- og informationsafdeling et
antal hjemmeværnskonsulenter
ved lokale informationskontorer til
sin rådighed.

I Hjemmeværnskommandoen
sidder desuden tre Hjemmeværns
inspektører for henholdsvis Hær
hjemmeværnet, Marinehjemme
værnet og Flyverhjemmeværnet,
som rådgiver hjemmeværnsledel
sen inden for deres respektive værn.

Hjemmeværnet er på alle områ
der en landsdækkende organisa
tion. Alle værnsgrene har distrikter
og underafdelinger over hele lan
det, og lever på den måde op til
princippet om, at medlemmerne
skal kunne være aktive inden for
det lokalområde, hvor de bor. Det
betyder, at hjemmeværnet har en
betydelig decentral struktur, som

[ FORSVARSMINISTERIET l
Hjemmeværnlkommandoen

ledelse
Chef: Militær leder.
Den Kommitterede for
Hjemmeværnet: Civil leder,
udpeget af Folketinget

~l~
Inspektører for

6 InformationskontorerMarinehjemmeværnet Hjemme-
som dækker alle lokalforsvars-og værnsstaben regioner og øvrige værn.Flyverhjemmeværnet.

Model. Den centrale struktur/Hjemmeværnskommandoen
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Hærhjemme
værnet
5 Lokalfor
svarsregioner.
23 Distrikter

Marinehjem
meværnet
2 Distrikter
41 Flotiller

Flyverhjem
meværnet
3 Distrikter
50 Eskadriller.

Tjeneste
stedskorpset

Virksom
hedshjem
meværnet

Hjemme
værnsskolen
- Nymindegab
- Slipshavn

Model. Den decentrale struktur

varetager de lokale operative opga
ver, øvelser, uddannelse, kampag
ner og hverveaktiviteter.

Hærhjemmeværnet
Langt størstedelen af hjemmevær
nets frivillige er tilknyttede Hær
hjemmeværnet, som i et stigende
omfang støtter hærens aktiviteter.
Hærhjemmeværnets vigtigste op
gaver er

- bevogtning af militære og civile
anlæg,

- overvågning af særlige begiven
heder inden for lokalområdet,

- løsning af kampopgaver.

Efter forsvarsforliget i 1999 har
man i Hærhjemmeværnet oprettet
særlige infanteri- og patruljeenhe
der i den såkaldte 3.000 mands
styrke, som løser nye opgaver, der

tidligere påhvilede hæren. Disse
enheder er mobile og anvendes
også uden for lokalområderne.

Hærhjemmeværnet råder til løs
ning af sine opgaver over moderne
udstyr og materiel.

Under Hærhjemmeværnet hører
også Politihjemmeværnet, som as
sisterer politiet ved forskellige ak
tiviteter.

Hærhjemmeværnet er delt op i
de 5 lokalforsvarsregioner, hvor
også hærens lokalforsvarsbataljo
ner hører til. Her varetages en væ
sentlig del af Forsvarets indsats i
Danmark. Ud af Lokalforsvarsre
gionernes samlede styrke på ca.
50.000 mand er ca. 5.000 fra hæren
og ca. 45.000 fra hjemmeværnet.
Lokalforsvarsregionerne er inddelt
i 23 hærhjemmeværnsdistrikter
med i alt lidt over 400 hjemme
værnskompagnier.
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To marinehjemmeværnsfartøjer af SOD-klassen

Marinehjemmeværnet
Marinehjemmeværnet løser sine
opgaver i nært samarbejde med sø
værnet og udgør en vigtig del af sø
værnets beredskab. I den sammen
hæng udfører Marinehjemmevær
net desuden en lang række opgaver
til støtte for det civile samfund.

Marinehjemmeværnet er opdelt i
to distrikter. Marinehjemmeværns
distrikt l dækker Jylland, og Marin
ehjemmeværnsdistrikt 2 dækker
Fyn og Sjælland med en selvstæn
dig flotille på Bornholm. Distrik
terne omfatter 41 hjemmeværns
flotiller, der råder over 30 fartøjer
fordelt over de fleste større havne
byer.

Marinehjemmeværnets vigtig
ste opgaver er:
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- overvågning af skibstrafikken i
danske farvande,

- eftersøgning og redningstjeneste
til søs,

- deltagelse i bekæmpelsen af oli
eforurening til søs,

- bevogtning og sikring af søvær
nets anlæg,

- anløbskontrol og støtte til skibe i
havn.

Overvågning
Siden 1999 er der indført en øvelse
i farvandsovervågning, surveil
lance exercise - kaldet SURVEX,
hvor hver flotille en gang årligt
over en weekend deltager i
farvandsovervågningen under sø
værnets ledelse. Det betyder, at der
hver eneste weekend året rundt er



mindst to marinehjemmeværnsfar
tøjer med besætninger af frivillige
medlemmer på overvågningsopga
ver i danske farvande.

Søredningsaktioner
I støtten til det civile samfund har
især eftersøgning og redning til søs
(SAR-aktioner) givet Marinehjem
meværnet en stor synlighed. Her er
Marinehjemmeværnet kendeteg
net ved sit meget høje beredskab.
Det tager oftest kun ca. en halv time
fra alarmering af besætningen, til
Marinehjemmeværnets fartøj er på

• Distrikts domicil
••• • • • Distriktsgrænse

• Flotillemedfartøj

• BON-enhed

• MOTBON-enhed

• Marinehjemmeværnsskolen, SUpshavn

vej. Dette beredskab understreges
ved, at det frivillige personel på far
tøjerne har forpligtet sig til at være
til rådighed for alarmering på alle
tider af døgnet hele året. Det er en
selvpålagt forpligtelse til gavn for
samfundet helt i tråd med grund
tanken i Marinehjemmeværnet.

Marinehjemmeværnets delta
gelse i søredningsoperationer har
gennem årene været støt stigende,
og 2002 deltog Marinehjemme
værnets fartøjer i gennemsnitligt
mere end en SAR-aktion om ugen.
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Forureningsbekæmpelse
En anden opgave for det civile sam
fund, som Marinehjemmeværnet er
udrustet og uddannet til at løse, er
lokalisering og bekæmpelse af for
urening til søs. I 200 l oplevede
Danmark sin hidtil største forure
ningskatastrofe, da to skibe kolli
derede i Kadetrenden ved Falster,
og et tankskib lækkede store
mængder tung olie fra et hul i si
den. Her arbejdede Marinehjem
meværnsflotillen på Falster i 10
fulde døgn med at inddæmme olie
og assistere de egentlige miljøfar
tøjer. Det tætte samarbejde med Sø
værnets Operative Kommando
blev også understreget i 2003, hvor
fire flotiller fra Bornholm og Sjæl
land i to uger deltog aktivt i opryd
ningsarbejdet efter olieforurenin
gen ved Bornholm fra det sunkne
fragtskib Fu Shan Hai.

Bevogtning og nærforsvar
Til løsning af de mere militære op
gaver træner og uddanner Marine
hjemmeværnet desuden et antal be
vogtnings- og nærforsvarsenheder
(BON-enheder), som løser opgaver
inden for bevogtning og nærforsvar
af søværnets flådestationer. Ud
over BON-enhederne har Marine
hjemmeværnet som det nyeste også
opstillet nogle særlige motorise
rede overvågnings- og bevogt
ningsenheder (MOTBON-enhe
der), der sikrer søværnets mobile
baser og logistik. MOTBON-enhe
derne indgår i den såkaldte 3.000
mandsstyrke og råder bl.a. over den
samme udrustning som Hærhjem
meværnets infanterienheder.

Fartøjer
Marinehjemmeværnsflåden har si
den 1991 fået et gevaldigt løft med

MV 803 ARIES klar til assistance under det kinesiske fragtskib Fu Shan Hai's forlis

nord for Bornholm maj 2003
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anskaffelsen af 18 fartøjer i 800
klassen, og udbygges nu yderligere
med 6 nye 900-klassefartøjer, som
alle skal være afleverede og i brug
i 2007.

900-klassefartøjerne, som er en
videreudvikling af 800-klassefar
tøjerne, har en tophastighed på 13
knob med to hovedmotorer af ty
pen Scania DI 16 V8 marinemotor.
De har en dybgang på 2,1 meter, en
bredde på spant på 5.6 meter, og de
måler 27,2 meter i længden, så der
lige nøjagtig er plads til en contai
ner på agterdækket til flydes
pærringerne, som bruges til be
kæmpelse af olieforurening til søs.
Til blandt andet udsætning og
bjærgning af gummibåde har 900
klassen en ny hydraulisk dækskran
med elektronisk fjernbetjening, og
der rådes over nyt night vision ud
styr. Fartøjerne er desuden udrus
tede med elektronisk søkort af
samme type, som er indkøbt til Sø
værnets mindre enheder, og alle in
strumenter til brug for navigation
præsenteres på fladskærme, og det
samme gælder diverse maskinin
strumenter.

Uddannelse
Marinehjemmeværnets uddannel
ser adskiller sig fra de øvrige ud
dannelser i hjemmeværnet ved, at
de ofte er civilt kompetencegi
vende. Af uddannelsesmuligheder
kan nævnes Fartøjsføreruddannel-

sen, motorkursus, navigatøruddan
nelsen, dæksgastsuddannelsen, ra
diooperatøruddannelsen, basispa
truljeuddannelsen mm. Desuden
tager Marinehjemmeværnets med
lemmer også de generelle uddan
nelser i hjemmeværnet omkring le
delse, pressevirksomhed, markeds
føring, førstehjælp osv.

Marinehjemmeværnets instruk
tører har udviklet deres faglige og
pædagogiske kompetencer løben
de, ligesom uddannelserne jævn
ligt bliver justeret i forhold til an
skaffelse af nyt materiel og æn
dringer af love og bestemmelser in
den for søfarten. F.eks. har anskaf
felsen af de nye 900-klassefartøjer
og større gummibåde medført en
del skærpede krav til uddannelser
og efteruddannelser.

De fleste af uddannelserne i Ma
rinehjemmeværnet gennemføres
på skolen ved Marinestation Slips
havn i Nyborg. Skolen på Slips
havn fungerer som en sektion un
der Hjemmeværnsskolen i Nymin
degab og besøges årligt af godt
1000 kursister. Slipshavn har en
særlig betydning for de aktive i Ma
rinehjemmeværnet, fordi det er her
"de mørkeblå" mødes. Der afhol
des kurser løbende hen over året,
der er den årlige uddannelsesuge,
hvor familien også kan være med,
og der er møder og seminarer på
Slipshavn, som jo ligger meget
praktisk placeret midt i landet.
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Flyverhjemmeværnet
Flyverhjemmeværnet løser en ræk
ke opgaver til støtte for flyvevåb
net.

Flyverhjemmeværnets vigtigste
opgaver er
- varsling af fly i lav højde,
- melding om militære aktiviteter

på landjorden og i kystnære far
vande,

- melding om anvendelse af mas
seødelæggelsesvåben samt spo
ring og rensning efter anvendelse
af atomvåben og kemiske våben,

- bevogtning og sikring af flyve
stationer.

Flyverhjemmeværnet medvirker
også ved
- vejrrapportering,
- miljørapportering ved anvendel-

se af særlige flyvende eskadriller.

Bevogtning og sikring af flyvesta
tioner er en af Flyverhjemmevær
nets nyeste opgaver, hvor survival
to-operate-enheder (STO-enheder)
indgår i bevogtning og sikring af
flyvestationer. Dele af disse enhe
der indgår i den såkaldte 3.000
mands-styrke.

Flyverhjemmeværnets opgaver
varetages af Luftmeldekorpsets
flyverhjemmeværnseskadriller og
Tjenestestedskorpsets flyvestati
ons- og tjenestestedseskadriller.
Luftmeldekorpset har et net af sta
tionære og mobile observationssta
der fordelt over hele landet. De har
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via mobiltelefoner og telefonnettet
kontakt med centrale enheder, hvor
meldingerne samles i det digitale
rapporteringssystem, VERDI, og
formidles til flyvevåbnet og øvrige
dele af forsvaret.

TjenestestedSkorpset
Tjenestestedskorpset består af
medlemmer fra Hær-, Marine- og
Flyverhjemmeværnet, som uddan
nes til at kunne supplere og afløse
forsvarets personel på en lang
række funktioner. Det drejer sig om
funktioner, der er nødvendige for,
at forsvaret kan fungere i daglig
dagen, under spændingsperioder
eller i krig.

Tjenestestedskorpsets opgaver
er bl.a.
- betjening af kommunikations

midler,
- førstehjælp, udvidet førstehjælp

og sygetransport,
- ordonnanskørsel, transport af

personel og materiel,
- almindeligt kontorarbejde, fø

ring af journaler, oversigtskort
m.v.,

- sporing, beregning og rensning i
forbindelse med atomare, biolo
giske og kemiske uheld (ABC
tjeneste).

Virksomhedshjemmeværnet
Virksomhedshjemmeværnet består
af specialiserede enheder med til
knytning til en række civile virk
somheder, der har særlig betydning



for, at samfundet fortsat kan fun
gere i en krise eller krigssituation.
Værnet er landsdækkende og op
stiller hjemmeværnsenheder ved
Banestyrelsen, DSB, TDC, Post
Danmark, Falck-Securitas og dele
af EL-sektoren.

Enhedernes personel er enten
ansat på - eller har andre tætte re
lationer til virksomhederne, og de
trænes og uddannes til at sikre virk
somhedernes fortsatte drift i krigs
eller krisesituationer. Det vil sige,
at det daglige arbejde på virksom
hederne skal kunne fortsættes, og
værker og installationers drift sik
res. Virksomhedshjemmeværnet
indgår desuden som en del af virk
somhedernes beredskab ved natur
katastrofer og ulykker.

Virksomhedshjemmeværnet er
en del af Hærhjemmeværnet og har
taget Hærhjemmeværnets grund
uddannelse suppleret med både ci
vile og militære specialuddannel
ser efter virksomhedernes ønsker
og behov.

Hjemmeværnsskolen
Hjemmeværnsskolen er placeret i
Nymindegab, som ligger lidt nord
for Varde og på Slipshavn ved Ny
borg. Nymindegab dækker hele
hjemmeværnet, mens Slipshavn
kun varetager uddannelser, der er
relateret til Marinehjemmeværnet.
Hjemmeværnsskolens opgave er at

uddanne førere, ledere og instruk
tører til alle dele af hjemmeværnet.
Udover de militære færdigheder
uddannes medlemmerne også in
den for mange bredt anvendelige
områder.

Hjemmeværnet uddanner og ef
teruddanner årligt flere tusinde af
sine ca. 60.000 medlemmer for at
sikre, at de er i stand til at løfte de
opgaver, hjemmeværnet løser i
samarbejde med Forsvaret, politiet
og det øvrige beredskab.

Uddannelserne foregår - lige
som alle andre aktiviteter i hjem
meværnet - i fritiden. Medlem
merne bruger altså ofte weekender
eller ferier på at udvikle deres kom
petencer enten ved almindelig un
dervisning eller ved brevkurser. På
brevkurserne arbejdes der meget
visionært med fjernundervisning
ved anvendelse af bl.a. CD-rom og
internetbaserede debatfora.
Uddannelserne kan trinvis bygges
op, så medlemmerne til sidst opnår
et anseeligt vidensniveau. Det er en
viden, der hurtigt omsættes i prak
sis ved løsningen af hjemmevær
nets forskellige opgaver, og som
samtidig kan anvendes i mange
sammenhænge uden for hjemme
værnet f.eks. på arbejdspladsen, i
foreningsarbejdet osv. Her er f.eks.
ledelses-, undervisnings- og infor
mationsuddannelserne meget ge
nerelt anvendelige.
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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 retspleje
loven at opretholde sikkerhed, ro
og orden. Endvidere at påse over
holdelse 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 be
kæmpelse af »nedbrydende virk
somhed« såsom 5. kolonnevirk
somhed, jfr. forholdsordre for det
militære forsvar. Politiet skal lige
ledes løse en del redningsbered
skabsopgaver, f.eks. evakuering
og varsling af befolkningen ved
angreb fra luften eller ved radio
aktivt nedfald. I krig må der der-

for foretages en ændret priorite
ring af opgaverne, eventuelt på
bekostning af visse fredstidsopga
ver. 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 fore
tage overvågning og bevogtning
af samfundsvigtige installationer
og bygninger.

Politiets organisation
Justitsministeren er politiets Øver
ste leder. Landet er inddelt i 54 po
litikredse (excl, Færøerne og Grøn
land, der udgør selvstændige poli
tikredse). Hver politikreds ledes af
en politimester (i København poli
tidirektøren), der har det selvstæn
dige ansvar for udførelsen af poli
tiets arbejde.

Visse opgaver henhører under
rigspolitichefen. Det gælder:

- Personaleafdelingen
- Internationale udsendelser
- Dataafdelingen
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- Centralregisteret for Motor
køretøjer

- Den centrale Politiafdeling (ud-
lændinge)

- Politiets Efterretningstjeneste
- Politiskolen
- Færdselspolitiet
- Rejseafdelingen

Politikredsene (excl, Færøerne og
Grønland) indgår i syv politiregio
ner, der er sammenfaldende med
militærregionerne, redningsbered
skabsregionerne og civil regioner
ne. Justitsministeriet beskikker i
hver region en politimester (i re
gion VI politidirektøren) som re
gionspolitileder, der i fredstid
blandt andet skal formidle ydelse af
bistand politikredsene imellem.

I krigstid overtager rigspoliti
chefen ved hjælp af regionspoliti
lederen ansvaret for opretholdelsen
af sikkerhed, ro og orden.

Politiets personel
Den egentlige politistyrke er på i alt
ca. 11.500 opdelt i ordens- og kri
minalpoliti. Hertil kommer et kon
torpersonale på ca. 2.100 og ca. 410
jurister.

Ordenspolitiet, der normalt er
uniformeret, varetager politiets be
redskab, patruljering og udrykning
stjeneste, ligesom det efterforsker
de fleste overtrædelser af særlov
givningen, f.eks. færdselsloven.
Ordenspolitiet behandler endvidere
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straffelovsovertrædelser af mindre
tidskrævende karakter.

Kriminalpolitiet, der er civilt, ef
terforsker først og fremmest alvor
lige straffelovsovertrædelser.

Såvel ordens- som kriminalpoli
tiet vil under udførelse af særlige
opgaver være iført blå overtræks
uniform, der har hærens kampuni
form som forbillede. Den er forsy
net 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 hjem
meværnsenheder som en særlig
hjælp til politiet. Enhederne, der
benævnes hjemmeværnets »politi
kompagnier A«, består af hjem
meværnsfolk, der foruden deres
almindelige hjemmeværnsuddan
neise er uddannet til at kunne løse
visse politiopgaver. Politikom
pagnierne, der ledes af polititjene
stemænd, er uniformerede som
det øvrige hjemmeværnspersonel
og bærer på venstre overærme et
stofmærke med politiets bryst
skjold indvævet i gul farve på
grøn bund.

Politiets samarbejde
med Forsvaret i fredstid
Der er med Forsvaret truffet særlige
aftaler om hjælp til civile myndig-



heder - herunder politiet - i freds
tid.

Disse aftaler omfatter blandt
andet hjælp i begrænset omfang
med Forsvarets særlige materiel
og/eller specialuddannet personel,
ligesom Forsvaret yder katastrofe
hjælp i særlige situationer, når ci
vile hjælpetjenester ikke er til rådig
hed.

Herudover findes der på en
række områder et dagligt samar
bejde sted mellem politiet og for
svaret.

Her skal især søredningstjene
sten fremhæves.

Fredsbevarende opgaver
På opfordring af blandt andet De
Forenede Nationer (FN) stiller
dansk politi årligt et antal medar
bejdere til rådighed for deltagelse i
forskellige fredsbevarende opga
ver i konfliktområder. De senere år
har der været tale om udstatione
ringer i Bosnien-Herzegovina og
Kosovo - områder i det tidligere
Jugoslavien. Hertil kommer en stil
ling som rådgiver for politiet i Syd
afrika samt udstationeringer i Gaza
og Hebron i PaIestina og Irak.

Danske politifolk har også været
udsendt som rådgivere i Albanien
og IRAK og som støtte for Sand
hedskommissionen i Sydafrika og
Krigsforbryderdomstolen i Haag.
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8. Kapitel, afs. E

Redningsberedskabet

Erfaringerne fra anden verdenskrig
og fra senere krige viser, at civil
befolkningen kan blive offer for
krigshandlinger. Der må derfor
træffes en række foranstaltninger
til beskyttelse af den civile befolk
ning.

Disse foranstaltninger træffes af
Redningsberedskabet, der udgør en
del af totalforsvaret på lige fod med
det militære forsvar, det civile be
redskab og politiet.

Redningsberedskabet er en sam
menlægning af det tidligere civil
forsvar og brandvæsen.

Beskyttelse af liv og ejendom
Redningsberedskabets formål er at
tilvejebringe beskyttelse af liv,
ejendom og miljø mod følgerne af
ulykker og katastrofer, herunder
krigshandlinger. Formålet fremgår
af Beredskabsloven, lov nr. 912 af
2. oktober 2000.

Det er dermed forståeligt - og
det skal her understreges - at Red
ningsberedskabet ikke er en mili
tær, men en humanitær organisa
tion.
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Ideen bag Redningsberedska
bets virksomhed er at forebygge
følgerne af krigens handlinger og,
når et angreb har fundet sted, at af
hjælpe skaderne. Der skelnes af
denne grund mellem forebyggende
og afhjælpende beredskabsforan
staltninger.

Forebyggelse
De forebyggende foranstaltninger
omfatter:

- Varsling, der skærper befolk
ningens beredskab over for en
fare,

- beskyttelsesrum, hvor der kan
søges tilflugt og

- evakuering, der har til formål at
bringe befolkningen på afstand
af faren.

Afhjælpning
Det er ikke muligt at opbygge et be
redskab, der yder 100% beskyt
telse, men det er altid muligt at or
ganisere et beredskab, der kan
redde menneskeliv og begrænse
skaderne på materielle værdier.



Redningsberedskabet i fredstid

l Forsvarsministeriet I

I Beredskabsstyrelsen (BRS) I I Frivilliges organisationer I
I l

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

centrene for Pollti~ Kommunerne Amterne

Beredskabs-
Beredskabskorpset

styrelsens
og Statslige

Kommunalt
skoler

Det statslige lokale Rednings-
Sygehus-

Regionale Rednings- Rednings-
beredskab

beredskab
beredskab beredskab

[ Ambulancetjenesten

Opgaverne løses af:

- Det statslige Redningsbered
skab, som bl.a. omfatter Bered
skabskorpset og den statslige
ambulancetjeneste,

- det lokale Redningsbered
skab, der omfatter det statslige
lokale Redningsberedskab (po
litiet) og det kommunale Red
ningsberedskab samt

- sygehusberedskabet, der vare
tages af amtskommunerne.

Det lokale
Redningsberedskab
Politimesteren varetager opgaver,
der hører under det statslige lo
kale Redningsberedskab. Det er

bl.a. evakuering, varsling af civil
befolkningen samt afspærring og
bevogtning i forbindelse med løs
ning af Redningsberedskabets op
gaver.

Kommunalbestyrelserne har an
svaret for det kommunale Red
ningsberedskab. I de fleste kom
muner findes en Beredskabskom
mission med borgmesteren som
formand, og hvori politimesteren
indgår som et af medlemmerne.
Flere kommuner kan samordne de
res redningsberedskab.

Redningsberedskabets
ledelse under krig
I tilfælde af krig oprettes Bered
skabsstyrelsens landskommando,
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der omfatter to landsdelskomman
doer og syv beredskabsregioner.

Varsling af befolkningen
Beredskabsstyrelsen har etableret
et nyt varslingssystem, som ved
hjælp af nye elektroniske og nød
strømsforsynede sirener kan varsle
befolkningen, indendørs som uden
dørs, mod alle former for krigs
handlinger samt ved ulykker og ka
tastrofer i fredstid.

Varslingssystemet dækker mere
end 500 byer, og sirenernes varsel
vil blive suppleret med informatio
ner til befolkningen via Danmarks
Radio, DR-TV og TV2.

Til hverdag styres sirenerne fra
ialt 47 døgnbemandede politista
tioner. Under krigsforhold kan de
styres fra 47 af redningsberedska
bets lokale kommandocentraler.

Det samlede varslingssystem
fjernovervåges elektronisk fra Be
redskabsstyrelsen for at sikre, at
varslingssystemet altid er klar til
brug.

Informationer om militære trus
ler mod befolkningen, flyangreb,
radioaktivt nedfald, angreb og for
urening med kemiske kampstoffer
og andre former for angreb, modta
ges eller indhentes hovedsageligt
fra Forsvaret. Dette sker f.eks. fra
flyvevåbnets luftforsvarscentraler,
hjemmeværnets luftmeldeposter og
forsvarets forskellige andre enhe
der, både stationære og mobile.
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Evakuering
tjener til at begrænse tab af menne
skeliv. Politimesteren planlægger
evakueringen, og de kommunale
myndigheder medvirker ved gen
nemførelsen. Man går ud fra, at en
del af indbyggerne i byerne evaku
erer ved egen hjælp, dersom myn
dighederne opfordrer dertil. Der er
udarbejdet smidige planer, der ta
ger hensyn til det antal mennesker,
der skal evakueres og til det vejnet
og de områder, der kan eller skal
anvendes.

Beskyttelsesrum
er en vigtig enkeltforanstaltning
til at redde menneskeliv i en mo
derne krig. Der er i dag 3,8 milli
oner beskyttelsesrumspladser. Si
den 1950 er der i alle nybygninger
over en vis størrelse indrettet
sprængstyksikre og nedstyrt
ningssikre kælderrum, der hurtigt
kan indrettes til beskyttelsesrum.
Der er endvidere indrettet
såkaldte offentlige beskyttelses
rum, dels i fritliggende bunkers og
dels i private bygninger, der i
fredstid anvendes til parkering,
garager og lagerrum m.v.

Varsling, evakuering og beskyt
telsesrum er foranstaltninger, der
har til formål at forebygge følger
af krigshandlinger. Hjælpetjenes
ten derimod vil først blive indsat,
når krigshandlinger har fundet
sted.



Redningsberedskabet i krise og krig

Forsvarsministeren l
I

I Beredskabsstyreisens landskommando I
I

I
Beredskabsstyrelsen Beredskabsstyrelsen østre

vestrelandsdelskommando landsdelskommando

I
Beredskabsregioner Beredskabsregioner

I, II, III, IV V, VI, VII

l
I I I I I

Beredskab Ambulance Kommunalt

skorpset Tjenesten Politiet Sygehuse rednings-
beredskab

I FrivlJllges organisationer I

Bedriftsværn og
boligværn
Offentlige og private virksomheder
har pligt til at oprette bedriftsværn,
således at virkningen af begræn
sede krigsskader straks kan afbø
des.

I områder med tættere bebyg
gelse oprettes boligværn, således at
beboerne selv umiddelbart kan af
bøde virkningen af begrænsede

krigsskader. Det påhviler ejerne af
bygninger at tilrettelægge denne
hjælpetjeneste.

Bedriftsværn og boligværn re
præsenterer de muligheder, der er
nærmest skadestedet og er derfor
de første til at blive taget i brug.

Det kommunale
redningsberedskab
skal kunne yde en forsvarlig ind-
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sats mod skader på personer, ejen
dom og miljøet ved ulykker og ka
tastrofer, herunder krigshandlin
ger. Beredskabet skal endvidere
kunne modtage, indkvartere og
forpleje evakuerede. I kommuner
med større bymæssig bebyggelse
skal hjælpetjenesten også omfatte
en brandtjeneste, en redningstjene
ste og en teknisk tjeneste, der skal
kunne afbøde følger af krigshand
linger af begrænset omfang og yde
øjeblikkelig indsats ved mere om
fattende skader.

I de større kommuner er indrettet
kommandocentraler, hvor
fra hjælpeforanstaltningerne kan
iværksættes og ledes. Centralerne
er gennem et vidt forgrenet signal
net sat i forbindelse med alle de for
skellige myndigheder, der er invol
verede, herunder også beredskabs
regionerne.

Fjernhjælpen
Dersom skaderne er så omfattende,
at heller ikke det lokale rednings
beredskabs indsats er tilstrækkelig,
rekvireres fjernhjælp, der kan kom
me enten fra en naboby eller fra Be
redskabskorpset, der således er det
sidste led i kæden. Korpset er i
fredstid fordelt på centre landet
over. I krigstid er afdelingerne til
rådighed for Beredskabsregio
nerne, der formidler hjælpen til et
lokalt redningsberedskab.
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Sygehusberedskabet
Amtskommunerne har ansvaret for
at planlægge og gennemføre syge
husberedskabet. Beredskabsstyrel
sen udarbejder retningslinier for
planlægningen. Alle sygehuse skal
i fredstid forberede sig på at kunne
modtage og behandle syge og til
skadekomne fra såvel den civile
befolkning som fra de militære
værn. De skal endvidere være i
stand til at deltage i driften af sy
gehusannekser og eventuelt bered
skabssygehuse.

Af denne grund gennemføres en
udbygning af sygehusenes behand
lingspladser. 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 behand
lingsafsnit i kældre. Planlægnin
gen af sygehusberedskabet omfat
ter endvidere tilvejebringelse af
lagre af medicinalvarer samt rå
dighed over læge- og sygepleje
personel.

Ambulancetjenesten
Redningsberedskabets ambulan
cetjeneste indgår som et led i om
sorgen for syge og sårede under
krigsforhold og omfatter ca. 2.400
udskrevne køretøjer med ialt 9.600
bårepladser. Ambulancetjenestens
køretøjer og mandskab stationeres
under beredskabsforhold ved lan
dets sygehuse.



Hjælpetjenesten vil på skadeste
derne opsamle og befri tilskade
komne, yde førstehjælp og bære
dem frem til steder, hvorfra den vi
dere transport til sygehusene kan
udføres med ambulancetjenestens
køretøjer, Beredskabsregionerne
leder ambulancetjenesten, idet
hver region er anvist sygehuse in
den for et bestemt område, hvorfra
ambulancer kan tilkaldes. På denne
måde er regionerne i stand tilat for
dele de sårede, således at sygehus
enes kapacitet udnyttes bedst mu
ligt.

Redningsberedskabets
fredsopgaver
Det er bekendt, at Redningsbered
skabet også er nyttigt i fredstid.
Den tekniske udvikling i samfun
det øger betydningen af Red
ningsberedskabets fredsopgaver,
fordi en katastrofe hurtigt kan
tage et voldsomt omfang (eksplo
sionen på Valby gasværk i 1964,
lyntogskatastrofen ved Odense i
1967, stormfloderne i de sønder
jyske digeområder og olieforure
ning af kysterne er eksempler
herpå). Beredskabsstyrelsen er
ansvarlig for Danmarks atombe
redskab, herunder koordinering af
andre myndigheders indsats, samt
Beredskabskorpsets målebered
skab.

Beredskabskorpsets fredsmæs
sige katastrofeberedskab kan ind
sættes i situationer, hvor det lokale

redningsberedskab og rednings
korps ikke er tilstrækkeligt, eller
hvor det er nødvendigt at indsætte
specia1materiel, som ikke findes på
lokalt plan.

Beredskabsstyrelsen har truffet
aftaler om bistand med forskellige
offentlige myndigheder og institu
tioner. De omfatter bl.a. olie- og ke
mikalieforurening af havet, be
kæmpelse af uheld med farlige
stoffer og beredskabet omkring
forsøgsstationen på Risø. Aftalerne
omfatter også bistand ved togulyk
ker samt bekæmpelse af skov- og
hedebrande.

Beredskabskorpset har tilsva
rende truffet aftale med lokale
myndigheder og institutioner om
fredsmæssige assistanceydelser.
Da det er pålagt de større byer at
opstille et fredsmæssigt katastrofe
beredskab, kan også det lokale
Redningsberedskab inddrages i
redningsarbejdet i fredstid.

Redningsberedskabets
samarbejde med forsvaret
Redningsberedskabet 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 mili
tære forsvar, politiet og det civile
beredskab. Med Forsvaret er der
indgået en skriftlig samarbejdsaf
tale, først og fremmest begrundet i
ønsket om at sikre Redningsbered-
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skabets funktioner under krig. Afta
len fastlægger ansvarsfordeling og
kommandoforhold Redningsbered
skabet og forsvaret imellem. Det er
udtrykkeligt bestemt, at Rednings
beredskabet ikke må påtage sig løs
ning af militære opgaver. Reglerne
medfører en begrænsning af forsva
rets adgang til efter krigens nødret at
pålægge Redningsberedskabet at
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udføre opgaver i kampområder.
Redningsberedskabet vil efter be
gæring kunne få bistand fra militære
enheder ved omfattende katastrofer,
og omvendtkan Redningsberedska
bet stille enheder til rådighed for for
svaret til bistand ved redningsar
bejde, brandslukning eller andre af
Redningsberedskabets humanitære
opgaver, men også kun til disse.



9. Kapitel

Forhold som hjemsendt

1. Orlogsbogen

Når du bliver hjemsendt, vil du
modtage en orlogsbog, og i denne
vil det være anført, hvorledes du
skal forholde dig som hjemsendt.

Der er imidlertid forskellige for
hold for den hjemsendte, som det
kan være af betydning for dig at
være orienteret om allerede som
tjenstgørende.

2. Forholdsattest
Ved hjemsendelse eller senere kan
du få udleveret en forholdsattest,
der oplyser om din tjenesteperiode
samt bedømmelse for brugbarhed
og forhold i tjenesten.

Forholdsattest kræves ved an-

søgning om ansættelse ved de fle
ste statsinstitutioner, f.eks. politiet,
statsbanerne, toldvæsenet m.v.
samt talrige private firmaer.

Hvis du skal bruge en forholds
attest inden hjemsendelsen, kan der
udstedes en »Foreløbig Forholds
attest« ved henvendelse herom ad
tjenestevejen.

Forholdsattesten indeholder ikke
oplysninger om straffeforhold.

Brugbarhed og forhold i tje
nesten bedømmes altid, medens
egnet til udnævnelse kun bedøm
mes, hvor den pågældende har haft
funktioner, der berettiger en vurde
ring af dette hovedområde.

Gennemsnitssoldaten vil opnå
karakteren B-2 for brugbarhed og
forhold i tjenesten.

Brugbarhed Forhold i tjenesten Egnet til udnævnelse

A: Meget brugbar 1. Meget tilfreds- A: Meget egnet
stillende

B: Brugbar 2. Tilfredsstillende B: Egnet

C: Mindre brugbar 3. Mindre tilfreds- C: Mindre egnet
stillende
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Forholdsattesten vil indeholde
vidnesbyrd svarende til de afgivne
tal- og bogstavkarakterer.

3. Værnepligtstid
Pligten til i givet fald at gøre tjene
ste ved det militære forsvar (her
under hjemmeværnet) varer til ud
gangen af det år, hvori man fylder
50 år.

Du vil som hjemsendt i henhold
til den mødebefaling, der vil være
indsat i din orlogsbog , høre til sø
værnets mobiliseringsstyrke el
ler søværnets personelreserve,
indtil du modtager meddelelse om
overførsel til rådighed for hjemme
værnet.

Som overført til rådighed for
hjemmeværnets reserve er du ikke
optaget i hjemmeværnet, men kun
pligtig til i givet fald at forrette tje
neste i hjemmeværnet, såfremt re
geringen bestemmer det og udsen
der meddelelse herom.

4. Mødebefalinger
I tilfælde af mobilisering skal
hjemsendte værnepligtige møde i
forsvaret i henhold til deres møde
befaling. Værnepligtige skal være
opmærksomme på hvilken møde
befalings type de har, hvilken mo
biliseringsenhed de tilhører samt
hvor de skal møde. Oplysningerne
fremgår af mødebefalingen.

Der findes 7 typer mødebefalin-
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ger i Forsvaret, hvorafsøværnet be
nytter type l, 3 og 7:

MØdebefalingstype l anvendes for
personel, som indgår i forstærket
fredsstyrke.

Mødebefalingstype 3 anvendes for
personel , som indgår i overgangs
styrken.

Mødebefalingstype 7 anvendes for
personel, som indgår i personelre
serven.

Normalt vil værnepligtige modtage
mødebefaling type l ved hjemsen
delsen. Efter nogle år ombyttes den
til type 3, og i de sidste år før over
førsel til rådighed for hjemmevær
net ombyttes den til mødebefa
lingstype 7.

Ombytningen sker ved at søvær
net tilsender dig en ny mødebefa
ling.

5. Mønstringer
Under den første tjeneste uddannes
du til en post i forsvarets krigsorga
nisation. Vedhjemsendelse placeres
du i den enhed, du i givet fald skal
gøre tjeneste ved. Denne enhed an
føres på den mødebefaling, der ind
sættes i din orlogsbog.

Du skal normalt i lang tid efter
hjemsendelsen være rede til med
kort varsel at kunne indtræde i For
svaret. Din uddannelse må derfor



holdes ved lige, og du må eventu
elt omskoles på nyt materiel eller
til en ny funktion. Du må endvidere
lære de befalingsmænd og menige
at kende, som du i givet fald skal
samarbejde med. Du må også hele
tiden kende de opgaver, du 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 føl
gende. Hvor hurtigt efter hjemsen
delsen, hvor ofte og hvor mange
gange mønstring finder sted, kan
der ikke gives faste tal for. Det vil
for den enkelte afhænge af, hvordan
du placeres og - som tiden går - om
placeres i mobiliseringsstyrken.

Mønstring/genindkaldelse
Værnepligtige kan genindkaldes
indtil udgangen af det år, hvori de
pågældende fylder henholdsvis 60
år (ikke tjenstgørende befalings
mænd) og 50 år (menige).

Den samlede tjeneste (ind.
første tjenestetid) kan ikke over
stige 27 måneder.

Hjemsendt personel indkaldes
normalt ikke udover det 15. væme
pligtsår, regnet fra første indkal
delse.

Mønstringer
Der findes to typer personelmøn
stringer:
- Enhedsmønstringer og
- personelmønstringer.

Varsel
Indkaldelse til mønstring udsendes
normalt iform afen særligblåind
kaldelsesordre senest 4 måneder
før mønstringens afholdelse.

Varighed
Den enkelte mønstring kan vare fra
2 til normalt højst 21 døgn således:

- For befalingsmænd i højst 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 nøgle
personel og specialister kan i for
bindelse med enhedsmønstringer
indkaldes forud for det øvrige per
sonel.
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Hvad skal medbringes
Vedindkaldelse til mønstring med
bringes følgende :

- Indkaldelsesordren,
- orlogsbogen og
- identitetsmærke med kæde (i

lommen indvendigt i orlogsbo
gen).

Der bør ikke medbringes større
pengesummer eller værdigen
stande.

Da der kan ske ændringer i de
ting, der skal medbringes, bør vej
ledningen på indkaldelsesordren,
evt. særligt brev og folderen»Møn
string«, læses nøje.

Ydelser
Løn fra arbejdsgiver
Tjenestemænd bevarer fuld løn un
der genindkaldelse til mønstring.

Funktionærer, der ikke er tjene
stemænd, har under genindkaldelse
krav på løn for den måned, i hvil
ken indkaldelsen finder sted og den
derpå følgende måned.

Funktionæren har pligt til at un
derrette arbejdsgiveren, så snart
han modtager meddelelse om tids
punktet for indkaldelsen.

Funktionæren har endvidere ret
til efter genindkaldelsen at gen
indtræde i sin stilling med uændret
anciennitet. Dette forudsætter dog,
at han inden genindkaldelsen har
fremsat ønske herom over for ar-
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bejdsgiveren, og at han har under
rettet denne om indkaldelsen, så
snart han modtog indkaldelsesor
dren. Funktionæren er i så fald selv
forpligtet til at genindtræde i stil
lingen ved hjemsendelsen.

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 arbejdsfor
tjeneste. Erstatning gives ikke for
mønstring på ferie- eller fridage.

Selvstændige næringsdrivende
vil også kunne få udbetalt en godt
gørelse. 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 fremskaf
fes, underskrives en erklæring på
tro og love om den pågældendes
driftstab i mønstringsperioden.

Hjælp efter aktivloven
Genindkaldte, der ikke får løn fra
civil arbejdsgiver, og som ikke er
berettiget til erstatning for tabt ar
bejdsfortjeneste, vil eventuelt kun
ne få hjælp efter aktivloven. Der
gælder samme regler som ved
første indkaldelse (se 4. Kapitel,
afsnit G 2). Man skal henvende sig
til bopælskommunens socialfor
valtning .



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 an
tal billetter, der giver ret til fribe
fordring med alle indenlandske
jernbaner og ruteskibe. De kan
også anvendes til rejser med stats
banernes rutebiler mellem hjem
stedet og nærmeste jernbanesta
tion, samt hvor rutebil erstatter tog.

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 fri
heder under disse.

Ansøgning om frihed bør i givet
fald indsendes i så god tid som mu
ligt inden mødet.

Flyttemeddelelse
Der skal kun meldes flytning til fol
keregistret i anledning af møn
string, hvis den hidtidige bopæl
samtidig helt opgives.

Udsættelse

Såfremt der foreligger ganske sær
lige grunde herfor (f.eks. økonomi
ske 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 arbejds
giverinteresse vil således ikke blive
tilgodeset.

Ansøgning indgives til den myn
dighed, der har udsendt indkaldel
sesordren. 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, lære
anstalt eller kursus.
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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 frita
gelse for mønstring.

Sygdom
Genindkaldte skal, så snart det bli
ver klart, at de ikke kan møde på
grund af sygdom, sende en lægeer
klæring til den myndighed, der har
udsendt indkaldelsesordren.

Lægeerklæringen skal inde
holde oplysninger om sygdom
mens art og sandsynlige varighed.
Desuden skal den indeholde oplys
ning om, hvorvidt den genind
kaldte uden skade kan overflyttes
til nærmeste militære infirmeri.

Militærnægtertjeneste
Hvis tjenesten i Forsvaret strider
imod din samvittighed, kan du søge
om at gøre tjeneste ved civilt ar
bejde (militærnægtertjeneste), så
fremt der er særlige omstændighe
der tilstede.
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Ansøgningen stiles til:

Indenrigsministeriet
Militærnægteradministrationen

Liselundsvej 12
Postboks 538
4200 Slagelse

Tlf 58 52 68 80

og fremsendes ad tjenestevejen
(Dit tjenestested videresender an
søgningen).

Gangen i en mønstring
Som et eksempel på en mønstring
beskrives i det følgende det nor
male forløb af en enhedsmønstring,
der gennemføres som uddannelses
mønstring.

Indkaldelse
Senest 4 måneder før mødedagen
modtager alle, der er mobilise
ringsplaceret i pågældende enhed,



en blå indkaldelsesordre, hvorpå
der er anført mødetid og -sted,

Forberedelse
Langt de fleste af befalingsmænde
ne er ligesom de menige genind
kaldte. Der er derfor behov for en
særlig uddannelse af dem, inden
hele enheden samles. For at få en
heden til at virke umiddelbart efter
formeringen, er det endvidere Øn
skeligt, at også menigt nøgleperso
nel og specialister får en indle
dende genopfriskning af deres ud
dannelse.

Befalingsmændene vil derfor
som regel blive indkaldt 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 pål
agt i krigstid. Samtidig hermed
modtager de den nødvendige ud
dannelse. Uddannelsen gennem
føres af befalingsmænd, der ud
lånes fra andre enheder.

Enheden formeres
Indkaldelse kan - alt efter møn
stringens formål - finde sted til en
kaserne eller til enhedens mobili
seringsdepot.

I begge tilfælde er det første, der
sker, at de mødte registreres (afle
verer indkaldelsesordren). Deref
ter vil de genindkaldte få udleveret

mundering, udrustning og person
ligt 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 øvelsesvirksom
heden 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 uddan
nelsen vil enheden normalt få støtte
af instruktører udlånt fra andre en
heder.
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Aflevering og hjemsendelse
Når mønstringsperioden er slut,
rengøres materiel og udrustning.
Derefter afleveres først materiel og
så personlig udrustning og munde
ring. Det hele anbringes igen på de
pot, klar til hurtig udlevering.

Den genindkaldte er igen civil
og kan tage hjem - træt, men for
håbentlig bedre rustet til at løse sin
opgave i Forsvaret end få dage før.
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6. Ekstraordinær
indkaldelse

I tilfælde af fjendtligheder mod
landet kan Forsvarsministeren for
øge Forsvarets fredsstyrke ved at
beordre ekstraordinær indkaldelse
af en del af mobiliseringsstyrken
(formering af en sikringsstyrke) el
ler lade foretage mobilisering ved
at beordre hele mobiliseringsstyr
ken indkaldt.



TILLÆG
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Liste over flådens skibe Tillæg 1

Inspektionskuttere af AGDLEK-klassen

Byggeår

1973-79

Deplace-
Lgd. - Br. - Dybg. ment

31,4m -7,7m - 3,4m 330 tons

Armering:

Be-
Fart Antal sætning

12 knob 3 14

Kanoner:

2 stk. 12,7 mm
tungt maskingevær

Missiler: Undervandsvåben:

Skrognr.lnavne:

Y386 - AGDLEK Y387 - AGPA Y388 - TULUGAQ.

Bemærkninger:

Navngivet efter grønlandske fuglebetegnelser. Opererer primært i
grønlandske farvande. Isforstærket stålskrog.
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Orlogskuttere af BARSØ-klassen

Deplace- Be-
Byggeår Lgd. - Br. - Dybg. ment Fart Antal sætning

1969-73 25,6m - 6m - 3m 155 tons 11 knob 9 9

Armering:

Kanoner: Missiler: Undervandsvåben.

2 stk. 12,7 mm
tungt maskingevær

Skrognr.lnavne:

Y300 - BARSØ Y301 - DREJØ Y302 - ROMSØ
Y303 - SAMSØ Y304 - THURØ Y30S - VEJRØ

Y306 - FARØ Y307 - LÆSØ Y308 - RØMØ

Bemærkninger:

Klassens enheder varierer i detaljer. LÆSØ er ombygget til dykker
skoleskib, med lukket forskib og dykkerklokke agter.
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Bevogtningsbåd af BOTVED-klassen
I Ir--------

Deplace- Be-
Byggeår Lgd. - Br. - Dybg. ment Fart Antal sætning

1975 9,7m - 3,3m - O,9m 9 tons 27 knob I 2

Armering:

Kanoner: Missiler: Undervandsvåben.

Skrognr.lnavne:

Y379

Bemærkninger:

Bevogtningsbåd, stationeret ved Flådestation Frederikshavn.
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Bevogtningsbåd af BOTVED-klassen

Deplace- Be·
Byggeår Lgd. - Br. - Dybg. ment Fart Antal sætning

1975 14 m - 4,5m - 1,5m 13,5 tons 26 knob 1 2

Armering:

Kanoner: Missiler: Undervandsvåben:

SkrognrJnavne:

Y376

Bemærkninger:

Bevogtningsbåd, stationeret ved Flådestation Korsør.
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Isbrydere af DANBJ0RN-klassen

Deplace- Be-
Byggeår Lgd. - Br. - Dybg. ment Fart Antal sætning

1965 76,8m-17,lm-6m 3685 tons 14 knob 2 25

Armering:

Kanoner: Missiler: lIndervandsvåben:

Skrognr.lnavne:

A551- DANBJ0RN A552 - ISBJ0RN

Bemærkninger:

Skrognumre ikke påmalet.
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Kongeskibet DANNEBROG

Deplace- Be-
Byggeår Lgd. - Br. - Dybg. ment Fart Antal sætning

1931-32 75m - lO,4m - 3,7m 1.130 tons 14 knob 1 54

Skrognr.lnavne:

(A540) - DANNEBROG (skrognummer ikke påmalet).

Bemærkninger:

Hvidmalet skrog med gul overbygning. Sæsonudrustes til sejlads i
sommerhalvåret.
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Flexible støtteskibe

Deplace- Be-
Byggeår Lgd. - Br. - Dybg. ment Fart Antal sætning

2003-04 137m - 19,5m - 6,5m 6500 tons 23 knob 2 100+

Armering:

Kanoner: Missiler: Undervandsvåben:

l stk. 127mm (US Mk. 45) 2 x 4 sømålsmissiler (Harpoon) 2 x 2 torpedorør (MU 90)

2 stk. CIWS 3 x 6 luftmålsmissiler (Sea Sparrow) Miner

4 dobbelte luftmålsmissilstyr (Stinger)

Skrognr.lnavne:

L16 - (ikke navngivet) L17 - (ikke navngivet)

Bemærkninger:

Kan optræde som troppetransportskibe, støtteskibe i f. m. sø-,
land- og luftoperationer, endvidere som hospitalsskibe og mine
læggere. Kan medføre 2 MERLIN helikoptere og 2 KAMPBÅD
90. Er under bygning.
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Patruljefartøjer af FLYVEFISKEN-klassen

Deplace- Be·
Byggeår Lgd. - Br. - Dybg. ment Fart Antal sætning

1985-96 54m - 9m - 2,5m 480 tons 30 knob 14 19-29

Armering:

Kanoner: Missiler: lIndervandsvåben:

I stk. 76mm (Oto Melara) 2 x 4 sømålsmissiler (Harpoon) 2 x 2 torpedorør (MU-90)

2-4 stk. 12,7mm I x 6 luftmålsmissiler (Sea Sparrow) Miner

Luftmålsmissilstyr (Stinger) Dybdebomber

Skrognr./navne:
P550 - FLYVEFISKEN P551- HAJEN P552 - HAVKATIEN

P553 - LAXEN P554 - MAKRELEN P555 - STØREN P556 - SVÆRDFISKEN
P557 - GLENTEN P558 - GRIBBEN P559 - LOMMEN P560 - RAVNEN

P561 - SKADEN P562 - VIBEN P563 - SØLØVEN

Bemærkninger:
Kan udrustes til følgende roller: Overvågnings-, kamp-, anti-ubåds
, minerydnings-, minelægger og miljørolle - et standard skrog med
fleksibel udrustning.
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Indsatsfartøjer af KAMPBAD 90E-klassen

Deplace- Be-
Byggeår Lgd. - Br. - Dybg. ment Fart Antal sætning

2003-04 Il ,9m - 3,8m - 0,8m 9 tons 40 knob 4 2-3

Armering:

Kanoner: Missiler: Undervandsvåben:

2 stk. 12,7 mm
tungt maskingevær

Skrognr.:

LCP 1 LCP 2 LCP 3 LCP 4.

Bemærkninger:

Fartøjerne kan parvis medføres i Flexible Støtteskibe (under byg
ning), og kan hver medføre op til 8 personer. Klassen, der bygges i
Sverige, leveres til den danske marine 2003-2004.
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Undervandsbåden KRONBORG

Deplace- Be-
Byggeår Lgd. - Br. - Dybg. ment Fart Antal sætning

1972-80 57,5m - 5,7m - 5,5m 1.015/1.085 tons 10120 knob l 27

Armering:

Kanoner: Missiler: Undervandsvåben:

6 x torpederør
Miner

8krognr.lnavne:

8325 - KRONBORG.

Bemærkninger:

Overtaget fra Sverige i 2000. Har luftuafhængigt fremdrivnings
system (Stirling).

Deplacement og fart angivet som uddykket / neddykket.

o
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Kabelminelæggere af LINDORMEN-klassen

Byggeår

1977-78

Lgd. - Br. - Dybg.

44,5m - 9m - 2,6m

Deplace
ment

570 tons

Armering:

Be-
Fart Antal sætning

14 knob 2 27

Kanoner: Missiler: llndervalldSvåbell:

2 stk. 12,7 mm
tungt maskingevær

3 dobbelte luftmålsmissilstyr
(Stinger )

Miner

SkrognrJnavne:

N43 - LINDORMEN N44 - LOSSEN.

Bemærkninger:

Minelæggere til udlægning af kabelkontrollerede miner. Fungerer
også som kommandoskibe for bl.a. NATO's stående minerydnings
styrke »MCMFORNORTH«.
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Flådehelikoptere af typen LYNX

Be-
Byggeår Lgd.-Højde Vægt Fart Antal sætning

1976 11,92 m - 3,67 m 5,1 tons 260 kmlt 8 3

Armering:

Kanoner: Missiler: Undervandsvåben:

Bemærkninger:

LYNX-helikopterne der tilhører Søværnets Helikoptertjeneste, er
stationeret på Flyvestation Karup, sammen med Forsvarets øvrige
helikoptere.

LYNX-helikopterne opererer også fra inspektionskibene af
THETIS-klassen.
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Minerydningsdroner af MSF-klassen

Deplace- Be·
Byggeår Lgd. - Br. - Dybg. ment Fart Antal sætning

1997-99 26,5m -7m - 2,1m 125 tons 12 knob 4 4

Armering:

Kanoner: Missiler: Undervandsvåben:

2 stk. 20mm (Oerlikon)

SkrognrJnavne:

MSFl MSF2 MSF3 MSF4.

Bemærkninger:

Fjernstyrede minerydningsdroner der opererer sammen med FLYVE
FISKEN-klassen i minerydningsrollen. Kan sejles selvstændigt.
Udrustet med Side Sean Sonar til at finde miner.
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Korvetter af NIELS JUEL-klassen

Deplace- Be-
Byggeår Lgd. - Br. - Dybg. ment Fart Antal sætning

1976-80 84m - 1O,3m- 4,5m 1.320 tons 28 knob 3 98

Armering:

Kanoner: Missiler: Undervandsvåben:

I stk. 76mm (Oto Melara) 8 sømålsmissiler (Harpoon ) Dybdebomber

2-4 stk. 12,7 mm 6 el. 121uftmålsmissiler (Sea Sparrow)

tungt maskingevær 4 luftmålsmissiler (Stinger)

Skrognr.lnavne:

F354 - NIELS JUEL F355 - OLFERT FISCHER
F356 - PETER TORDENSKIOLD.

Bemærkninger:

Midtvejsmoderniseringsprogram gennemført 1996-200l. Dybde
bomber kastes fra luge i hækken. Diesel- og gasturbinefremdriv
ning. BovpropeI.
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Miljøfartøjer af SEA TRUCK-klassen

Deplace- Be-
Byggeår Lgd . - Br. - Dybg. ment Fart Antal sætning

1979-80 29,8m - 8m - 1,6m 160 tons 10 knob 2 9

Armering:

Kanoner: Missiler: Undervandsvåben.

SkrognrJnavne:

A562 - METTE MILJØ A563 - MARIE MILJØ.

Bemærkninger:

Havmiljøforureningsbekæmpelsesfartøjer med brandsluknings
kapacitet.

Skrognummre ikke påmalet.
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Opmålings- og specialfartøjer af SKA-klassen

Deplace- Be-
Byggeår Lgd. - Br. - Dybg. ment Fart Antal sætning

1981-84 20m - 5,2m - 2, l m 52 tons 12 knob 6 6

Skrognr.:

SEJ\11 SEJ\12 SEJ\13 SEJ\14 SEJ\15 SEJ\16.

Bemærkninger:

SEJ\11-12 & SEJ\ 15-16 udfører søopmåling i danske og grøn
landske farvande.

SEJ\13 anvendes af Frømands-korpset og SEJ\14 af Søværnets
Minørtjeneste. Disse 2 fartøjer varierer i detaljerne.

Glasfiberforstærket orangemalet polyesterskrog med hvid overbyg
ning.

i
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Transportfartøjet SLEIPNER

Deplace- Be·
Byggeår Lgd. - Br. - Dybg. ment Fart Antal sætning

1985-86 36,5m -7,6m - 2,7m 465 tons Il knob l 7

Armering:

Kanoner: Missiler: Undervandsvåben:

Skrognr.lnavne:

A559 - SLEIPNER.

Bemærkninger:

Transportfartøj. herunder arnmunitions-, torpedo- og missiltrans
port. Transport af containere til Standard Flex koncepten. Alsidigt
skib med mange opgaver for alle tre værn.
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Miljøskibe af SUPPLY-klassen

Deplace- Be-
Byggeår Lgd. - Br. - Dybg. ment Fart Antal sætning

1981 56m - 12,3m - 3,9m 750 tons 12 knob 2 16

Armering:

Kanoner: Missiler: Undervandsvåben:

Skrognr./navne:

A560 - GUNNAR THORSON A561- GUNNAR SEIDENFADEN.

Bemærkninger:

Havmiljøforureningsbekæmpelsesfartøjer med brandslukningska
pacitet.

Skrognummre ikke påmalet.
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Øvelsessejlkutterne SVANEN & THYRA

Deplace- Be-
Byggeår Lgd. - Br. - Dybg. ment Fart Antal sætning

1960 19,5 m - 4,7m-3,7m 32 tons 6 knob 2 10-12

Armering:

Kanoner: Missiler: Undervandsvåbens

SkrognrJnavne:

YIOI- SVANEN YI02 - THYRA

Bemærkninger:

Anvendes som skoleskibe af kadetaspiranter fra Søværnets Officer
skole.

Samlet sejlføring 480 m' . Skrognumre ikke påmalet.
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Inspektionsskibe af THETIS-klassen

Deplace- Be-
Byggeår Lgd. - Br. - Dybg. ment Fart Antal sætning

1988-91 112.5m - 14.5m - 6m 3500 tons 20 knob 4 60

Armering:

Kanoner: Missiler: Undervandsvåben:

I stk. 76mm 2 dobbelte luftmålsmis silstyr Dybdebomber
(Oto Melara) (Stinger)

2-4 stk. 12.7mm
tungt maskingevær

Skrognr./navne:

F357 - THETIS F358 - TRITON F359 - VÆDDEREN
F360 - HVIDBJ0RNEN.

Bemærkninger:

Inspektionsskibe, primært til sejlads i Nordatlanten, hvor de bl.a .
udfører fiskeriinspektion . Medfører 1 LYNX helikopter.
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Isbryderen THORBJØRN

Deplace- Be·
Byggeår Lgd. - Br. - Dybg. ment Fart Antal sætning

1980-81 67,5 m - 15,3m - 6m 2344 tons 16,5 knob l 22

Armering:

Kanoner: Missiler: Undervandsvåben:

Skrognr.lnavne:

A553 - THORBJØRN

Bemærkninger:

Skrognumre ikke påmalet.
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Undervandsbåde af TUMLEREN-klassen

Deplace- Be-
Byggeår Lgd. - Br. - Dybg. ment Fart Antal sætning

1963-66 47,4m - 4,6m - 4,3m 459/524 tons 12118 knob 3 24

Armering:

Kanoner: Missiler: Undervandsvåbens

8 x torpedorør

Skrognr./navne:

S322 - TUMLEREN S323 - SÆLEN S324 - SPRINGEREN.

Bemærkninger:

Kystundervandsbåde. Skrognumre ikke påmalet.

Deplacement og fart angivet som uddykket I neddykket.
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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 an
dre.

Agterudsejlet, et medlem af besæt
ningen, der ikke er mødt om bord
før skibets afgang.

Amning, dybgående for og agter 
skala malet på stævnene.

Anduve (at), sætte kursen på sømær
ke eller mærke i land.

Ankerplanke, Anvendes ved ud
førelse af sværanker fra fartøj.

Ansætte, at sætte an, stivhale f. eks.
et stag.

Babian, mand anbragt i fartøj på si
den af skib. Skal påse, at fartøjet
ikke hugger mod skibssiden og
beskadiges.

Banjer, opholdsrumlsoverum for
mandskabet i et orlogsskib .

Bardun, tovværk (wire), der forstøt
ter mast eller stang agterefter og
til siden.

Bekneb, at sætte i-, at komme i-, f.
eks. at kile tovværk fast.

Bestik, at føre-, at beregne 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 vindret
ningen (en råsejler 60-70°).

Bjærgemærs, redningskrans forbun
det til stage med flag, flyder og
vægt, der kan markere en over
bordfaldens position.

Bloks, til-, blokkene i en talje er halet
helt sammen .

Bord, planke i træskibsside.
Bov, skibsside, ved stævnen.
Broge, brede seler til forstøtning af f.

eks. udenbords hængende side
fartøjer eller lodhivere.

Bugt, en enkelt omgang (ring) af en
opskudt (opkvejlet - opringlet)
tovende.

Bådsmandspibe, signalfløjte, der
bruges af en befalingsmand.

Bådsmandsstol, bræt forsynet med
firgrenet hanefod . Stikkes på top
jolle (ja/å). Beregnet til folk, der
skal arbejde til vejrs i længere tid
(f. eks. maling af rigningen) .
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Dagvagt, i reglen en befaren menig,
der går matrosregnskabsføreren til
hånde. Også det rum, hvori opbe
vares matrosregnskabsførerens
materiel.

Davider, kraftige bomme til udsæt
ning af fartøj.

Deplacement, Angivelse af krigsski
bets størrelse. Udtrykkes ved
vægten af det vand, skibet for
trænger, når det flyder.

Dreje bi, at stoppe farten ved at løbe
fartøjet op i vinden.

Dreje til, eller dreje under (ligge un
derdrejet) 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 mel
lernhaler mellem fartøjsdavider.
anvendes som sikkerhedsforan
staltning af fartøjsbesætningen
under fartøjets hejsning eller affi
ring.

Dræg, lille fartøjsanker med 4 faste
flige 90° fra hverandre.

Dræg, patent-, med fire flige, hvoraf
to bevægelige.

Duc d'Albe, fortøjningspæl i havne
bassin (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.
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Duvning, (at duve), skibets drejning
om en vandret tværskibsakse.

Dyvelskløer, 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, mod
sat at luve.

Fange en ugle, det uheld, der kan ske
en roer, når han ikke kan få sit
åreblad ud af vandet.

Fare, l) at fare til søs, 2) en tovende
farer, 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 =1,829 m.

Fender, oppustet plasticbeholder, der
placeres mellem skib og kaj for at
hindre slitage.

Flot, siges et skib at være, når det ef
ter 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 middel
spantet fra hoveddækkets over
kant til vandlinien.

Førlighed, tovværks- angives enten i
mm (diameter) eller i engelske



tommer (omkreds). 2 mm svarer
til X tomme, således at en 24 mm
trosse også betegnes en 3 tom
mers trosse.

Gat, Spejlgattet, 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, tidsrnål 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 gan
ge i døgnet: kl. 24-4-8-12-16 og
kl. 20. Første gang, der slås på en
ny vagt, slås et slag på skibsklok
ken. Derefter afgives de følgende
slag som dobbeltslag hver hele ti
me 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.
Hellegat, mindre rum om læ, bereg

net til stuvning af materiel.
Hive over, fartøj (skib), der tager en

overhaling.
Holde ned på, styre hen imod.

Holde søen, vil sige ikke at søge land
dvs. forblive til søs.

Jolle, l) mindre rofartøj, 2) enkelts
kivet blok med tovende i maste
top (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 lig
ger som den skrå streg i S. Det
kaldes også venstreslået.

Kabys, skibets køkken.
Kalfatre, at drive værk (uspundet

tjæret hamp) med kalfatrejern ned
i nådderne (mellemrummet) mel
lem 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 an
vendes til at give en løber (tros
se/wire) en hensigtsmæssig vis
ning.

Kenterheks, adskillige led i anker
kæden.

Kistebænk, møbel i form af kiste,
der samtidig er indrettet som sid
deplads.

Klo, gaffelformet ende af rundholt
(gaflen).

Klys, åbning i skibssiden, hvorigen
nem ankerkæde eller trosse farer.
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Klæde, at omvikle tovværk (wire)
med en tyndere line (sejlgarn, ka
belgarn eller skibsmandsgarn) for
at beskytte en splejsning. En klæ
dekølle (eller piggeronne) bruges
som værktøj.

Knob, l ) stik (knuder), 2) fart, dvs.
sømil (sm) i timen (smit).

Laber vind, let vind.
Laste, indtage ladning.
Lejder, trappe (stige).
Lig, Den forstærkede inderste del af

flaget, til hvilket flagfaldet fæst
nes. Mærket med flagets betegnel
se 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 lig
ge til ankers eller i bøje, således
at skibet frit kan dreje for vind og
strøm, 5) - strømret. at have
strømmen ret forind uanset vind
retning, 6) - vindret, have vinden
ret forind uanset strøm.

Line, tovværk under 12 mm i diame
ter.

Lodde, måle vanddybden ved hjælp
af håndlod, dybdemåler eller ek
kolod.

Logge, at måle skibets fart gennem
vandet ved hjælp af håndlog, pa
tentlog eller elektrisk log.

Losse, at udtage last af skibet.
Lnkaf, soverum for befalingsmand.
Luvgerrig, er et skib, der uden ror-

påvirkning af sig selv går tættere
til vinden.
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Luvart, vindsiden, modsat læ.
Læ, i læsiden.
Læ, om, under dæk.
Lænse, l) at pumpe læns, tømme en

last eller tank for dens indhold, 2)
at løbe for vejret, det vil sige at
tage vind og sø agterind.

Løjt på roret, ligger et skib, der
uden rorpåvirkning af sig selv fal
dera!

Låring, skibsside i agterskibet.

Messe, opholds- og skafferum for be
falingsmænd.

Moringsbøjle, hvirvelbøjle. anven
des ved ankring med 2 ankre for
at hindre tøm i kæderne.

Muse, at sikre en hage mod at hugge
sig ud ved at bændsle med tynd li
ne mellem hagens næb og nakke.

Natte dæk, at væde dæk. Gøres i
stærk varme for at mindske tem
peraturen om læ.

Nok, yderste ende af en rundholt.

Opgå, at fire, at slække, at kaste los
(løse en ende).

Overhale, l) en tovende vil sige at
hale i modsat retning af den, man
lige har halet i, 2) indhente et an
det skib.

Overhaling, en pludselig og hurtig
krængning af skibet.

Parter, 1) Parallelt løbende dele af
tovværk i en talje, 2) fasteparten,
den tamp af taljeløberen. der sid
der fast i den ene blok, 3) løbende



eller halende part, den del af talje
løberen, hvori der hales.

Pullert, to cylindriske jernstøtter an
bragt på dækket i borde i begge
sider, for og agter, hvorpå trosser
sættes fast.

Pøs, spand.

Rankt, et skib, der ved en lille kraft
påvirkning krænger over.

Reveille, morgensignal til at vække
mandskabet.

Ride, for ankrene gør et skib, når det
af sø, vind og/eller 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 el

ler en sejsing med merlespiger el
ler drejer.

Skaffe, spise.
Skalke, at overdække luger og sky

lighter med kapper og fastholde
disse med skalkejern og skalkeki
ler for vandtæthed eller blænding.

Skandæk, kraftig træplanke lagt i
borde.

Skibsmandsgarn, fremstillet af ka
belgarn, tjæret eller hvidt.

Skraller, vinden-, drejer forefter
(modsat rummer).

Skrænse, fire småt, f.eks. på stivha
let (tot) trosse.

Skølp, udskæring, f.eks. i en bloks
ydertræer.

Skønse, at komme skråt ind.

Slagpøs, sejldugspose med line, an
vendes 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.

Slingregrej, trærammer anbragt på
skaffeborde. Skal under slingera
ge forhindre skaffe grej 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 op!, 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 sejl
dugsstrimler for at konservere
dette i forbindelse med trensning
og klædning.

Smul, søen er -, smult vande, dvs.
ubetydelig eller ingen sø.

Spadseretilladelse, frihed af kortere
varighed eller på anden måde be
grænset i forhold til alm. landlov.
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Springe læk, vandfyldes efter at
f.eks. en nagle under vandlinien
er slået ud.

Stik! Fir !
Stik ud! Fir los!.
Stjert, kort tovende, fastgjort til

kovs, blok eller anden tovende.
Stormlejder, »rebstige«, anvendes

under hårdt vejr, hænges uden
bords, forfærdiges af klædt wire
og trætrin.

Styrlastighed, forskellen i dybgan
gen for og agter.

Stævnrør, rør, hvori skrueakslen dre
jer.

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 agterfortøjning.

Svajerum, den plads, skibet behøver
for at svaje om sit (sine) ankre
(radius=kæde+skibslængde).

Sy, at sy med en smækker ende, at
iskære flere slag, f.eks . mellem to
kovse.

Sømil, 1,852 km.

Takkelage, skibs, rundholter, stående
og løbende gods.

Takling, bevikling af sejlgarn (kabel
garn 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
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antal skiver i begge blokke, f.eks.
4-skåret) .

Tamp, yderste frie ende af et tov el
ler en kæde.

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 fou
terne (mellemrummene) mellem
kordelerne (dugterne) for at give
trossen en glat overflade og sam
tidig forhindre vand i at blive
stående mellem trosse og klæd
ning.

Tørn, 1) - tørn (kinke) i en trosse
(wire), dvs. forkerte bugter, i ure
de, 2) - tur til f.eks. at stå til rors,
har rortørn.

Underdrejet, at ligge -, »at dreje til«,
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.

Vant, svære jernwirer, der forstøtter
masten til siderne.

Varp, trosse, anvendt under for
tøjning, varpning eller forhaling,
visende agter- eller forefter.

Vel! Tilstrækkeligt! Nok! (»vel roet«,
»vel i maskinen «).

Vindøjet, den retning, hvorfra vinden
kommer.

Vrider, håndtag i en vandtæt dør,
hvormed den spændes vandtæt.

'-----------------------------



Danske kommandotegn

Kon...-der

Tillæg 3

OrIopwlmpel
L- ----' 417



Danske distinktionstegn

Prins Henriks flag

Kronprinseflag

Tillæg 4

Prins Henriks stander

Kronprinsestander

Anciennitetsstander
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Dansk orlogs- og nationsflag TillægS

Orlogsflag: NATO Tillæg 6

Grækenland Island

Portugal SpanienPolen

Tyskland

.
r - ~ - - - ,

I~ I

Norge

Rumænien
Letland

Orlogsflag: kommende NATO nationer

BBl--- ---'

Estland
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Orlogsflag: Andre nationer

Sverige

Tillæg 7

II
III~

FinlandRusland
SøgrænsestyrkerRusland

Nationalflag: Andre nationer

Albanien Algeriet
Cypern

Ægypten

Irland

Israel Libanon
Færøerne

*:

Libyen Malta
Marokko Syrien

Tunis

Irak
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Specielle flag

Forenede Nationer lU.N.i

Tillæg 8

Alfabetiske flag-system og morsetegn Tillæg 9

Betydning af udvalgte NATO-enkeltflag

ALFA
BRAVO

HOTEL
INDIA
KILO
MIKE
OSCAR
PAPA
UNIFORM

Dykker i vandet
Skydning.
Ombordtagning eller transport af olie
og/eller sprængstoffer
Skib, der opererer med helikopter
Skibe, der går på siden af hinanden
Personel arbejder til tops eller udenbords
I Havn - Jeg har læge- og tandlægevagt
Mand overbord
Ombordkaldelse
Ankring og letning
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Alfabetiske flag-system og morsetegn Tillæg 9

422

A
Alfa

B
Bravo

C
Charlie

D
Delta

E
Echo

F
Foxtrot

G
Golf

H
Hotel

I
India

J
Juliett

K
Klio

L
lIma

M
Mike

N
IR=~ November

o
Oscar

p
Papa

Q
Quebec

R
R.omeo

S
Sierra

T
Tango



u x
. Uniform Xrar

iZJ ~
y

I Yankee

W Z
Whlskey Zulu

Talstandere

PENNANT FOUR

It:::=:=:s p 6

I: PENNANT SIX

--_~ p 7

PENNANT SEVEN

1~8§3P 8
PENNANT EIGHT

PENNANT NINE

pø

PENNANT FIVE PENNANT ZERO
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Talflag

One 1 Six 6

Two 2 Seven 7

Three 3 fight 8

Four 4 Nine 9

~ Five 5 Zero ø

Specielle flag og standere

1~ 3!:!!
First

Sub
2~ 4!!!

Second Fourth
Sub Sub



Prep

EMERG

E.mer ene.
Flot

~SCREEN

Subdlv

FORM Speed

Formation

I
Desig Station

Negot Squod

Port

Plakerll"altelctlo,,_der lliuchcJ."..c..cander
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Militære Nationalitets Flykokarder Tillæg 10

Sideror

Vinger og krop

Vinger og krop

Slovekiet

U
Vinger og krop

-~
Vinger og krop

"(i)
Vinger og krop

NATO

Vinger og krop

Vinger og krop

Vinger og krop

Vinger og krop

Luxembourg

Island

'.'li)
Vinger og krop

""~®
Vinger og krop

'ø
Vinger og krop

Sideror

Vinger og krop

cana~ .+.

• Sideror

England D
0 ,~·,
Vinger og krop

Bulgarien

,m"~

Vinger og krop

Estland

-G) '-
Vinger og krop

Ommo~=
Vinger og krop
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G-ø~J
Polen Tyskland

~ ~ + Sideror
Sideror

~~
Vinger og krop Vinger og krop Vinger og krop

Ungarn USA

~
Vinger og krop Vinger og krop

ANDRE LANDE

Sideror

Vinger og krop

Vinger og krop

Vinger og krop

Ukraine

Sverige

''''"*Vinger og krop

Kina

..
• -....n: I

Vinger og krop

~"O
Vinger og krop

Rusland

*~Vinoer og krop

Vinger og krop

Vinger og krop

Irak

R"'"@
Vinger og krop
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o

BETEGNELSER PA P

Kategori
Tilhørsforholl

NIV GRAD Linien/Reservl

BEFALINGSMÆND

Officersgruppen

- General/admiral
~

;:) - Generalløjtnant!
et viceadmiral
W
~ - Generalmajor/
Z
LL kontreadmiral/
W generallæge
::I:
O

- Brigadegeneral/ I- Linien
flotilleadmiral

- Oberst!
kommandør/
stabslæge af 1. grad!
stabsdyrlæge/
stabstandlæge ~

I-

- Oberstløjtnant! Linien elle]
kommandørkaptajn! I-

reserven
stabslæge af 2. grad ~
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SONELKATEGORIER

I Benævnelse

I
lenereln

Personel af linien benævnes kun
med grad, mens personel af re
serven tilføjes »af reserven«.

General/admiral

Generalløjtnant!
viceadmiral

Generalmajor!
kontreadmiral!
generallæge

I Brigadegeneral!
flotilleadmiral

Tillæg 11

Bemærkninger
(evt. populær betegnelse)

Oberst!
kommandør!
stabslæge af 1. grad!
stabsdyrlæge!
stabstandlæge

.Oberstløjtnant!
kommandørkaptajn!
stabslæge af 2. grad

Stabslæge

Stabslæge
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o

BETEGNELSER PA PI
NIV GRAD Kategori

Tilhørsforholll

Linien/Reservl
I

BEFALINGSMÆND

Officersgruppen

- Majorl
~

orlogskaptajn!
overlæge/
overdyrlægel
overtandlæge

- Kaptajn!
~ kaptajnløjtnant! Linien elle
~ reservelæge af l. grad i-- reserven IW
~ reservedyrlæge af 1. grad!
Z reservetandlæge af 1. grad

Ia:
W - Premierløjtnant!C
W reservelæge af 2. grad!
..J reservedyrlæge af 2. grad!

reservetandlæge af 2. grad
~

- Flyverløjtnant af 1. grad Kun linien

- Flyverløjtnant Kun linien

- LØjtnant! l-

reservelæge af 3. grad!
I--reservedyrlæge af 3. grad! Reserven

reservetandlæge af 3. grad
~
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SONELKATEGORIER

Benævnelse

Major!
orlogskaptajn!
overlæge!
overdyrlæge!
overtandlæge

Kaptajn!
kaptajnløjtnant!
reservelæge af 1. grad
reservedyrlæge af 1. grad!
reservetandlæge af 1. grad

Premierløjtnant!
reservelæge af 2. grad!
reservedyrlæge af 2. grad!
reservetandlæge af 2. grad

Bemærkninger
(evt. populær betegnelse)

rFlyverløjtnant af 1. grad

. Flyverløjtnant

Iræmepligtig løjtnant af reserven etc.

Anvendes til personel, der har
f- gennemgået en uddannelse til pi

l- lot eller navigatør.

Indkaldt personel under den første
samlede tjenestetid samt evt. efter
følgende korttidskontrakt. Populær
benævnelse »væmepligtig løjtnant«
eller blot »løjtnant«. Graden anven
des også for kadetter.
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I

o I
BETEGNELSER PA F,

NIV GRAD Kategori
Tilhørsforhol,
LinienlReserv~

I

BEFALINGSMÆND

I
Sergentgruppen

f-- Chefsergent

- Seniorsergent
;:)
«
W
~
Z - Oversergent

Linien elle!
rx:
W
C - Sergent! -

IW underlæge/
reserven

..J
:æ: underdyrlæge/
W undertandlæge
..J
..J
W
:æ:

f--

- Korporal Linien eller
reserven
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SONELKATEGORIER

Benævnelse

Chefsergent

Seniorsergent

Oversergent

Sergent!
underlæge/
underdyrlæge/
undertandlæge

Bemærkninger
(evt. populær betegnelse)

Værnepligtig sergent!
værnepligtig underlæge/
værnepligtig underdyrlæge/
værnepligtig undertandlæge

Korporal

Indkaldt personel under den første
samlede tjenestetid. Efter hjemsen
delse efter den første samlede tjene
stetid »sergent af reserven« etc., så
fremt kontrakt om rådighedspligt
tegnes.

Anvendes alene som midlertidig til
lagt 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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o

BETEGNELSER PA F

NIV Kategori
Tilhørsforhol

GRAD LinienIReserv

MENIGT PERSONEL

Konstabelgruppen
- l

- Overkonstabel af 1. grad!

Imarinespecialist/
~ flyverspecialist
et
W - Overkonstabell
~ Linien elle
Z marineoverkonstabell ~ reserven

~
flyveroverkonstabel

W
- Konstabell~

Z marinekonstabell
et flyverkonstabel -:æ:

Konstabelelever
- Konstabelelev -

marineelev '- Intet
Iflyverkonstabelelev

flyverelev ~

- Væmepligtig menig Værnepligtige Intet
menige
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,30 NELKATEGORIER
I

Benævnelse
Bemærkninger

(evt. populær betegnelse)

Overkonstabel af l. grad!
fnarinespecialist!
flyverspecialist

I
Overkonstabell
'marineoverkonstabell
flyveroverkonstabel

I
Konstabell
'marinekonstabell
flyverkonstabel

I
Konstabelelev
Imarineelev
:flyverkonstabelelev
I
,flyverelev

I
V ærnepligtig menig

-

Personel af linien er ansat (over
enskomst, tjenestemandslignende

>- eller tjenestemands).
Personel af reserven er hjem
sendt!afskediget.

Anvendes om ansat personel i ansæt
telsesperiodens første 9 mdr., regnet
fra 1. mødedag.

Indkaldt personel under den første
samlede tjenestetid.
Populær benævnelse »menig« eller
»værnepligtig« (menig).
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GRADSTEGN OG MÆRKER I SØVÆRNET 2000

OFFICERSGRUPPEN

~
-

-
Adnural Viceadmiral Kontreadmiral Flotilleadmiral Kommandør Kommandørkaptajn Orlogskaptajn Kaptajnløjtnant Premierløjtnant Løjtnant

_._.NATIONALITETSMÆRKE

SERGENTGRUPPEN

I
Chefsergent Seniorsergent Oversergent Sergent

Stampersonel
Kodel!
Sergent

IOGO/OC1Tj

Værnepligtig sergent
(OGO/OGTINAlMA)

Korporal

MARINE KONSTABLER

I~

ELEV PÅ SKOLE

!
Søværnets

Officerskole
Søværnets

Reserveofficerskole
Sergentskole Marinespecialist Marineoverkonstabel MnrinekonstabeJ MarineelevI

Værnepligtig befaren
Kampinfonnation

Værnepligtig



Senio rmekan iker Overme kaniker
af l. grad

Overmekaniker
. f 2. grad

Mekan iker Orlogsprovst Orlogs præst Værnep ligtig
teolog

Musikdirigent Musiker

KASKETSKYGGER KASKETEMBLEMER KOKARDER

Ankerknap

@@
Officerer af

admiralskJassen
Kommandør Kommandørkaptajn

Orlogskaptajn Orlogs provst
øvrige jakkeklædte Officersgruppen

(gejstligt personel 
musiker personel)

Sergentgruppen
Mekaniker

Jakkeklædte
menige

Konstabel
gruppen

værne
pligtig

TJENESTEGRENSEMBLEMER UDDANNELSESTEGN

Sirius
Undervand sbådsemblem

Distinktionering lir læge- og
tandlægepersonel i Seve rner

GenrnJl.zse" Konaudmirat
St&hIlq c~ I. &rad " KomrrwxIør
SW.IZICaf 2. grad =Kornmmdøfbpc.ajn
Ovm z I C.overtandllel c =OrIOi\bpLajn
Resro 'l:!ZI Caf I. p. rcscn.'l:WlIlla'I Caf J. arad • Kapt:lljnløjlJWll
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Tillæg 17

DE 15 GRUNDREGLER
foromgang medvåben og ammunition

1. De skal behandle ethvert våben, som om det er ladt, indtil De selv har
kontrolleret, at det er afladt.

2. Rør aldrig ved våben eller ammunition, De ikke kender.
3. Våben, De stiller fra Dem, skal være afladt.
4. 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.

5. 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.

6. Ladning af våben og afgivelse af skud må først finde sted, når der er givet
ordre eller tilladelse dertil.
Når skydningen er slut, skal De straks aflade våbnet.

7. Sigt aldrig mod levende mål - heller ikke i kådhed.
8. Pil aldrig i tankeløshed ved sikring eller aftrækker på et ladt våben.
9. Under bevægelse skal et ladt våben være sikret, såfremt der ikke er givet

anden ordre.
10. Under øvelser, hvor løs ammunition anvendes, er håndgemæng forbudt.
11. Under øvelser skal tabt, uafskudt eller forsaget løs ammunition altid fjer

nes, inden området forlades.
12. Al ammunition skal behandles, som De har lært.

Ammunitionen skal føres i de befalede føringsmidler (ikke i lommerne).
Ammunitionen må ikke ændres eller beskadiges.

13. Det er forbudt, uden særlig tilladelse, at være i besiddelse af ammunition,
sprængstof eller dele deraf.

14. Det er forbudt at opsamle eller berøre funden ammunition og ammuniti
onsgenstande,herunder forsagere. Finder De noget, skal De melde herom
til Deres foresatte.

15. Enhver har pligt til straks at skride ind over for brud på eller tilløb til brud
på sikkerhedsbestemmelseme.

BRUG DERES SUNDE FORNUFf OG TÆNK DEM OM
DET ER DERES ANSVAR

445
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Sagers behandling ..
Sagsomkostninger i militære

straffesager .
Salut .
Samarbejde ..
Samarbejdsloven ..
Samarbejdsudvalg ..
Seksuelt overførte sygdomme ..
Seniorsergent .
Sergenter .
Sikkerhedsafstande .
Sikkerhedsbestemmelser ..
Sikkerhedsregler for håndskyde-

våben i fredstid ..
Sikkerhedsrepræsentant .
Skansevagthonnør .
Skarpskyning .
Skatteforhold ..
Skibsklasser - tillæg l .
Skibskost .
Skibsledelsen .
Skibsnumre .
Skibsorganisationen .
Skiftemønstring ..
Skifte- og kvartersinddeling .
Skik og orden ..

233
234
233
235
154
113
122
141
237
280
98

136
Il11

Il5-123
193
254
315
68

186

243
332

166/179
167
189
195
62
62

252
125/251

248
204
333
249
235
388
232
107
109
108
123
III
146
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T
Tabt arbejdsfortjeneste 232/382
Taktisk division 110

V
Vabler 192
Vagtafløsning 124
Vagttjeneste 123/256

175
61
61

420
101

1011258
136

86
383

2
238
140

124/232
196

Uddannelse af talsmænd ..
Uddannelsen i Søværnet ..
Uddannelsens formål ..
Udenlandske orlogsflag -

tillæg 7 .
Udkiggen .
Udkigstjeneste ..
Udmærkelsestegn ..
Udsætning og hejsning af

gummibåd .
Udsættelse til mønstring ..
Ulfstand Holgersen, Jens .
Ulovligt fravær .
Undergiven ..
Uniformer .
Urinrørskatar .

Tordenskiold .
Torpedovåbnet ..
Totalforsvaret ..
Tovværk .
Trawlerdragt .
Trekroner .
Trolle, Herluf ..
Tyveri .

u

Talflag - tillæg 9 422
Talsmænd .. 167
Talsmandsudvalg 167/179
Talstandere - tillæg 9 422
Tavshedspligt 222
Teknisk division 110
Tillæg og godtgørelser 232
Tilskadekomst i tjenesten 159/200/

218
Tiltaleformer 145
Tjenesteforhold 139
Tjenestefrihed 157
Tjenestestedsblade 317
Tobaksrygning 126/147/

163/194
5/329

266
44
80

296
7
2

50
49
50

380

58
2
7

IO
86

194
214
214
324
258
129
421
150
40

342
66

240
241
243
210

11
191
197

159/384
198
216

39
325
325

75
335

87-98
49
56

265
58

380

Skoler .
Skram, Peder .
Slaget på Rheden ..
Slesvigske krige, De .
Slippeapparater ..
Smitte .
Socialkonsulent/rådgiver .
Socialrådgivning .
Soldaterhjem ..
Sonar .
Spadseretilladelse ..
Specielle flag - tillæg 8 .
Spil om penge .
Spionage .
Splitflag .
Stampersonel ..
Straf .
Straffes agers afgørelse .
Strafudmåling .
Styrketræning ..
Suenson, Edouard ..
Sundhedstjeneste .
Syfilis ..
Sygdomstilfælde .
Sygepleje .
Sygesikring .
Særligt beskyttede personer m.v.
Søfartens Bibliotek ..
Sømandshjem .
Sømandskab .
Søur ..
Søvejsregler .
Søværnet ..
Søværnets Helikoptertjeneste .
Søværnets håndvåben .
Søværnets Materi elkommando .
Søværnets mobiliseringsstyrke .
Søværnets Operative

Kommando .
Søværnets opgaver ..
Søværnets organisation ..
Søværnets personelreserve ..
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Vagttjenestens udførelse .
Vagt under fredsforhold .
Vagt under krigsforhold .
Valdemar Sejr .
Valg af talsmænd .
Valggruppemøder ..
Valggrupper ..
Vandtæt inddeling ..
Varslingssystemer ..
Vask ..
Vedel, Aage H .
Vedligeholdelse ..
Velfærdsorlov ..
Veneriske vorter ..
l Verdenskrig ..
2 Verdenskrig ..
2 Verdenskrig, efter ..
Vigeregier .
Vikingetiden .
Vrag ..

125
123
124
339
170
174
167
279
257

135/191
12

112
155
197

11
12
13
91

l
164

Værnepligtige teologer 329
Værnepligtig menig 61/64
Værnepligtsorlov (jobsikring) .. 219
Værnepligtstid 380
Våben og ammunition 246
Våbenberedskabsformer 114
Våbenkonventionen 27
Våben sektion 110
Våbensystemer 267

w
Wessel , Peter 5
Willemoes, Peter .. 8

y
Ydelser 229/382

ø
Økonomisk hjælp 215






