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Några utdrag ur Förenta staternas 
fartygsexercisreglemente. 

(The Ship and Gun drills, 1914.) 

Etl fartygsexercisreglemente från en stor och modern ma
rin som Förenta Staternas erbjuder givetvis åtskilligt av in
tt·esse iiven för oss, oaktat deras förhållanden ej överenstämma 
med vå ra. Det amerikanska reglementet har därför ej i sin 
helh et å tergivits, utan i allmänhet endast i de viktigare stycken, 
som synts mest värdefulla ur synpunkten att vid dryftande 
av hithörande frågor kunna vara uppslagsgivande. Vad som 
här fin nes utgör sålunda, beroende på ämnets omfattning och 
vikt, antingen ordagranna referat eller ock sammanfattningar. 
Enär till en del härigenom sammanhanget gått förlorat, finnes 
i slutet bland »reflexion erna >> några slutsatser, som kunnat 
göras av den som läst originalet i sin helhet. 

Översättningen av facktermer har vanligen ej gjorts di 
rekt, u tan ha använts de svenska ord, som ansetts bäst ange 
motsvarigheten till de amerikanska förhållandena . 

Heglementet innehåller fö ljande nio avdelningar: Organi
sation, Stridsövningar, Nödfa llshändelser, Kanonexercis, Artil
leri, am munition och sprängämnen, Inre tjänsten , Kroppsöv
nin gar, Skepparpipan samt Hornsignaler. 

Avdelning l. Organisation. (1) *) 

Denna avdelning berör i korthet de grunder, efter vilka 
en far tygsbesättni ng skall kommenderas samt de allmänna 
Principerna för fördelningar inom fartyget . 

--------*) Siffrorna inom parentes h änvisa till reflexionerna. 

Tids krift i Sjöväsendet. 23 
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De förra, som utgå från behovet av folk för striden och 
för att hålla materielen stridsber edd, fordra: 

a) fullt bemannad fartygsledning , 
b) fu llt bemannad eldledning, 
c) fu lltalig betjäning för varje svår och m edelsvår kanon, 
d) 2 riktare samt reducerad betjäning till varje lätt kanon, 
e) erforderligt -Jangningsfolk för en längre strid , 
f) er forderligt maskinfolk för att hålla full far t under en 

Hingre strid , . g) erforderligt rapportfolk för inre och yttre lwmmm:nka-
tioner, 

h) erforderligt folk för skötseln av den elektriska mate-
rielen, 

i) erforder ligt skyddsfolk, 
j) erforderligt sjukvårdsfolk samt 

l f. 11 (användes till k) erforderligt ekonomi- och hantver (S o ~ 
att komplettera stridsposterna l. . .. 

De senare utgå ~iven från stridens krav och lyda: Besatt-
ningen skall organiseras i underavdelningar på sådant sätt, sm~ 
bäst bidrager till fartygets stridsduglighet. På denna ?rgam
sat ion sk ola alla förde lnin gar för rutintjänsten grunda s1g. De 
olilw en h eterna skola i och för fartygstjänsten hållas t.i llsa.m
mans och så nära stridsposten som möj ligt. Så långt s1g gora 
låter , skola underavdelningarna vid .. ~-utintjänsten befa ll~s o~~1 
ledas av de officerare och underbefal, som leda dem l str · 

· · · · as till-Härefter följ er i vissa delar fordelnmgspnnc1pernc 
· · "Il · o ·d 337 varefter Jämpnino· vilken schematiskt framsta es 1 a SJ · , 0

' 'lk f" delnin «ar S0111 slutlicten komma bestämmelser, om VI a or o . o . h f" d l m uar skola finnas. Härom sägs : VarJe far tyg skall a or e n o 
. . 'd b d k ·t 'd dacr och natt, till förberedelse 1111 stnd, stn s ere s ap, s n , o ' 

d · · · · a kolnin« ren-1-ollision brand båtar, lan sb gnmg, >> crmsmo "' o> ~ , , . k ·l t .. ·a arun-
göri.na och permission . Stridsfördelmngarna s o a u go1 o o d f" d l . crar skola den för far tygets organisation, och a lla an . ra or e n mo< f tta 
kunna härledas från dessa. Stridsför delmngarna skola o!U .a 

. l. . h o ll f" ·esknfter h e la fartyget, och desamma sk ola 1 deta .1 m n e a a .. OI 
för a lla de olika stridsfall, som rimligtvis kunna fo rutses. 
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Avdelning II. stridsövningar. 'i') 

1\/argöring j'ör strid. 

Fw· tyget klargöres för strid i två olika omgångar: l ) iland
lämning av .effekter , 2) fö rberede lse till strid. 

1) Effekter skola ilandlämnas enligt följa nd E': h:'\tar (utom 
de av H. B. bestämda) ; div. madrasser ; möbler , skrin , ki s tor 
och dörrar aY trä ; allt hrii.nnbart och sådant, som kan föror
saka spl in t oeh som kan undYaras; gösstake, flaggspel och 
balbom mar efte r omdöme; obehö\'lign stötto r och dilvcrtär, fall
rep~ ! r:1 p por; bcs~i ttn ingens obehiiYliga kläder; mässbord och 
-bänkar (må b ibehållas till sann olik kontakt m ed fienden ). 

Hii rj iimtc sk ola i först:1 omgången wiresplintnät anordnas 
under gratingarna i pnnn- och m askinrum ävensom övriga 
splintskyeld a nbringas samt stridskoner påsä ttas. 

:21 Pä förberedelse till strid göres bl. n. följande/i') klar
glir ing för foreering; skaffni ng; torpederna klargöras för fyll
nin g: s tridsspetsa r n edtagas i torpedrummet ; arrestanter ut
sliippas; obehöYiiga brännbarn oljor, vä tskor och fä rg kastas 
iin~r hord ; smäckra mantåg sträckas ; dävertar och stöttor fäl 
las; re kylcylindrarna fy llas; dynamomaskin er, kompressions-, 
brandpost- och länspumpar klargöras; rapportvägar och instru
ment för fa rtygsled ning och eldledning klargöras och avprovas; 
eiPktriska avfyrningsledningar samt genomblåsningsledningar 
el :o ; h randslangar kopplas och u träckas (najas så att dc 
ej IHJrts kjutas av gastrycket från kanonerna); stridsström
men lillslas, och a ll ström , som ej behöves för striden , 
IJry ll's; rl'servbe lysningen, stridssigna !plats, skyddsavdelnin
garna, förbandsp latser, transporlmaterielen för sårade samt 
l'iirhanclsposter klargöras; k a nonba ljorna fy llas; dricksvatten 
h ii m tas; rese rvdelar klargöras; materiel för avtorkande av 
siktt>na hämtas; r~scrvkommandoplats och reser vstyrano rd 
ni ngar klargöras ; ånga avstänges fran alla oskyddade led ---*J Battlc drills. 

** ) Dc sex första punkterna utföras dock ej Yid ÖYningar och m
S[lektioncr (2). 
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ningar; blixta vstängningar och säkerhetsventiler klargöras för 

manövrering från däck; övre däck sättas under vatten; spy. 

gatten igenpluggas; båtarna vattenfyllas och klädas med p res. 

senningar; torpedsikten klargöras samt avfyringsledningar från 

och kommunikationsledningar till torpedrummet avprovas; re-

servanordningar klargöras; d:o anordningar för eldledning 

grupp- eller pjäsvis; d:o langningsanordningar; d:o draggar för 

klarande av propellrarna; ankarna surras och losschacklas 

kättingar nedskjutas (en kätting bibehålles ischacklad i lodbar~ 
farvatten); livbälten utplaceras på lämpliga skyddade platser; 

de vattentäta dörrar, som skola vara stängda under strid, stän

gas; pansardörrar d:o; under mörker förskärmas ljus. 

Skyddade stuvningsplatser skola finnas för följande (som 

dock ej får hindra passagen i fartyget): navigeringsinstrument, 

kolningsredskap, mess- och kökseffekter, obehövliga madrasser 

tillhörande sjuk vården, säckar, kojer, sjukkojer, artilleriövnings

materiel, dykarapparat, fältkanoner, rengöringsmateriel samt 

övriga lösa effekter; 
besättningen skall före strid bada och påtaga rena under

kläder; 
ammunition upplangas, handvapen med ammunition klara 

att utdelas, flaggor hissas på topparna samt alla slutliga för

beredelser för striden göras. 

stridsfördelningar. 

Officerornes stridsposter samt ersättare. 

FC, manövertornet, ersättare S. 

S, reservkommandoplatsen , i direkt förbindelse med FC (3). 

AO, ordinarie eldledningsstationen, ersättare l. O. 

NO, ordinarie kommandoplats för fartygsledningen, ersät

tare utses av FC. 
Fl, maskinrummen, ersättare närmaste man . 

l. 0./) centralen, ersättare utses av FC. 

:*) 1 :st. lieuteri an t. 
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FL, huvudförbancl splatsen, ersättare närmaste ma n. 
FP, post och ersätta re bestämmes av FC. 
Stridsorgonisntion . Striclsfördel ningar na skola innehålla 

besättningens poster och befattningar i nedanstående strids
organisa tion. 

l. Eldledning ( AO ). 

1. Bestämmande av begynnelseavstånd under närmandet. 
2. Under a lla stridsförhållanden: 

a) succesiva eldled ni ngsstalioner, 
b) eldl ed ning mot elt mäl , 
c) eldledning mot tva m ål å samma sid a. 
el) eldledning mot två m å l å motsatta sidor, 
e) ledning av an titorpedbåtsartilleriet under dager, 
f) eldledning tornvis, 
g) torpedanfa ll nattetid . 

3. Haverier och deras avhjälpande. 
4. strålkastarnas uppställningsplatser :;: ). 

II. Hestyck ni ng och n m mu nition (A O). 

1. Kanoner och torpeder. 
2. Langning. 
3. Reservkanon lwtjäni ng ar. 
4. Haverier å k a noner och torpeder. 
5. Artillerireparntionsgrupp. 

Ilf. Fartygsledning (NO) . 

l. Stridssignalering. 
2. Successiva kommandoplatser för fartygsledningen. 
3. Successiva sty rningsplatse r ; olika sätt för sty rning. 
4. Inre k om munikati oner. 

IV. Pwmor och maskiner (Fl). 

1. Maskiner pannor oc h hjälpmaskiner. 
2. Haverier och deras avhjälpande. 

*) Scconda ry c:cnt"chlight location s. 
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3. E ldarpersonal i reserv. 
J. Mas kinreparationsgruppen. 

V . skyddstjänsten ( 1. O.). 

1. Brand och läcka. 
2. Vattentäta dörra r som skola och ej skola stängas. 
3. Nödfall såtgärder såsom: klara propellrarna, en eller 

båda masterna bortskjutnn, bogsering av skadat fartyg , etc. 
-l. Arbetsgrupperna skola vara tillgängliga för släckande 

a,· brand, manövrera ventiler, stötta skott och täta läckor, röj
ning, repa rera elektri ska ledninga r etc. Verktyg, som skola 
finn as å reparationsplatserna skola bl. a. utgöras av: skift
nycklar, släggor, skruvtving, kofot, taljor, stöttor, rörsåg saml 
materiel för reparation av elektriska ledningar och apparatet·. 
stuvningsplatser för denna materiel skola finnas å reparations
platserna. Arbetsgrupperna skola ii ven handha va andnings
apparaterna. 

VI. Sårades vård (F L). 

1. Huvud- och hjälpförbandsplatser. 
'2. Sårades transport. 
3. Allmänna instruktion er (4) 
a) Förbandsposterna innehålla sårfö rband jä mte gummi

bindor. Lösning för inflammerade ögon samt förhand för 
briinn- oc h skållskador skola finnas resp. vid kanonerna och 
pann- och maskinrummen. 

b) Fö rsta förbandsinstruktionen innehå ller fö lja nde: 
1. Under strid förbinder envar sjä lv sina sår. Effektivi

te[(• n av denna tjänst beror huvudsakligen på den grundlighet, 
Varmed de olika avdelningarna häri förut undervisats a v far 
tygsl iikarna och sina officerare samt på i huru hög grad varje 
1llnn har klart för sig att första förbandet, lugnt a nlagt av 
honom sjä lv ell e r en kamrat, utgör den mesta hjälp, han kan 
Påriikna under pågående strid. För besättningen skall påpe
kas att a lltför omfatta nde behandling och transport unde r strid 
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är både otillrådlig och opraktisk. Den sårade skall placeras åt 

sidan, så att han ej stör stridsarbetet 

2. Under stridspaus uppsöka sjukhärargrupperna de så

rade, hjälpa dem, bära dem till förbandsplatserna samt upp. 

rätta förteckning över de döda. Fattygsläkarens förs ta plikt 

är att i första hand lämna hjälp till sådana, som efter omedel

bar vård åter kunna intaga sina stridsposter. Avsikten skall 

vara att hålla så många stridande som möjligt på sina poster. 

I fall av svåra skador må operation företagas, men med om. 

bord befintliga medel får detta till större utsträckning ske en

dast i den händelse, att förflyttning från fartyget av de sårade 

uppskjutes. 

c) l. Transportvägar skola utmärkas med pil och rött 

kors. Minst två förbandsplatser skola finnas, en h uvud- och 

en hjälpförbandsplats . Dessa platser skola hava riklig tillgång 

på dricksvatten. Vattenbehållare skola finnas, rymmande å 

större fartyg c:a 4 liter pr man, beräknat för 20 % av besätt

ningen. Förbandsplatserna skola vara ventilerade och belysta 

samt så svala som omgivningarna medgiva . Reservbelysning 

skall finnas , likaså å durken avlopp för vatten. I närh eten av 

förbandsplats skall finnas förläggningsplats för sårade, rym

mande 10 % av besättningen. Detta rum skall vara lätt till

gängligt från förbandsplatsen och i likhet med denna h a riklig 

lufttillförsel. Förutom den vanliga utrustningen från sjukhytt 

och operationsrum, som fördelats till förbandsplatserna, skall 

följande finnas: fläktar, >> ha lf tubs >> , vattenbaljor, svablar och 

kvastar, tvättbord och instrumentbord , hyllor, hängare för 

sköljkannor, förbandskistor , sängkläder för förläggningsplatser 

för sårade, stärkande medel m. m. Reservförråd av förbands

materiel skola finnas på detta däck och skilda från fö rbands

plats, bakom pansar och åtkomligt för utdelning till förbands

platserna. 

2. FL skall under strid som regel uppehålla sig i opera

tionsrummet eller å huvudförbandsplatsen . 

d) Nummerbrickor för identifiering skola finnas. 
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e). sjukvårdens organisation, omfattande alla dispositioner 

för stnden, skall utarbetas då fartycret crår ut pao d't' 
. ' o o L expe 1 wn. 

föresknfter skola utfärdas för, dels undervisande av officerare 

underbefäl och manskap i sårades vård, dels utrustnina oc~ 

ordnnnde av förbandsplatserna i enligh et med ovanstående t> samt 

dels slutligen organisation av personalen å dessa platser och 

densammas utbildning i sårades vård och transport. 

f) ~~'epps.köket och bageriet å äldre skepp skola, om oska

dade, stallas hll läkarens fölfogande för kokande av varmt vat

ten O('h för sterilisering av instrument m . m. 

.. g) Materiel f~~· sårades transport erhålles från läkareupp

borden . Enkl.a satt för transport äro att föredraga framför 

andra, n1era >> Inventiösa >> . 

h ) Ett stridsfartyg skall sn:nast möjligt söka avlämna sina 

sårade. 

Övningar i klart skepp. (5) 

s tridsövningar äro ej att anse såsom utbildningens kulmen 

uh~n ~astmer s~~on: utsl~g av densamma. Ovannämnda grup

~ei skola var for s1g stndsövas oberoende. Föreskrifter skola 

fmnas f~r bemannande av såväl reservkommandoplats för far

lygsleclmng som reserveldledningsstationer som för ledningens 

utövande från dessa platser.* ) 

Siridsberedskap och strid (6). 

s tridsfördelningarna skola innehålla dispositioner för 

stridsberedskap och strid: 

l. Under dager. 
a) klar sikt 

' 
b) oklar sikt, 

c) uvb- eller torpedanfall. 

2. Under mörker. • 

.. Stridsberedslwp under dager och klar sikt. Om strid ej 

~~art förestående, må vaktgöringen bestridas på van-

'*) Jämför sid. 345. 
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ligt sätt. Särskilda utkikar skola vara utsatta. Ammunition 
upplangas ej förr än vid klart skepp. 

Strid under dager och k /nr sikt. 1\/arl skepp intaget. Msv 
artilleriet bemannat eller betjäningarna i skydd, beroende på 
avståndet. Lätta kanonbetjäningarna i skydd. Atgärder skola 
yara vidtagna för :wslående aY torpedanfall under det att svåra 
artilleriet skjuter. 

Siridsberedskap under dager oc h ol.:lar sikt eller då uvb
e/l er to r pedanfal/ väntas . 

1. Besättningen, utom maskinfolket , på 2 vakter å fö ljan-

de platser: 

a) fartygsledning , 
b) eldledning, 
c) alla kanoner och langningar, 
d) torpeder och torpedsikten, 

2. Ammunition: 

a) sv. kanoner laddade, 

b) msv. kanoner 5 projekti ler, 

el lätta kanoner 2 lådor. 
Strid under dager och oklar sikt eller under uvb- eller 

torpedanfall. Antingen klart skepp eller klart skepp mot tor
pedanfall skall vara intaget. )\r torpedanfall sannolikt, ä r till
rådligt att bemanna samtliga kanoner. 

stridsberedskap under mörker. Oaktat härvidlag fö rsva· 
ret mot torpedfartyg är viktigast, får dock ej förutsättas, att 
strids upptagande med svåra artilleriet är en osannolik hän-
delse. Följande dispositioner fordras: .. 

l. Besättningen, utom maskinfolket, på två vakter å fol-

jancle platser: 

a) fartygsleclning, 

b) eldledning, 

c) alla kanoner och langningar. 

d) torpeder och torpedsikten , 

e) <;trålkastarledning. 
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2. Ammu nition : 

n ) SY. kanoner. ammunition en i durkarna , 
b) msv . kanoner , 10 projektil er; l;;an onerna laddade ef-

ter 0 mdiime, 
c) lätla kanonerna, 4 lådor ; kanon erna laddade efter 

omdöm e. 
3. \ ' nrje grupp skall ha sig tilldelad särskild strålkastare 

och siirski ld utkikssektor . Varje torn skall hava en utkik å 
t orntal~l't. 

.t. .\Ila förberede lser avslutade vid solnedgången , då ~iven 
alla ljus skola vara förskärmade . 

Strid under mörker. Klart skepp mot torpedanfall skall 
vara intage t. Fria vakten intager sina stridsposter. Svåra cli
risioncrna skola vara utbildade att avgiva verksam eld utan de 
officerare. unelerbefäl och det manskap, som ha särskild för
delning vid klart skepp m ot torpcdanf::ill. Yanligen användes 
ej s1·ar~1 ar tilleriet och torpederna vid avslående a1· torpedan 
fa ll , men tillfällen kunna uppstå, då de h~irunde r komma a t t 
behö,·as, varför hastig övergång frå n klart skepp mot torped
rmfall ti ll klart skepp skall kunna verkställas. 

Krigsrutin och slutliga lärberedel ser }"ör strid. 

Fartygen skola uneler krig stiincligt ntra beredda för ome
delba r st rid natt och dag under en längre tid, varför v<Jlder 
och ljiinsten i övrigt måste anpassas härefter. 

De slutliga förberedelserna göras n~ir strid är omedelbart 
förestaL'n cle eller i stridsberedskap i oklar sikt eller före sol
l1 edgangen . Under dager är signalen klart skepp signal för 
sl;ltliga fö rberedelser; dock må utförandet av vissa detaljer hero 
P~ omstiincligheternn t. ex. >> hauling galley fires », eller igang
sauan dL' av dynamomaskin er etc. Nattetid skola kan onerna va
~a kla ra och bemannade med vakten. Till vilken utsträckning 
~·Ia vakten m ä gå till ko js, beror av omstiinclio-lwte rna . På 

Sio . t> 
t>I1al ·n klart skepp mot torpedanj'all inta!<er fria vakten sina st · v I'tdsposter. 
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Klart skepp. 

Användning. Klart skepp användes i första hand för att 
bemanna svåra artilleriet, i andra hand för att avslå torped. 

anfall. 
Allmänna å'liggcmden . 

1. a) Kanonerna bemannas och klart skepp intages. 
b) Torpederna fyllas. 
c) Brandslangarna klargöras. 
d) Klara vid ventilerna.') 
e) Klara vid strömbrytare och strömbord. 
f) Avprova materielen. 

2. Alla förberedelser som uppräknats under förberedelse 
till strid och som äro nödvändiga för ledningen och betjänandet 
av artilleriet, skola utföras till erforderlig omfattning. 

3. Envar skall intaga sin stridspost under klart skepp. 
>> Fleet working parties », fartygstjänsten och båttjänsten måste 
anpassa sig efter klartskepp-rutinen. 

Signaler: 
l. För dagstrid: 

a) larm (allmän signal), 
b) klart skepp på horn, 
c) klart skepp pr telefon och talrör. 

2. Aterställsignaler: 
a) återställ på horn, 
b) återställ pr telefon och talrör. 

Rapporter: 
l. Klart rapporteras pr telefon och talrör av: 

a) Artilleridivision, eldledningsstation och torpeddi· 

vision till AO , 

tralen, 

b) Manöverfolk, gnist- och signalfolk till N O, 
tl.ll cen· c) Maskinfolk, sjukvårdsfolk och skyddsfol1{ 

d) AO, NO och centralen till S, 
e) S till FC. 

*) Härmed menas slussventiler, blixtavstängningar, ventiler för 
durkfyllningsanordningar, kemisk a eldsläckningsledningar m. ID· 
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2. Återställ (avlämnas personligen) ; 

a ) efter återställ uppställer folket sig i divisioner. Den 
ii,Jdste närvarande lämnar av till divisionsofficeren, 

b) divisionsofficeren till S, 
c) S till FC. 

ö vningar. Grundlig förberedelse skall göras för varje 
stridsöYning.*) Bestämda program skola uppgöras och följas 
vid sådana övningar, vid vilka även haverier skola fingeras . 

Detaljövningar få icke företagas under stridsövningar, un
dantagandes fingering av haverier å personal och materiel. 
Kanonbetjäningar och övriga enheter förväntas vara väl för
trogna med sin stridstjänst innan fartyget går till strid, och de 
skola ha bibringats grundlig färdighet, innan de fordrande 
stridsövningarna mera ingående taga sin början. 

l • 

Klart skepp mot torpedanfall.**) 

Användning. Klart skepp mot torpedanfall användes i 
första hand för avslående av torpedanfall och i andra fall för 
bemannande av svåra artilleriet. 

ABmänna åligganden: 

l. Före solnedgången. 

a) Kanoner och strålkastare bemannas, samt klart 
skepp mot torpedanfall intages . 

b) Torpederna fyllas. 
c) Brandslangarna klargöras. 
d) Klara vid ventilerna. 
e) Klara vid strömbrytare och strömbord. 
f) Avprova materielen (även strålkastarna) . 
g) Ljus förskärmas. 
h) Avsluta fi'irberede lser, som äro nödvändiga för a r

tilleriets ledande och betjänande. -----·*) ö vning i klart skepp. 
~**) Torpeda defenc e quarters. 
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i) Niir klargöringsrapporterna inkommit, bem anna 

vak ten; fria va k ten till anvisade platser i närheten a v nattstrid s~ 
posterna. 

2. Efter so lnedgången. Far tyget skall befinna sig i strids

beredskap. mörker se si d. 342. 

E niir allt ä r klargjort redan till före solneclga ngen och ena 

vakten har bemannat, å terstå r endast för fria vakten att intaga 

klart skepp mot torpedanfall. 

3. Envar skall intaga sin post vid klart skepp mot torped

anfa ll. 

Signaler: 
l. För nattstrid: 

a ) larm {allmän signal ), 

h) ];/art skepp mot tortJedanfcdl på horn , 

c) k/ort sk epp mot torpedanfall pr tele fon och talrör. 

2. Aterställsignaler : 
a) åters täll på horn , 

b ) ätershi/1 pr telefon och talrör. 

RaJ!porter: 
l . l\ lart rapporteras pr telefon och talrör av: 

a) kanongrupper och ~trålka stare av gruppledaren (of· 

ficer ), 
b) gruppledare, svåra kanon er och torpeddivisionen 

till AO, 
c) m~1 növerfolk , gnist- och signalfolk till NO, 

d ) ma skinfolk , sjukvå rdsfolk och skyddsfolk till ma-

AO, NO och manövertorn till S, 

S till FC. 

llÖvertorn , 
e) 
f) 

2. ri terställ \avlämnas p ersonligen i likhet med återställ 

vid klart skepp ). 

Handvapen . 

Både vid l.:lm·t skepp och k/ort skepp mot torpedanfall skola 

offi cerare och visst underbefäl bära pistol samt i krigstid pil 

särskild order även ammunition. 
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Avdelning III. Nödfallshändelser. 

Denna avdelning innehå lle r kapitlen nödfa ll shändelser i 

aJl!11iinl!et, kolli sion, brand, fartygets övergivande samt »eld

släckning och räddning », vilka kapitel h ii r mestadels medtagas 

endast i brottstycken . 

Sa skola för unelerlättande :w fram kom lighcten i fartyget, 

de som ha sina kojer hiingande i gångar, naja dessa åt sidan , 
så att fr i passage lämnas. 

H:wc rier skola fingeras , även under övande av nödfalls

händelser. 

:\ns,·aret för skötseln av va ttentäta dörrarna är under se

konden uppdela t å fl era händer. 

Vid övning med de vatten hi ta dörrarna skall tillses , att 

nlla r('g lar taga ordentligt. Är så ej fall et, skall fö rhållande t 
genast a nmälas och avhjälpas. 

Riiddningsvägar skola finn as angivna i fördelningarna. 

\' id eldsvåda skola dc som omhänderh a låsta rum, stå klara 

vid de~a mma , m edhavande n ycklnr . Vid eldsYåda skall vida re 

rentila tio n en till eldhärden stoppas. 

Eldsläckningsapparoter. 

Fiiljande eldsläckningsapparater finnas i den amerikanska 

flottan , huvudsakligen å fartyg, som använda flytand e bränsle. 

1\olsyreopporot, permanent in stallerad och inledd till rum 

där hrii nnoljeläcka kan tänkas fö rekomma samt till färgför ~ 
~dct. • 

. Foa m »-släckare, permanent in stall erad i pannrummen å 
ol.]ebriin nande jagare. 

Bärbar >> [oanH -släckare i pannrum, ma skinrum , rum i n ~i r 
heten_ av oljetankar samt i rum genomdragna med oljeledningar. 

_\ uvb. finnas förutom två bärbara >> foam >> -släckare iivcn 

sex biirbara >> earbon .tetroclorid >> -s läckare. 

, .. l\oJsyreapparaten kväver elden med kolsyregas och ma

·lovreras från en fördelningslåda . >> Foam »-släckaren utsänder 

~n tj ock fradga , som kväver såväl en oljebrand som vanlio· 
lr:tnd " . . ' . .. o 

t-enom att spnda s1g pa ytan och utestänga luften. 
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»Eldsläcknings- och räddningsstyrkam . 

Så kallas en avdelning, som användes till att släcka brand 
å fartyg eller i land, för att rädda bes~ttning å farty~ i nöd 

S V Den är oroaniserad i fyra ohka grupper namligen o. . . b 

räddninos-, eldsläcknings-, förstärknings- och spränggrupperna. 
Rä~dningsgruppen består av en b å tbesättning samt läkare 

med instrument m. m. Övrig utrustning: livbåtens vanliga ut
rustning, livbälten för var man i båten, frälsarkrans med lina, 
handdragg med draggtåg. 

Eldsläckningsgruppen bes tå r av två båtar med besättnin
gar, l:a och 2:a båten. Utrustningen verkställes av särskilt folk. 

I 1 :a belten skall bl. a. m edtagas: hantverkare m ed verk
tyg, andningsapparat, livbälte för var ma.~l i båten, frälsarkrans 
med lina, 2 handlanternor, 2 >>foam >>-slackare, 6 pytsar samt 
eldsläckningsredskap bestående av: 2 yxor, kofot, 2 dt~aggar 

d d ·ao·rrtåcr 9 hisslinor 2 skarp1nejslar, 2 hammare, makare, 1n e l e :,:, b• - ' 
skiftnyckel. Den 2:a belten skall medföra: t~~nmerman, hand-

ed Slanoar livbälten som ovan , fraisarkrans d:o, 2 putnp n1 :, , . 
handlanternor, talja, en femtums tross samt drverse verktyg. 

Förstärkningsgnzppen användes till förstärkning av ovan
nämnda två grupper, för upprätthå llande av ordning i land 

m . m . .. TO Spränggruppen består av torpedgastar under befal av_ · 
Samtliga dessa grupper skola finnas organis_erade wom 

varje vakt, samt för varje grupp utgöras av särsklit folk. 

Avdelning IV. Kanonexercis *) (7). 

Allmänna bestämmelser. 
.. d .. t .. H . 1" Ladda, Kommand oord, som skola anvan as aro: s a nu ::> • •. 

1 .. d t oterstal. eld, lysh·in.-r, fo rtsätt, eld, eld upphor, plun ra sam a . 
t> • t··· fll ledning Klar kanon. En generell minneslista, att _Jana 1 

. . d Bl uppmanas vid kanonernas klargöring, fmnes uppgJor · · a . . ta 
· d · · a avsl{jU ' häri, att vid avprovningen av avfyrmngsanor nmgmn, 

tändpatroner. 

*) Gun drill s. 
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Fastställd klargöringsfördelning finnes ej reglementerad , 
utan ä r DB ansvarig för a tt h a ns division hastigt kla rgöres för 
anbefallt ändamål. 

;1faterielhaverier. För officerarne påpekas den absoluta 
nödvändigh eten av haverLövningar, både rörande personal och 
materiel. Huru smart en ka nonbetjäning än är i laddning, 
komma dock haverier förr eller senare att inträffa. Det är av 
vital betydelse, att b etjäningen är beredd a tt avhjälpa skadan 
på kortas te tid, på det kanonen åter snarast m å kunna deltaga 
i striden. Därför skola offi cerarne ej blott förklara för be
tjän ingarna haveriets avhjälpande utan även verkligen öva 
dem däri. Att underlåta detta är farligt. - Studcra rapporter 
över stridskjutningar och se, vad som hänt andra; anteckna 
yad som händer under exercis - det kan sedermera komma 
att upprepas i verkligheten. Följande äro de vanligaste have
rierna, dock ej på långt när a lla : bruten sättare, bruten kar
dus, glödande rester å stötbotten eller i krutkammare, ström
bryta re kortslutes, eld .j tornet eller i närheten av bredsides
kanon, elektriska a vfyrningen betar, hisslina springer, belys
ningen slocknar, klick, kammarskruven går ej att öppna eller 
stänga, kardusen kommer m ed fel ända mot kanonen, projek
til en b lir ej ordentligt ansatt, signalsystemet betar, fängh å let 
tillt~ipp es, tändpatronen genombrännes och nedsmälter tänd
patronläget eller slagstiftet 

Pcrsonalhcw erier. BL. a . sägs härom: Blir någon i kanon
betj iin ingen skadad, skola de övriga kunna betjäna kanonen. 
Dt>l kan ej fö rväntas , att betjänan det sk a ll bli lika verksamt, 
som fii re haveriet, m en alla skola ha klart för sig, a tt ingen 
knn on få r övergivas, ej ens nv den siste överlevande, så länge 
kanonen ka n laddas och avfyras. Därför skall varje man i 
en Yii l övad kanonbetjä ning känna åliggandena på k am rater
nas poster och kunna fullgöra dem utan tvekan . 

Siktinställning. 

Siktinstä llaren behöver ej va ra en stor och sta r k karl, men 
han rnåste vara »säker», uppmärksam och ej skotträdd. Han 
111astp kunna höra i talrör och telefon - ty det kan ej alla. 

1'idskrift i Sjöväswdet. 24 
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Vid siktinställningsövning<1r, som ofta skola bedrivas, böra 

orderna meddelas siktinställaren medelst ordinarie orderöver. 

föringsmedlen. Inställningen kontrolleras av en ansvarig per. 

son, helst DB själv. 

Klicl.: och ej'terbrännare. 

Åt dessa ägnas mycken uppmärksamhet. Detaljerade fö re

skrifter för åtgärderna vid klick finnas uppgjorda för ett fl er

tal olika kanontyper. Ett exempel härå lämnas nedan. Alla 

åtgärder vid klick gå emellertid ut på: 
a) att allt, som är förenligt med säkerheten, skall göras 

för att avfyra kanonen , 
b) att under försöken att avfyra kanonen någon olycks

händelse ej får riskeras genom att öppna kammarskruven un

der en eventuell efterbrännare. 
Förfarande vicl klick (vid B. L. R.-kanoner, som använda 

kombinerade tändpatroner,';') så insatta i m ekanismen, att tänd

patronen kan borttagas, ulan att kanonen behöver öppnas). 

s § 
.;,:>=1 
:o p 

Klick :vid{ ,~ ~ 
elektnsk 'H ,.O 
avfyring o ,;2 

~.., 

"' rl <l) p 

~o 
<.;:;' 
bJl 
cö 
w 

' "O bJ) 
.!<<l)~ 
oj 1'""1·,...., 

~ P G:., M''" f {Kontakterna äro goda. 
o ;3;;: JJ "O avfyras Fortsätt m. elektr. avfyr. 
~ 00 Ii! r 

avfyras ,_ ,;:: bJl Q) 

"""<+-<.;,:cö"'l ·~ ci .;'l~ S l r k fAnvänd hädanefter me-
~ ~~=g o '!C ar \ · kanisk avfyring. 
;:: ~ <J) 

h <l>~ 
>-'-»"' 

avfyras 

klickar 

{
JContakterna äro goda. 
Fortsätt m. elektr. avfyr. 

Försök med mekanisk 
avfyring. Om tändpatro
n erna befinnas ha avfy· 
rats for tsätt att avfyra 
tändpatroner så lä~ge d~t 
finnes någon rimlig moJ· 
lio·het att kunna antända 
la~lclningen. Om tänd· 
patronerna ej ha avfyrats, 
vilket sällan brukar v ar!L 
fallet. försök nya tills d~t 
lyckas. Om alla förs ok 
att tända laddni~·gd1 

misslyckats, men tan 
patronerna ha avfy:,ats; 
får ej mekanismen op,P 
nas förr än e(te1· 30 m~1~. 

i') Såväl elektrisk som mekanisk. 
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Laddning. 

E fter att ha talat om hastighet, noggrannhet och den grad

visa slt'gringcn vid laddövningarmt säges om myckenheten av 
övningar följande. 

Huru mycket övning, som erfordras , beror dels på kanon

slaget, dels på individerna. Inga bestämda regler kunna fast

ställas. För att höja intresset och för att åstadkomma täv

lingslusta har det visat sig fördelaktigt a tt anslå laddresuitaten 

å anslngstavla . Det är förvånande, vad kanonbetjäningarna 

utve('k las, när en v~inskaplig rivalitet existerar dem emellan. 

Ri,·alilc ten får emellertid aldrig tillåtas överskrida det vän
skapliga stadiet.(!) 

l'id laddning av en projektil i ett rent lopp, skall man 

fön'issa sig om att den blivit ordentligt ansatt. Det kan hända 

alt den vill glida tillbaka , då kanonen eleveras eller fartyge~ 
rullar, detta beroende på smörjämne i övergångskonen. Om 

detta upprepas, lindas ett fint segelgarn runt projektilen strax 
framför gördeln. 

Begagnade tändpatroner kastas åt sidan , så att de ej kun
na ntkommas vid förnyad laddning. 

Övningar med tornl.-anoner.*) 

, De tta kapitel, i likhet med det närmast efterföljande, inne

hall<'r för olika kanonslag bestii m meJser om den samövande 

exercisen. I hörjan påpekas, att på grund av mångfalden olika 

torn , bristen på standardtyp att tjäna såsom lednina samt 
0In öjl ig~1eten ay att hopsamla detaljexercisen för alla o~ka ty

Perna, I reglementet ej medtagits annat än allmämw regler 

av~edda att göra torntjänsten något så när enhetlig. Torn~ 
ofheen · ]·" · .. - ' Ine, som ~anna sma torns egenskaper och egenheter, ha 
ba st· r f" t .. tt · .' ' oru sa mngen · att kunna bekämpa tornens individuella 
1 ~1 och svårigheter samt utveckla sin egen exercis och sina öv-
11lngar. ----*) Härmed menas svåra kanoner torn. 
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Befattningar i tornet. Tornofl'iceren (DB) uppehåller sig 

i regel i tornrummet, där sådant finnes. Finnas flera office. 

rare placeras en såsom langningsbefälhavare, en såsom PB (för 

ena kanonen). 

» Turret captain » placerus enligt DB :s bestämmande. 

Tjänstgör officer som PB vid ena kanonen, blir >> turre t cap. 

taiB» lämpligen PB vid den andra. 

11 apensmeder finnas en eller fl era i varje · torn. Dessa 

ingå ej i kanonbetjäningen men placeras där de kunna vara 

tillgängliga i händelse av haveri. 

Tornelel;triker. En sådan finnes, avsedd för ständig tjänst 

i tornet. Han intager sin stridspost, där han bäst kan se till 

smältstycken och strömbrytare. 

Kanonkommendören utväljes med stor omsorg, och noga 

aYseende fästes vid hans förmåga att sköta folk, kännedom 

om materielen, hans vaksamhet, intresse och omdöme. Han 

får ej ha några extra sysslor , ej heller deltaga i laddnings

arbetet. Under alla omständigheter skall han uppehålla sig, 

där han bäst kan leda sin betjäning. 

Höjdrildare m ed siktinställrtre. Varje kanon behöver 

minst 2 höjdriktare. F. n . finnes tendens att vilja ha även 2 

siktinställare, en för upp- och en för sidasättningen (en för 

telefonen och en för talröret). Detta är att rekommendera, 

om folk finnes och materielen tillåter. 

Tornriktare med siktinställare. En av varje skall finnas. 

De henämnas Yanligen l. och 2. tornriktaren. 

Löpare. Bra är alt ha en löpa re i tornrummet hos DB 

och en i omiastningskammaren vid talröret till tornet. 

l övrigt ~i ro befattningarna följande : 

»Plugman » vid kammarskruven, 

»Hoistman >> hiss , 

>> Ram n1erman >> 
>>Trayman >> 
>> Shellman, l. 2. 3. >> 

>> Powderman, l. 2. 3. >> 

sättare, 
laddbryggan, 

projektilerna, 

>> krutet, 

Signalman >> 

,, earman )) 
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vid kommunikationsmedlen till 

omlastningskamma ren, 

kruthissen. 

Varje man skall fördelas dit han bäst passar samt utbil

das alt sköta så många befattningar som möjligt, ehuru sär

skilt öva d på sin egen. 

Hostad i tornet. Vapensmederna, tornelektrikern och de

ras medhjälpare skola bo i torn et , och en av dem skall alltid 

finnas där. Intet hinder bör finnas för dessa att i tornet för 

sig gi;ra så bekvämt som möjligt, förutsatt att materielen, ord

ning och snygghet samt disciplinen ej därav taga skada. 

Loddläge. Höjdriktaren skall alltid varskos när kanonen 

iir klar att eleYera. Tiden varierar, beroende på sättet för kru

tel s laddande. Tillåtes emellertid riktaren att elevera, innan 

ka mma ren är sti:ingd, måste proektilen vara ordentligt ansatt. 

Laddning. Varje mans rörelser skola studeras, tills bästa, 

si:ikraste och hastigaste sä ttet för utförande av ett handgrepp 

upptiickts. - Så sna rt betjäningarna kunna ludda med preci

sion , börja att >> piggu » dem mot varandra. Hastigheten vid 

la ddning är naturliga resultatet av gott samarbete. Då >> det 

betar », avhjälp alltid felet, som om verklighet varit för han

den . och /ullfölf alltid påbörfad laddöuning. 

1\rutlangning. Langas krutet för hand, skola langnings

h_etj äningarna dagligen langa 50 karduser (upp genom ena 

stclan av tornet och ned genom den andra), och fortsätta där

med tills de ej längre tröttas. - Se till att anfyrningsladdnin

gen :ll llid kommer rätt! Akta all karduserna ej brytas! 

. Riktarens utbildning. Härutinnan klagas över, att för 

htet uppmärksamhet ägnas å t riktarens ständiga övande. Tor

net skall alltid vara berett smnt hava en lämplig uppsättning 

av skickliga riktare. 

V al au riktare. Vid riktövningarna visa sig snart somliga 

bättre än andra. Av aspiranterna på riktarplatserna sättas de 
b .. 
asta tillsammans. De ullra säkraste sättas till tornriktare, 

enär det är den svåraste befattningen. Efter försök med de 
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ol ika gruppern a släppas dc svagaste, och a ll Lid ägnas å t ut. 
bildningen av dem, som visat sig m est lovande. 

Övningar m ed breclsidesJ..:an oner.* ) 

Detta kapitel innehå ll er exercisen fö r ett a ntal, sex st. 
olik a k a nonslag. 15 cm .-exercisen medtages här n edan. I 
övrigt lämnas här en dast uppgift å de olika kanonbetjäningar

nas storlek. 

Förordet till exercisbestämmelserna lyder : Fö ljande exer
cisbestämmelser äro de som givit det b ästa resultatet. E huru 
deras absolu ta å tl ydande ej ä r nödvä ndigt, a nses de vara de 
bästa , som tills datum framkommit, och de skola tjä na såsom 
ledning, till dess tillräcklig erfa renhet vunnits för deras för

bättrande . 

Bej'attn ingar vid 15 cm . k anon en. 

>> P lugm a n a nd gun capta in >> vid ma növera rmen . 
>> Pointer >> 
>> T rainen' 
>> SightsetteJ> 
>> T rayn1an » 
>> Ran1n1ennan >> 
>> l. Sh ellman >> 
>> 2. )) 
>>3. 
>> l. P o\Y derman >> 
>> 2. 
»3. 

)) 

h öjdriktningen. 
>> sidriktningen . 
,, siktinstä llningen. 

till v. och bakom k a mmaren. 
b akom k ammaren. 
till v. och b akom k ammaren. 
bak om »1. sh ellmmu. 
vid projektilhissen . 
till h . och bak om k a mmaren. 
bakom »l . powderm a n » . 

vid kruthi ssen. 

A n m . Flera eller fä r re »shellmen» och »powdcrmcn» erfordras, 
beroende på lätthet en, varm ed ammunitionen kan forsl as fr ån h issarna. 
Somliga officerare föredraga ytterligare en man som »primerman» 
(vid t ändpatronern a) på det att »plugman » sk all få handen f ri sarnt 
bättre kunna övervaka laddningsarbetet. 

*) Kanoner av 17 cm. k aliber och lägre. 
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Ko mmandoord. »Ställningl » Betjä ningen intager sina 

platser, Idar för laddning. 
,, Ladda! » (Kanonen a vfy rad). Pointer och trainer h ålla 

1,anonen r iktad mot m ålet. 
Sightsetter inställer siktet enligt order . 
Plugnw n öppnar kamma ren, insä tter ny tändpatron , av

torkar stötbotten. 
T ra ynw n inför laddbryggan och stä nger genomblåsningen. 
Ram m erman varskor »loppet kla rt !», a nsätter projektilen, 

så snart densamma är införd, utdrager sättaren h astigt . 
1. Shellman inför proj ektilen, så snart loppet är klart, mot

tager ny p rojektil från 2. shellman. 

1. Powdermcm inför krutet så sna rt sättaren är utd ragen, 
mottage r ny laddning från 2. powderman. 

Trayman för tillbaka laddbryggan . 
Plugman stänger kammaren och va rskor högt »ld a rt !» 
Ovriga shellmen och powdermen framforsla ammunition 

ti ll resp . 1. shellman och 1. powderman. 
»Eld! » Denna order gives antingen före eller efter kano

nen är laddad . Given före, laddas ka nonen omedelbart. Poin
ter avfy rar, när eldtillå telsesignal gives, eller när siktlinjen bär, 
beroende på vilket eldslag som a nvändes . Kanonen omladdas, 
så snart skottet avfyrats , oc h elden fortsättes, till dess ammu
nitionen ä r slut eller tills k omma ndoordet »eld upphör !» gives. 

>> Eld upphör! » Eldgivningen upphör. Om ka nonen är 
laddad, fö r plugmrm m anövera rmen så långt tillbaka, a tt av
fyr ningsströmmen brytes, va rpå tändpatronen uttages. 

»Plu ndra! » Plugman öppna r kammarskruven. 
1. Powderman uttager krutet. 
1. S hellman uttager proj ektilen (utstötes om behövligt från 

myn ningen ). 
»Återställ! » Kartonbetjä ningen, under ledning av gun cap

tain , å ters täller allt som klargjorts. Har skjutits med k anonen, 
skall kanonbetjäningen vara vapensmeden behjälplig vid ren
g~.ring och inoljning av loppet. Kanonbetjäningen gör upp
stal!nino 

t>· 
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Summarisk uppgift å betjäningarnas storld· vid vissa 
kanons lag. 

Befattningar 117 cm. fl5 cm.~~ 
Gun captain .. .. .. ................ .. ...... l } l l 
Plugman ............ ............ ............ l 
Pointer ....... ..... ...... .. ...... .. .......... l 1 1 
Trainer ... .. ............... ................. .. 1 l 1 
Sightsetter ...... ························ ·· l l 
T raymen .................................... 4 l 
Rammermen ··· ·············· · ············ 2 l 
Shellmen ········ ····· ···· ·········· ······· ·· 3 3 2 
Powdermen ·········· ···················· 4 3 3 

Summa l 18 12 9 

Avdelning V. Artilleri, ammunition och 
sprängämnen. 

-
l 

1 
l 
l l 

4 3 

8 7 

Avdelningen , som upptager c:a 1
/ 3 av hela reglementet, be

handlar utförligt matericlen och dess vård. Här medtages en
dast enstaka brottstycken . 

Dagligen, utom sön- och helgdagar, under kolning eller 
svårt väder, skola alla kanoner med mekanismer, hissar, höjd
och sidriktningar och övriga anordningar undersökas genom 
att manövreras eller igångsättas. 

En gång varannan måmul skola alla axlar, t. ex. de i höjd
och tornriktningsan ord ni n garn a, uttagas och rengöras. Trög
het vid höjd- och sidriktning vid nyare torn bero oftas t på, att 
någon av länkstängerna lätt böjts. 

Tornet skall invändigt vara målat med vit glansig färg, 
för att giva så mycket ljus som möjligt. 

Hisswirarna skola hållas rena , vara inoljade eller insmor
da med blandning av grafit och talg. När wiren uttänjes, 
måste det lösa hemtagas, och hissen prövas, för a lt se, a tt den 
automatiska strömbrytaren verkar i rätt ögonblick. 

När ett fartyg först går ut på expedition , användes alltför 
mycket kraft för motorernas drivande. Strömbrytarne göra 
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besvärli!!a genom att ofta brinna ned. Om materielen sie~ v 

;övas va rje morgon samt dagligen användes för riktövning, 
p o 'lt o o • "k sl{oln sYang 1e erna sa smamngom mms ·as. 

Verktyg måste finnas i tornet för att undvika alltför myc
({el »spring » till verkstaden. Ett mindre skruvstäd är nästan 
oumbiirligt. Denna materiel skall förvaras i metallådor och 

0111 möjl igt uneler tornelurken eller å sådana platser, att en 
exploderande projektil ej får dem att flyga omkring. Ingen
ti ng får förvaras fästat till tornväggarna. 

En gång i veckan skall tornofficeren undersöka mllba
norna. 

Tornofficeren skall föra en enkel liggare, däri dagligen an
tecknas att materielen avprovats , vilka reparationer som gjorts, 
torn ets och kanonernas allmänna tillstånd samt i a llmänhet 
vad som göres i tornet. Viclm·c skall elen innehålla protokoll 
iiver stridsskjutningar, förteckning å dem som äro under ut
bild ning till riktare, vapensmeder, »hoistmen >> etc. Med ett 
ord, al lt av intresse. Alla tornofficerare, som fört tornliggare, 
h:t funnit den mycket nyttig. 

Gör ett märke på sättaren för att utmärka, när projektilen 
är ansa tt! 

Projektil må för ett par dagar ligga oplundrad kvar i lop
pel, llH' n skall då en träkäpp eller dylikt inläggas mellan pro
jektilen och kammarskruven. 

Ha kanonerna i avvaktan på strid varit ladelade längre 
iin e: a 15 i't 20 min. skall krutet plundras, och nytt krut 
(Jnt'd durkstemperatur) laddas. 

Reservdelar skola förvaras lätt tillgängliga och skola alla 
Vederbörande väl känna deras användande, som flitigt skall 
övas. 

Hek ylvätskan (80 7c glycerin, 20 % vatten) får ej inne
håll a fe ttsyror. Prövas genom att i ett provrör till glycerinet 
hälla lika mycket mättad lösning av släckt kalk och grundligt 
ska ka om. Om fällning bi ldas , sedan blandningen fått stå, 
förefinnas fettsyror. 
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Anfyrningsladdning finnes endast i ena änden av kar. 

dusen och är utanpå rödmålad. 

Tätinrättningen ägnas mycken uppmärksamhet. Tätin. 

rättning och tätläge skola omsorgsfullt hållas rena samt inol

jade (med mjuka lappar}. Fil eller smärgel få ej användas 

utom för graders borttagande, då en officer skall närvara. 

Tätkakan skall insmörjas med talg och efter skjutning skall 

stötbotten och tätinrättning söndertagas, rengöras och inoljas 

snarast möjligt. 

En trasig tätkaka skall snarast utbytas om tiden medgiver. 

Om det är nödvändigt att skjuta med skadad tä tkaka, skall 

densamma runt o1n täckas med ett tjockt lager av talg. Om 

efter ett skott, tätkakan är bränd eller skadad, beror detta 

sannolikt på fel på den främsta tätringen, som då skall under

sökas och eventuellt ersättas. Under skjutning skola stöt

botten och tätkaka ofta tvättas m ed färskvatten. Om tätka

kan hårdnar uppmjukas den i varm blandning av olja och 

talg. 
För skiftning av tätkaka bör finnas till hands en stropp, 

som glider tätt över stötbottenhuvudet Vid hög temperatur 

kunna nämligen efter flera skott tätkakorna uppmjukas och 

söndersmulas. stötbotten är för varm att vidröra med hän

derna, då tätkakan skiftas; därav nödvändigheten av en stropp 

m ed nät för stötbottenshuvudet samt en liten talja för att lyfta 

det hela. På detta sätt kan en tätkaka hastigt skiftas, även 

då kammarskruven är vann. Under strid är ej nödvändigt att 

skifta tätkaka vid första tecken till söndersmulande, emedan 

den ännu tätar för flera skott, även sedan tornväggarna ned

stänkts med asbest och talg. Ansätt efter varje skott stötbot

tens justeringsskruvar och skifta tätkaka vid första ti llfälle. 

Avdelning VI. Inre tjänsten. 
0 a··r 

Innehåller kapitlen »Divisioner» och >> Vaktgruppen » . D 

medtages huru divisionerna tillgå , ävensom i korthet organisa

tionen av vaktgrupperna. 
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»Divisioner». (8) 

~ivis ionernas L~~pstäl/ningsplatser. Varje avdelning''' ) skall 

på dac k ha en bestamd uppställningspats och skall denna an

vän das fö~· alla fall , varjämte även avdelningens uppställnings

form allhd skoall vara densamma. - Artilleriavdelningarna 

skola ordnas sa, att den ena siclan av fartyget balanserar elen 

andra , så att fartyget ser örlogsmässigt ut Yicl ankomst till 

eller avgå ng från hamn. 

/Je fäl ets och underbej'älets* '') platser. Artilleriofficerens 

plats ä r on:. styrbord på om möjligt lika avstånd från sina 

plutone r. Ovriga DB mitt framför sina divisioner. 

D O :s plats är mitt framför sin avdelning. 

P O:s plats är mitt bakom sin avdelning. 

l. DUO:s plats är till höger om 1. PUO i 1. plutonen. 

I_. ~UO:s plats är till höger i 1. ledet av sin pluton. 

Ovnga UO stå bakom de avdelningar de tillhöra. 

Halvtroppschefer stå på högra flygeln i 1. ledet av sina 

halvtroppar. 

Övriga UOK stå i 1. ledet i de avclelnincrar de tillhöra, 

från ,·änster till höger efter ålder. t> 

1. klass matroser och eldare i 1. ledet. 

. - ~ppställning, avlämning och inspektion. a} På signalen 

" ~lvJswnen kommenderar 1. DUO, stående framför, och med 

bhci-en ··I-t d o d" · · 
~ Il~ a pa IVISWnen: »Uppställning!» varpå avdelnin-

garn a rätta sig med 1. PUO till höger i 1. ledet. 

. b) l. DUO kommenderar: »mönstra plutonerna! » varpå 

'"_al"Je PUO tager ett steg framåt, ser till vänster samt mönstrar 

Sin pluton. När mönstringen avslutats, se de rätt fram. 

v . ~ ) Däref~er kommenderar L DUO: »PUO till mitten! » 

ar pa PUO gora helt om därefter »marsch! » då PUO gå mot 

Il1itten och stanna vända' utåt. -----*) Underavdelning av stridsdivision. 

'" . **) Följand e förkortnin gar ha använts: DB = divisionsbefälha-

la, e. mot svarande våra divisionsofficerare · DO och PO - d" · · 
P ntons ff" . . . .. .. , - lVlSlOns

divi si o lCelm e, bitradande _offiCerare å divisionen ; DUO och PUO 

uns- och plutonsunderoff1ccrare. 
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d) Därefter kommenderar l. DUO: , Lämna au! >> och PUo 

lämna av i ordning från höger. PUO hälsar ej l. DUO. 

e) Därefter kommenderar l. DUO: >> På platserna!>> varpå 

l. och 3. PUO se till höger, 2. PUO rätt fram och 4. PUo 

till vänster, därpå: >> marsch! >> då PUO intaga sina platser, 

envar till höger i l. ledet av sin avdelning. 

f) Därefter ställa sig l. DUO vänd åt vänster ett steg till 

höger om främsta ledet i sin division och kommenderar: >> Rätt

ning höger! >>, rättar divisionen samt kommenderar >> M ittåt!>> 

g) Därefter intager l. DUO plats mitt framför divisionen, 

vänder sig mot DO, hälsar denne och lämnar av: >> Sir ... . . . > 

h) DO besvarar hälsningen och kommenderar: >> På p lats !>> , 

varpå l. DUO intager sin plats till höger i division ens l. led. 

i) Då DO skall inspektera kommenderar denne: >> Klart 

för inspektion !>> PO, intagande plats till höger i l. ledet, vän

der sig till vånster och kommenderar först : >> Oppna leden! >> 

varpå l. DUO går bakåt lagom långt (beroende på däcksut

rymmet) för att utgöra riktrote för 2. ledet, sedan >> marsch! >> , 

då 2. ledet går bakåt till i höjd med l. DUO. Båda leden 

rätta sig åt höger. PO tillser rättningen, ställer sig till höger 

i l. ledet, vänder sig till vänster och kommenderar: >> M i ttåt!>>, 

varpå l. DUO återtager sin plats. PO mitt framför och vänd 

mot sin avdelning kommenderar: >> Hälsa! >> , varpå avdelnin

gen hälsar m edelst uppförande av högra handen till mössan. 

PO vänder sig därpå om, och hälsande DO lämnar han av : 

>> Sir, divisionen är klar lär inspektion >> . DO besvarar häls

ningen och befaller: >> På plats, sir! >> varpå PO intager plats till 

vånster och bakom DO . Dårpå kommenderar DO: >> T vål >> 

varpå folket nedtager högra handen till sidan. 

k) DO följd av PO inspekterar divisionen, gående från 

höger till vänster i l. ledet och från vänster till höger i 2. 

ledet. 

l) Då inspektionen år avslutad beordrar DO PO: ,, Tag 

emot, sir!>> går själv till DB och i »lediga >> avvaktar dennes 

order att låmna av. 
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m) PO ståller sig mitt framför avdelningen och kommen

derar: >> Slut leden marsch! >> >> Lediga! >>, vänder sig om och 

stii l ler sig i >>lediga ». 

n) Följer ingen inspektion efter det som beskrivits i mom. 

h) beordrar DO: >> Tag emot, sir!» och går själv till DB såsom 

sägs i mom. l). PO låter avdelningen intaga lediga, såsom 

beskrivits i mom. m). 

o) Då DO återkommer, intager han PO:s plats. Denne 

ställer sig bakom divisionen. >> Divisionerna >> äro nu avslu

tade, och DO ger order efter omständigheterna. 

Ä ven sekonden och fartygsch efen kunna mottaga och in

spektera divisionerna, och tillgår detta i stil m ed föreg:iende 

men i alltjämt stigande skala. 

Vaktgruppen. (9) 

Vaktgruppen*') år en lämplig styrka, avsedd för bestri

dande av posterna samt ordningens upprätthållande. På ett 

större fartyg utgöres den av l O, l UO, 4 UOK samt 24 man. 

Mindre fartyg ha ingen vaktgrupp. Turen till vaktgrupp går 

mellan divisionerna och deras underavdelningar, dock alltid 

så, a tt de som skola ha sådan vakt, tillhöra vaktkvarteret. 

Va ktgruppen indelas i 4 avlösningar a l UOK samt 6 man 

för posternas bestridande. 

Vaktgruppens officer lyder under vakthavande officeren 

på däck men mottager även order direkt av sekonden . Vakt

gruppens officer intager Linder däck en ställning motsvarande 

va kthavande officerens på diick. Ha n har såväl på som under 

diiek den omedelbara tillsynen aY allt som rör den inre ord

ningen, och han bar även tillsyn över arresterna. Han har 

dessutom tillsyn över rutinen under däck. 

V aktgmppens UD*) sköter fördelningen till postgöringen 

o. dyl. samt övervakar under officeren tjänstens gång. - *) The guard of the day. 
*) H ar delvis samma tjänst som vår väbel. 
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Vaktgmppens UOK tillser purrning och förfångning av 
posterna samt Lillser Yid täta inspektione1: (varje 

1/2 timme) att 
posterna rätt fullgöra sina åligganden.- Till ankars uppehåller 
han sig på gångbordet samt varskor och anropar även natte
tid båtar. 

Vaktgmppens manskop ställer sig till efterrättelse dels de 
särskilda order, som finnas anslagna vid poststället, dels posts 
allmänna åligganden, som lyda: 

Mina allmänna areler äro: 

1. Att öva tillsyn över detta postställe samt all statens 
egendom inom synhåll. 

2. Att gå på min post militäriskt, hålla mig »på benen» 
samt alltid vara vaksam och iakttaga allt, som sker inom 
syn- och hörhåll. 

3. Att anmäla förseelser som begås mot reglementet eller 
givna föreskrifter. 

4. Att ej lämna min post förr än jag blivit avlöst. 
5. Att mottaga, överföra och lyda alla order erhållna 

från sekonden, vakthavande officeren samt vaktgruppens offi
cer eller underbefäl. 

6. Att ej tala annat än i tjänsten samt ej läsa annat än 
mina order. 

7. Att lära mig mina särskilda order. 
8. Att i händelse av eldsvåda eller oordning genast an

mäla detta för vaktgruppens UOK. 
9. Att hälsa på alla officerare, båtar förande officerare 

samt passerande örlogsfartyg. . 
10. Att vara särskilt vaksam mellan tapto och r evelJ. 
11. Att i alla osäkra fall kalla vaktgruppens UOK. 

Avdelning VII. Kroppsövningar. 

Omfatta kapitlen sabelhuggning, bajonettfäktning, gevärs
gymnastik och vanlig gymnastik. 
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Avdelning VIII. Skepparpipan. (10). 

Skepparpipan , dess behandling och olika signaler äro ut
förlig l beskrivna, t. o. m. med illustrationer och noter. sexton 
signaler finnas, vilka bl. a. användas för: hal' igenom, ut (bom
marna ), hissa, belägg, båda vakterna, N. N. båt, sopa och klara 
upp, uppgå, fallrep , blås bort, skaffning samt såsom lystring 
för order och såsom taktsignaL 

Avdelning IX. Hornsignaler. 
För skeppsbruk användas ej mindre än 60 hornsignaler, 

vid landstigning 45. Bland de förra m å nämnas n ågra som ej 
ha motsvarighet hos oss . 

"First ca/l» blåses såsom förberedelse 5 min. före flaggans 
hissande och nedhalande. 

"Officers » blåses 5 min. före uppställning, vid vilken offi
cerare skola närvara. Användes även för att sammankalla 
officerarne till viss angiven plats. 

·> Full guard » kallar vakten på halvdäck . 
>> Provisions >> - proviantutvägning. 
·.4.ssembly » - divisioner. 

'> Sick » - sjukmönstl'ing. 
,, J-Jammocks » - alle mans kojer. 
»Clean bright work » - allmän blankputsning. 
,, Jnspection>> blåses för inspektion under däck, som för-

rättas på lördagarna. 
»Liberty party" - uppställning för landpermission. 
,, Saluting gun crews to quarters » - salutkanonbetjänin

garna s tällning till sina kanoner. 
>> Bear a hand >> - bär hän! 
, Torpeclo defence fire control exercis e>> - eldledningsöv-

nin g med antitorpedbåtsartilleriet 
>> Main battery fire control exercise » - d:o svåra artilleriet. 
>> Mcm rangefinders » - bemanna avståndsmätarna! 
»Co mmence coaling» och »Knock ofT conling» - börja 

Och slu ta kolningen (samma signaler som »eld » och >>eld upp · 
hör ,,). 
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Reflexioner. 

1. Den amerikanska fartygsorganisationen syftar främst 
åt för striden ändamålsenliga fördelningar av besättn ingen. I 
andra hand komma övriga fördelningar , på vilka ställas ford
ran på intimt samband med stridsfördelningarna. N_ågr~ de
taljerade bestämmelser för genomförnn~et av orga_t~tsahonen 
ombord finnas ej . Endast grundlinjerna t stora drag Jamte de å 
sid. 337 antydda schematiska fördeln1ngarna, vilka delvis utgöra 
de förras tillämpning, skola tjäna fartygschefen till ledning. 

Sambandet mellan å ena sidan stridsfördelningarna samt 
å andra sidan ekonomiska, stations- och vaktfördelningarna ef
ter våra begrepp, synes vara ordnad på följande vis. Den 
ekonomiska divisionsindelningen sammanfaller i huvudsak med 
stridsfördelningarna. Särskilda stationsfördelningar existera ej 
heller utan användas stridsfördelningarna för detta ändam ål. 
v akt;nheterrw utgöras av stridsenheter, dock ej alltid a v ostyc
kad e sådana, vilket frmngår av bestämmelser angående kanml
betjäningarnas fördelande på SB och BB vakter. ?.n~ 2-l<.a
nontornen finnes här föreskrivet, att varje kanonbet.Jamng med 
tillhörande langningsmanskap skall tillhöra var sin vakt. Med 
detta har man velat vinna, att i »stridsberedskap >> varje torn 
eller kanon hjälpligt kan bemannas. 

Borttaga~de av särskilda ekonomiska och stationsförd~~
nin<"~ar torde vara en avsevärd lättnad, och låter sig även for 
vår; vidkommande utan svårighet genomföras. Vad manöv~r-

. 1 d " er särsktld stationerna beträffa, betinga dessa mga un a nat>on 
uppställningsform ; besättningen uppställd på bacl~ och .. halv
däck enliot stridsfördelningarna låter sig hantera hka val son~ 
backs- o;h skansgastar. Att amerikanerna ej gått längr ~. 1 

fråaa om vaktfördelningarnas sammanfallande med stridsfor
del~inaarna beror på deras fördelning till »stridsberedskap»· 
För v;ra förhållanden lå ter sig . även ~en n~ sak ut~_n svå~ig:,~~ 
ordnas, bl. a . genom användande av lamphg larmfordelniDo· 

å l d fo··rclclnl·nga r å våra fa rtvg hänvisas till *) An g ene e mo c rna ~ J 

T. f. S. 1916 häft. 5. 
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Särskilda fördelningar för övningar finnas icke, utan be
drivas dessa självfallet enligt striclsförclelningarna. - S. k . >> in
struktionsavclelningar» , uppgjorda på annan grund än dessa 
fördelningar, torde numera sällan förekomma, i det att en offi
cer, som utbildar sin avdelning i striclstjänst, även sköter sam
ma avdelnings utbildning i allmänmilitärt (disciplinärt) av
seen de. Officeren känner givetvis bäst det folk , som han stund
ligen övar för striden , det folk, som han med rätta kan kalla sitt. 
Sitt folk har han för ögonen uneler ansträngande laddnings
och langningsarbeten. Mycket beroende på sig själv uppnår 
han det han eftersträvar: att hans folk även uneler övningar 
visar sin goda vilja och släpper till all sin kraft för att göra 
sitt bästa. Han skall hava sitt folk med sig, ej framför sig. 
Somliga säga, att folket blir nog bra, då >> det gäller». Är det 
så därtill bra också uneler de ej alltid roliga övningarna, blir 
det det så mycket mera, då det sedan gäller. - Vad är natur
ligare, än att officeren även får ansvaret för sitt folk i discipli
nii.rl avseende. Har han därtill samma folk på sitt vaktkvar
ter, är steget taget fullt ut i rätt riktning. Samhörighetskäns
lan bör vara stark. Ur elensamma uppstår det goda förhållan
det mellan officeren och hans folk. 

Övningarnas bedrivande i s. k. >> instruktionsavdelningar» , 
folade på andra fördelningar än striclsfördelningarna, ha även 
en annan väsentlig olägenhet, elen att strids- och annan utbild
ning ej kunna fortgå samtidigt. 

Förekomsten av denna mängd fördelningsbestämmelser i 
etl för sjöbruk avsett reglemente häntyder på, att amerikaner
na ansett olämpligt att ha i förväg uli detalj utarbetade samt 
fasts tällda och tryckta förclelningsböcker, utan i stället överl åtit 
dessas uppgörande till fartygen själYa. Detta har många förde
lar. Utvecklingen bör ej få hämmas genom gamla bestämmelser, 
'" ~u· för en olämplig fördelning bör kunna ändras , då en bättre 
Yi),a t sig behövas. En gång uppgjorda, förvarar och rättar varje 
fa rtyg själv sina fördelningar, in lämnar dem ti llsammans med 
all övrig »litteratur»* ) till varnchefen , därifrån de åter ut-

*) Häri ingå även s. k. fa rtygsliggare (ty. Schi:ffskundc, cng. 
Ticls k1·i[t i Sjöväsendet. 25 
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·· 'd r·· - d expedition Fördelningarna hållas härige. 
Iamnas VI mnya · ... 

" t1·p top >> än 0111 varJ·e ny besättning skall borJa från n0n1 I11erLt )) 

b .. · ·r·ei1 I förr·1 fallet kan den nya besättningen taga vid, 
orJan ld . L · . . 

d .. d aa1nl" slutat Under inspektionerna VIsar det s1g se. 
ar en t>< "' " · · . .. .. . .. 

d tt fartya i visst ·1vseende härutmnan ar sarsktlt va] 
an, on1 e < t> " .. .. . · 

0 
f ·t '"' 

ordnat. Saken kan då rekommenderas for ~-vut>a ar Yb· -

-,. ,rå ·· a<>r· bära till målet men mänskligt ar, att envar of. 
1v~c:: nga va;:,a L ' • • • 

tast bäst klarar ut saken på sitt vis, naturligtvis mom ram en 

av fastställda, dock tämligen vida gränser. . 

2. Ordet inspektion i detta sammanhang tyder på att_m

spcktion av fartygen i hithörande an?elä.?enhe~er, d. _v_- s. s_tn~~

duglighetcn, förekommer. - Sannohkt ar att mspel,twner, for-

.. d ' 1·· l'rrt sätt :iro bland dc verksannnastc medlen 
ratta e pa amp 11> c , < L • • 

för upprätthållande av »geisten » på flottan. - I en ~~nldrmg 

f ., ]· .· t pa' tal om stridsövningar (klartskeppstJ~msten) , 
Ian ,uge , . o 

framhåller en tysk författare inspektionernas be:ydclse saso~n 

sporrande till ansträngningar: »Das. ist ni ch t l:lcht u~d wlll 

in anstrengender Arbeit eingeiibt sem. Aber vJel_c :ler Le~te 

freuen sich socrar auf die Gefechtsbesichtigung (stndsmspekho

nen) ; sie denl~en , wir wollen. cs dem Admiral schon mal or

dentlich zeigen. » . för 

3 sekondens stridspost på reservkommandoplats~n .. 

· · ·· · · Jaaet 
fartygsledningen är givetvis ändamålsenlig. Han ar mne l ~- -

och kan genast ingripa, då han tid kommer. I centralel~ sk,~

tes skyddstjänsten av l :st lieutenant, som t~nde_r fredsforha

landen odelat sysslat med skyddsfo-lkets t~tbll~mng:.. un-

4 De ingående bestämmelserna om Sjulwardst.ransten 

der s;rid som starkt påminner om de tyska förh~_llande_nda, 
' . d . t ' 'd "ttas For u tbil -. . a tt densannna eJ· är avsed at asl osa . 

visa I L L .. 
1 

· ft .. h ur 
. . denna oren av tjänsten skola finnas fores -.n er, 

mngen 1 c t> ... t "nster 
densamma bedrives anges ej. - Efter tyskt be~ rova mo edan 

undervisar läkaren först officerare och underbefal, dessa s 

~ t . l n samt 
sbips book), inneh ållande utförliga ~eskriv~ingar o <l ma er~e ~ ' er-

dennas användning, övningars bednvande Jus_t pa d~tta. a:e~sgindi

farenhetcr samt egenheter och »knep», som betmgas a' far ty"' 

vidualitet. 
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i sin tur undervisa folket. Ej så, att liikaren med m ånaders 

mel lanrum på halvdäck för den samlade besättningen håller 

föred rag i förbandslära. - Operationsrummet anv~indes ej så

som huvudförbandsplats; särskild sådan finnes. 

5. 1\.lartskcpps-tfänstens innebörd får sitt r~itla uttryck 

genom det amerikanska ordet härför »battle drill », tyskarnas 

, Gefechtsbild » eller »Gefechtsiibung » och YD.rt »stridsövning », 

m ed andra ord, dessa övningar skola representera stridsfall 

och få ej urarta till blott »exercis divisionsvis » eller övande av 

enbart stridsdetaljer (laddning, siktinställning o. s. Y.). Detta 

ska ll vara gjort förut. stridsövning kan förutom med hela 

fartyget (fartygsvis ) även företagas såväl i förband (förbands

vis, taktisk övning) som med endast en del av f:n·tyget (avdel

ningsvis , divisionsvis). I sista fallet verkställes ej klart skepp 

annat än med avdelningen eller divisionen ifråga. - Samma 

tyska författare, som ovan citerats, säger i förbigående om 

stridsövningar: »- - - - das Gefechtsbild wird nachmals 

dnrchgeiibt - - - und doch weiss jedennann auch wieder 

aus der Erfahrung, wie wichtig dieses fast besinnungslosc vVis

sen um das Notwendige in aU den vielen vV cc h selfällen ist, 

clenen cin l{ricgsschiff ausgesetzt sein kann. Dafiir ist eine 

Vorbcdingung: stets unaufhörliche Dbung, durch die allein das 

schon Gcle1'nte und Gewonnene lebendig und wirksam bewahrt 

werden kann . Darum sind in den Gefechtsbildl'tbungen alle 
möglichen »Fälle » vorgesehen ». 

6. I avvaktan på strid kunna de amerikanska fartygen, 

Vad personalen beträffar, ha intagit någon av följande bered
-~kaper: 

s tridsberedskap, dager, klar sikt: vaktgöring som vanligt. 

stridsberedskap, dager, oklar sikt, uvb .- eller torpedanfall 

V~i ntas: 2 vakter, kanoner m . m. bemannade. 

s tridsberedskap, mörker: 2 vakter; kanoner m. m. beman
nade. 

Strid utkämpa de antingen i »ldart skepp » eller ock 

"kla rt sk epp mot torpedanfall» (torpccloclefence quarters). 
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Skillnaden mellan dessa båda sista fördelningar utgöres av 
de ändringar, som i klart-skepps-fördelningen vidtagits för 
msv. och lätta artilleriets fulla utnyttjande vid torpedanfallets 
avslående. M sv. och lätta artilleriet strida sålunda härunder 
gruppvis med officerare som gruppledare. Härtill har även 
det sv. artilleriet fått lämna sina officerare. 

7. De reglementsbestämmelser, som finnas för den ameri
kanska kanonexercisen äro: 

1 Sv. tornkan.: gemensamt P. M. för alla kan. 
för klargöringsarb . l Övriga kan.: >> >> >> >> >> 

Sv. tornkan.: prakt. råd och vinkar i allm. 
Övriga kan.: angivna åligganden för varje 

man i kanonbetjäningen. 

Dessutom finnas i avd. V bestämmelser rörande säkerhe
ten och materielvården. 

Exercisreglementet kännetecknas således av samma tänj
barhet, som utmärkt bestämmelserna on1. fartygsfördelningar
na. Den enskilde officerens företagsamhet får här ett vid
sträckt fält . Hans intresse väcks genom att veta sig hava fria 
händer. - Vid övandet av sin kanonbetjäning är fördelaktigt 
att till en början ha ett reglemente eller föregåendes erfarenhet 
såsom ledning. Elt exercisreglemente för moderna kanoner 
med alla dessas invecklade mekaniska anordningar kan dock 
aldrig innehålla exercisens högsta utveckling. Förbättringar 
och utvecklingar , som under utbildningens gång göras såväl 
av kanonens betjänande som övningarna, antecknas i ligga
ren> ) På nästa expedit ion har man då redan från början till 
godo den högsta erfarenhet, som uppnåtts under föregående 
expedition. Uneler inspektioner få vederbörande tillfälle till 
jämförelse, och de bästa resultaten kunna rekommenderas Ö·V

riga fartyg. - Reglementsbestämmelser, avseende säkerheten 
och materielens vård, måste naturligtvis alltid finnas och noga 

följas. 

*) Se sid. 357. 
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De mest detaljerade av de amerikanska exercisbestämmel
serna, nämligen exercisen för ovan angivna »övriga kanoner» 
(17 cm. och mindre kaliber) innehålla enelast åligganden, inga 
handgrepp. - Om ej för säkerheten eller materielens vård ett 
visst handgrepp erfordras , äro fastställda sådana ej uteslutande 
av godo. Allt kan utvecklas. Utbildningen uneler de konti
nuerliga expeditionerna bidraga härtill. Vidlangning och ladd
ning är målet alltid detsamma: att ladda kanonen på kortaste 
tid. Om detta utföres så eller så betyder intet, enelast resulta
ten blir bättre med hänsyn till stridens krav och givna före
skrifter för säkerheten och materielens vård följas. 

8. Kapitlet >> divisionen vism·, att ej så litet »preusseri» 
användes i ett >> fritt >> land. Att få svenska motsvarigheter, 
som fullt täcka vissa av de amerikanska befattningarna, har 
ej lyckats övers.

1 

9. Ä ven om detta slag a v vakt gm p p ej passar för våra 
förhållanden, föres dock tanken till nyttan av särskild vakt
grupp under övningstiden. Att låta vaktkvarteret uneler öv
ningar bestrida posttjänsten är olämpligt; stridsförbanden kun
na härigenom sprängas, och stridsutbildningen störes . Dess
utom är vaktkvarteret för stor enhet till postgöringens bestri
dan de. Lämpligast bestrides postgöringen av ett eller flera 
stridsförban d, antingen hela elivisioner eller delar därav, såsom 
kanon- eller langningsbetjäningar, beroende på behovet. An
viinclancle av särskild vaktgrupp uneler övningar unelerlättar 
öv ningschemats uppgörande. 

10. skepparpipans användande har fönnoclligen även hos 
oss med tidernas lopp urartat, gamla traclitonella signa ler så 
småningom försvunnit, de nu befintliga fått ett annat utseende 
ån de från början haft, varför även för vårt vidkommande, 
följande det amerikanska exemplet, frågan säkerligen är värd 
att upptagas av någon härför tillräckligt musikalisk och in
tresserad! 

A. Wachtmeister j:r. 
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