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Några utdrag ur Förenta staternas
fartygsexercisreglemente.
(The Ship and Gun drills, 1914.)

E tl fartygsexercisreglem ente från en stor och modern marin som Förenta Staternas erbjuder givetvis åtskilligt av intt·esse iiven för oss, oaktat deras förhållanden ej överenstämma
med vå ra. Det amerik anska reglementet har därför ej i sin
helh et å tergivits, utan i allmänhet endast i de viktigare stycken,
som syn ts 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, a ntingen 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 si n helhet.
Översättningen av facktermer har vanligen ej gjorts di rekt, u tan ha använts de svenska ord, som a nsetts bäst ange
motsvarigheten till de amerikan ska förhållandena .
Heglementet innehåller fö ljande nio avdelningar: Organisation, Stridsövningar, Nödfa llsh ändelser, Kanonexe rcis, Artilleri, am munition och sprängämn en, Inre tjänsten , Kroppsövnin gar, Skepparpipan samt Hornsignaler.
Avdelning l.

Organisation.

(1) *)

De nna avdelning b erör i korth et 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.
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De förra, som utgå från behove t av folk för striden och
för att hålla materie len stridsb er edd, fordra:
a) fullt beman nad fartygs ledning ,
b) fu llt beman nad eldl edning ,
c) fu lltalig betjäni n g för varje svår och m edelsvå r kanon,
d) 2 riktare samt reduce rad betjäni ng till varje lätt kanon,
e) erforde rligt -Jangni ngsfolk för en längre strid ,
f) er forderl igt maskin folk för att hålla full far t under en
Hingre strid ,
.
g) erforde rligt rapp ortfolk för inre och yttre lwmm m:nkationer,
h) erforde rligt folk för skö tseln av den elek triska materielen,
i) erford er ligt skyd dsfolk ,
j) erforde rligt sjukvå rdsfolk samt
k) erforde rligt ekonom i- och hantve r l(S f.o 11~ (använ des till
att kompl ettera stridsp osterna l.
.
.
De senare utgå ~iven från striden s krav och lyda: Besattningen skall organi seras i undera vdelni ngar på sådant sätt,
sm~
bäst bidrag er till fartyge ts stridsd uglighe t. På denna ?rgam
sat ion sk ola alla förde lnin gar för rutintj änsten grunda s1g.
De
olilw en h eterna skola i och för fartygs tjänste n hållas t.i llsa.mmans och så nära stridsp osten som möj li gt. Så långt s1g gora
låter , skola undera vdelnin garna vid ..~-utintj änsten befall~s
o~~1
ledas av de officer are och underb efal, som leda dem l str
·
·
·
·
as tillHäreft er följ er i vissa delar fordeln
mgspn·nc1pern
c
·
·
Jämpni no· vil k en schem atiskt
frams
ta"Il es 1· ao SJ·d · 337 , varefter
0
'
slutlict en komm a bestäm melser , om VI'lk a f"or d elnin o«a r . S 0111
o
.
skola finnas. Härom sägs : VarJe
far tyg skall h a f"or d el n m ouar
. stnd
. , stn'd b
till förb eredelse 1111
s er e d s k ap, s·t n'd , dacr
o och
' natt,
·
· · a kolnin « ren1-ollisi on brand båtar, lan d sb·gnmg,
>> crmsm o "'
o>
~
,
,
.
k ·l
t .. ·a arunöri.na
och
permis
sion
.
Str
idsförd
elmnga
rna s o a u go1 o
g
o
. crar skola
den för far tygets organi sation, och a lla an d. ra f"or d el n mo<
f tta
kunna härled as fr ån dessa. Strid sför de lmngar n a skola o!U
.a
.
h o ll f" ·esknft er
h e la farty get, och d esamm a sk o la 1. deta l..1 m
n e a a .. OI
för a lla de olika stridsf all, som rimligt vis kunna fo rutses.
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stridsövningar. 'i')

1\/argö ring j'ör strid.
Fw· tyg et klargö r es för strid i tv å oli ka omgån gar: l ) ilandlämnin g av .e ffekter , 2) fö rbered e lse till strid.
1) Effekte r skola ilandlä mnas enligt följ a nd E': h:'\tar (utom
de av H. B. bestäm da) ; div. madra sser ; möbler , sk rin , ki
stor
och dörrar aY trä ; allt hrii.nn bart och så dant, som kan
förorsaka spl in t oeh som k an undYar a s; gösstak e, flaggsp el
och
balbom mar efte r omdöm e; obehö\ 'lign stötto r och dilvcrt är,
fallrep~ ! r:1 p por; bcs~i ttn ingens obehiiY liga kl äder;
mässbo rd och
-bänka r (må b ibehåll a s till sann o lik kontak t m ed fiend en ).
Hii rj iimtc sk ola i först:1 omgån gen wiresp lintnät anordn as
under grating arna i pnnn - och m askinru m ävenso m övriga
splintsk y eld a nbrin gas samt stridsk oner påsä ttas.
:21 Pä för b ered else till strid göres bl. n. följand e/i') klarglir ing för foreeri ng; skaffni ng; torped erna klargö ra s för fyllnin g: stridss petsa r n edtaga s i torped rumm et ; arresta
nter utsliippas; obehöYiiga brännb arn oljor, vä tskor och fä rg kastas
iin~r hord ; smäck ra mantå g strä ckas ; dävert
ar och stöttor fäl las; re kylcyli ndrarn a fy lla s; dynam omask in er, kompr essions
-,
brandp ost- oc h länsp umpar klargö ras; rappor tvägar och instru
ment för fa rtygsled nin g oc h eldledn ing klargö ras och avprov
as;
eiPktris ka avfyrn ingsl edning ar samt genom blåsnin gsled ningar
el :o ; h randsla ngar koppla s och u träck as (najas så
att dc
ej IHJrts kjutas a v gastryc ket från kanon erna ); stridss trömmen lillslas, och a ll ström , so m ej behöve s för striden
,
IJry ll's; rl'servb e lysning e n, stridss ig na !plats, skydds av deln
ingarna, förban dsp latser, transpo rlmate rielen för sårade
samt
l'iirhanclsposte r klargö ras; k a no nba ljorna fy llas; dricksv atten
hii m tas; rese rv delar klargö ras; materiel för avtork and
e av
siktt>na hämtas ; r~scrvkommandoplats och reser vstyr ano
rd ni ngar klargö ras ; å nga avst änges fran alla oskydd ade
led -

--

*J Battl c drills.
Dc sex första punkter na utföra s dock ej Yid ÖYning ar och m-

** )

S[lektion cr (2).
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ningar; blixta vstängnin gar och säkerhetsv entiler klargöras för
manövrer ing från däck; övre däck sättas under vatten; spy.
gatten igenplugg as; båtarna vattenfyll as och klädas med p res.
senningar ; torpedsik ten klargöras samt avfyrings ledningar från
och kommuni kationsled ningar till torpedrum met avprovas; re•
servanord ningar klargöras; d:o anordning ar för eldledning
grupp- eller pjäsvis; d:o langnings anordning ar; d:o draggar för
klarande av propellrar na ; ankarna surras och losschacklas
kättingar nedskjuta s (en kätting bibehålles ischackla d i lodbar~
farvatten) ; livbälten utplaceras på lämpliga skyddade platser;
de vattentäta dörrar, som skola vara stängda under strid, stängas; pansardö rrar d:o; under mörker förskärma s ljus.
Skyddade stuvnings platser skola finnas för följande (som
dock ej får hindra passagen i fartyget): navigerin gsinstrum ent,
kolningsr edskap, mess- och kökseffek ter, obehövlig a madrasser
tillhörand e sjuk vården, säckar, kojer, sjukkojer , artilleriöv ningsmateriel, dykarapp arat, fältkanon er, rengöring smateriel samt
övriga lösa effekter;
besättning en skall före strid bada och påtaga rena underkläder;
ammuniti on upplangas , handvape n med ammuniti on klara
att utdelas, flaggor hissas på topparna samt alla slutliga förberedelse r för striden göras.

?~

stridsfördelningar.

~~

Officerorn es stridspost er samt ersättare.
FC, manövert ornet, ersättare S.
S, reservkom mandopla tsen , i direkt förbindels e med FC (3).
AO, ordinarie eldledning sstationen , ersättare l. O.
NO , ordinarie kommand oplats för fartygsled ningen, ersättare utses av FC.
Fl, maskinru mmen, ersättare närmaste man .
l. 0./) centralen, ersättare utses av FC .
:*) 1 :st. lieuteri an t.

~o

}~

-~~;;;

~
L - fjf
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FL, huvudförbancl splatsen, ersättare närmaste m a n.
FP, post och ersätta re bestämmes av FC.
Strids orgoni sntion . Striclsfördel ningar na skola innehålla
besättnin ge ns poster och befattningar i nedanstående stridsorgani sa tion.
l.
1.

2.

3.
4.

Bestämmande av begynnelseavs tånd und er närmandet.
Under a lla stridsförhå llanden:
a) succesiva eldled ni ngsstalioner,
b) eldl ed ning m ot elt mäl ,
c) eldl edning mot tva m å l å samma sid a.
el) eldledning mot två m å l å motsatta sid or,
e) ledning av an titorp edbåtsartillerie t under dager,
f) eldlednin g tornvi s,
g) torpeda nfa ll nattetid .
Haverier och deras avhjälpande.
strålkastarnas uppställningsp latser :;: ).

II.
1.

2.
3.
4.
5.

Hestyck ni ng oc h n m mu nition (A O).

Kanoner och torpeder.
Langning.
Reservkanon lw tjäni ng ar.
Haverier å k a non er och torpeder.
Artillerireparn tionsgrupp.
Ilf.

l.

2.
3.
4.

Eldledning ( AO ).

Fartygsledning (NO) .

Stridssignaleri ng.
Successiva kommandopla tse r för fartygsledning en.
Successiva sty rnin gs platse r ; olika sätt för sty rning.
Inre k om munikati oner.
IV.

1.

2.

Pwmor oc h maskiner (Fl).
Maskiner pannor oc h hjälpmaskin er.
Haverier och deras av hjälpa nde.

*) Scconda ry c:cnt"chlight location s.

-

3.
J.
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E ldarpersonal i reserv.
Mas kinreparations gruppen.
V.

sk yd dstjänsten ( 1. O.).

1. Brand och läcka .
2. Vattentäta dör ra r som skola oc h ej sk ola stängas.
3. Nödfall såtgärder såsom: klara propellrarna, en eller
båda mastern a bortskjutnn, bogsering av skadat fartyg , etc.
-l. Arbetsgru pperna sko la vara tillgängliga för släckande
a,· brand, manövrera ventiler, stötta skott oc h täta läckor, röjnin g, repa rera elektri ska ledninga r etc. Verktyg, som skola
finn as å reparationspla tserna skola bl. a. utgöras av: skiftnycklar, släggor, skruvtving, kofot, taljor, stöttor, rörsåg saml
ma teriel för reparation av elektriska ledn inga r och apparatet·.
stuvningsplatse r för denna materiel skola finnas å reparation splatserna. Arbetsgrupper na skola ii ven handha va andni ngsapparaterna.

VI.

Så rades vård (F L).

1. Huvud- och hj älpförbandspla tser.
'2. Så rades tran sport.
3. Allmänna instruktion er (4)
a) Fö rbandspostern a innehålla sårfö rba nd jä mte gummi bindor. Lösning för inflammerade ögon samt förhand för
briinn- oc h skållskador skola finnas resp. vid kanon erna och
pann- oc h maskinrumme n.
b) Fö rsta förbandsinstru ktionen inn eh å ller fö lj a nde:
1. U nder strid förbind er enva r sjä lv sin a sår. Effektivi te[(• n av denna tjänst beror huvud sak ligen på den grundlighet,
Varmed de olika avdelningarna h äri för ut undervisats a v far tygsl ii kar na och sin a officera re samt på i huru hög grad varje
1llnn
har klart för sig att första förbandet, lugnt a nl agt av
honom sjä lv ell e r en ka mrat, utgör den mesta hjälp, han kan
Påriikna under pågående strid. För b esättningen skall påpekas att a lltför o mfatta nde be handlin g och transport unde r strid

-
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är både otillråd lig och oprakti sk. Den sårade skall placera s åt
sidan, så att han ej stör stridsar betet
2. Under stridspa us uppsök a sjukhär argrupp erna de sårade, hjälpa dem, bära dem till förband splatser na samt upp.
rätta förteck ning över de döda. Fattygs läkaren s förs ta plikt
är att i första hand lämna hjälp till sådana, som efter om edelbar vård åter kunna intaga sina stridspo ster. Avsikten skall
vara att hålla så många stridand e som möjligt på sina poster.
I fall av svåra skador må operatio n företaga s, men med om.
bord befintli ga medel får detta till större utsträck ning sk e endast i den händels e, att förflytt ning från fartyge t av de sårade
uppskju tes.
c) l. Transp ortväga r skola utmärk as med pil och rött
kors. Minst två förband splatser skola finnas, en h uvud- och
en hjälpfö rbandsp lats . Dessa platser skola hava riklig tillgång
på dricksv atten. Vattenb ehållare skola finnas, rymma nde å
större fartyg c:a 4 liter pr man, beräkn at för 20 % av b esättningen. Förban dsplats erna skola vara ventiler ade och b elysta
samt så svala som omgivn ingarna medgiv a . Reservb elysning
skall finnas , likaså å durken avlopp för vatten. I närh eten av
förband splats skall finnas förlägg ningspl ats för sårade, rymmande 10 % av besättn ingen. Detta rum skall vara lätt tillgänglig t från förband splatsen och i likhet med denna h a riklig
lufttillf örsel. Förutom den vanliga utrustn ingen från sjukhyt t
och operatio nsrum, som fördelat s till förband splatser na, skall
följand e finnas: fläktar, >> ha lf tubs >> , vattenb aljor, svabla r och
kvastar , tvättbo rd och instrum entbord , hyllor, hängar e för
sköljka nnor, förband skistor , sängklä der för förläggn ings platser
för sårade, stärkan de medel m. m. Reservf örråd av fö rbandsmaterie l skola finnas på detta däck och skilda från fö rbandsplats, bakom pansar och åtkomli gt för utdelnin g till fö rbandsplatsern a.
2. FL skall under strid som regel uppehå lla sig i operationsru mmet eller å huvudf örbands platsen .
d) Numme rbricko r för identifi ering skola finnas.
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e). sjukvår dens organis ation, omfatta nde alla disposit ioner
ut pao exped't'
skall utarbet as ' då fartycre
1 wn.
för stnden,
o t ocrår
.
föreskn fter skola utfärda s för, dels undervi sande av officera re
und erbefäl och manska p i så rades vård, dels utrustn ina oc~
ordn nnde av förband splatser na i enligh et med ovanstå endet> samt
dels slutlige n organis ation av persona len å dessa platser och
densam mas utbildn ing i sårades vård och transpo rt.
f) ~~'epps.köket och bagerie t å äldre skepp skola, om oskadad e, stallas hll läkarens fölfoga nde för kokand e av varmt vatten O('h för sterilise ring av instrum ent m . m.
.. g) Materie l f~~· sårades transpo rt erhålles från läkareu ppborden . Enkl.a satt för transpo rt äro att föredra ga framför
and ra, n1era >> Inventiö sa >> .
h ) Ett stridsfa rtyg skall sn:nast möjligt söka avlämn a sina
sårade.
L

Övning ar i klart skepp. (5)
s tridsövn ingar äro ej att anse såsom utbildn ingens kulmen
uh~n ~astmer s~~on: utsl~g av densam ma . Ovannä mnda grup~ei skola var for s1g stndsöv as oberoen de. Föreskr ifter skola
fmn as f~r bemann ande av såväl reservk omman doplats för farlygsl eclmng som reservel dl ednings statione r som för ledning ens
utövan de från dessa platser. * )

Siridsb eredska p och strid ( 6).
s tridsför delning arna skola innehål la disposit ioner för
stridsbe redskap och strid:
l. Under dager.
a) klar sikt
'
b) oklar sikt,
c) uvb- eller torpeda nfall.
•
2. Under mörker .
Stridsbe redslwp under dager och klar sikt. Om strid ej
..
~~art föreståe nde , må vaktgör ingen bestrida s 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 kanonbetjäningarn a i skydd. Atgärder skola
yara vidtagna för :wslående aY torpedanfall under det att svå ra
artilleriet skjuter.
Siridsberedskap under dager oc h ol.:lar sikt eller då uv be/l er to r pedanfal/ väntas .
1. Besättningen , utom maskinfolket, på 2 vakter å fö ljande platser:
a) fartygsledning ,
b) eldledning,
c) alla kanoner och langningar,
d) torpeder och torpedsikten,
2.

Ammunition:
a) sv. kanon er laddade,
b) msv. kanoner 5 projekti ler,

el lätta kanoner 2 lådor.
Strid under dager och oklar sikt eller under uvb- eller
torpedanfall. Antingen kla rt skepp eller klart skepp mo t torpedanfall skall vara intaget. )\r torpedanfall sanno likt, ä r tillrådligt att bemanna samtliga kanoner.
stridsberedskap under mörk er. Oaktat härvidlag fö rsva·
ret mot torpedfartyg är viktigast, får dock ej förutsättas, att
strids upptagande med svåra artilleriet är en osannolik händelse. Följande dispositioner fordras:
..
l. Besättningen , utom maskinfolket, på två vakter å foljancle platser:
a) fartygsleclning ,
b) eldledning,
c) alla kanoner och langningar.
d) torpeder och torpedsikten ,
e) <;trålkastarledning.

2.
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Ammu nition :
n ) SY.

kanoner. ammunition en i durkarna ,

b) msv . kanoner , 10 proj ektil er; l;;an onerna laddade ef-

ter 0 mdiime,
c) lätla kanonerna, 4 lå do r ; 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 förb erede lser avslutade vid solnedgången , då ~iven
alla ljus s kola vara förskärmade .
Strid under mörker. Klart skepp mot torpedanfall skall
vara intage t. Fria vakten intager sina stridsposter. Svåra clirisioncrna skola vara utbildade att avgiva verksam eld utan de
officerare. unelerbefäl och det manskap , som ha särskild fördelning vid klart skepp m o t torpcdanf::ill. Yanligen använd es
ej s1·ar~1 ar tilleriet och torpederna vid avslående a1· torpedan fa ll , men tillfällen kunna uppstå, då de h~irund e r komma a t t
behö,·as, varför hastig öv ergång frå n klart skepp mot torpedrmfall ti ll klart skepp skall kunna verkställas.

Krigsrutin och slutliga lärberedel ser }"ör strid.

Fartyge n skola unele r krig stiincligt ntra beredda för o me 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 so ll1 edgangen . Under dager är signalen klart skepp signal för
sl;ltliga fö rberedelser; doc k må utförandet av vissa detalj er hero
P~ omstiin cligheternn t. ex. >> hauling galley fires », ell er igangsauan dL' av dynamomaskin er etc. Nattetid skola kan onerna va~a kla ra och bemannade med vakten. Till vilken utsträckning
~·Ia vakte n m ä gå till ko js, b eror av o mstiinclio-lwte rna . På
Sio
.
t>
t>I1al ·n klart skepp mot torpedanj'all inta!<e r fria vakten sina
st ·
v
I'tdsposter.
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Återställ (avlämnas personligen) ;

Användning. Klart skepp användes i första hand för att
bemanna svåra artilleriet, i andra hand för att avslå torped.
anfall.
Allmänna å'liggcmden .

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

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 uppräk nats 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-rutin en.
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·

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, undantagandes fingering av haverier å personal och materiel.
Kanonbetjäningar och övriga enheter förväntas vara väl förtrogna med sin stridstjänst innan fartyget går till strid, och de
skol a ha bibringats grundlig färdighet, innan de fordrande
stridsövningarna mera l ingående taga sin början.
•

1.

vision till AO ,
b) Manöverfolk, gnist- och signalfolk till N O,
c) Maskinfolk, sjukvårdsfolk och skyddsfol1{ tl.ll cen·
tralen ,
d) AO, NO och centralen till S,
e) S till FC.
*) Härmed mena s slussventiler, blixtavstängningar, ventiler för

durkfyllningsanordningar, kemisk a eldsläckningsledningar m.

ID·

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
skep p 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 rtilleriets ledande och betjänande.

-----

·*) ö vning i klart skepp.
~**) Torp eda defenc e quarte rs.

-

i) Niir klargöringsrapport erna inkommit, bem anna
vak ten; fria va k ten till anvisade platser i närheten a v nattstrids~
posterna.
2. Efter so lnedgången. Far tyget s kall befinna sig i stridsberedska p. mörker se si d. 342.
E niir allt ä r klargjort redan till för e 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 sk epp mot torpedanfa ll.

Signaler:
l.

2.
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För nattstrid:
a ) larm {allmän signal ),
h ) ];/art skepp mot tortJedanfcdl på ho rn ,
c) k/ort sk epp mot torpedanfall pr tel e fon och talrör.
Aterställsignaler :
a) åters täll på horn ,
b ) ätershi/1 pr telefon och talrör.

RaJ!porter:
l\ lart rap porteras pr telefon och talrör av:

Avdelning III.

Denna avdelning inn ehå ll e r kapitlen nödfa ll sh änd elser i
aJl!11iinl!et, kolli sion, brand, fartygets öv er givand e samt »eldsläckning och räddning », vilka kapitel h ii r mestadels medtagas
endast i brottstycken .
Sa skola för unelerlättand e :w fram kom ligh cten i fartyget,
de som ha sina kojer hiingande i gå ngar, naja d essa åt sidan ,
så att fr i passage lämnas.
H:wc rier skola fingeras , även under övande av nödfallshän delser.
:\ns,·aret för skötseln av va ttentäta dörrarna är und er sekonden uppdela t å fl era händer.
Vid övning med d e vatten hi ta dörrarna skall tillses , att
nlla r('g lar taga ord entligt. Är så ej fall et, skall fö rhållande t
gena st a nmälas och avhjälpas.
Riiddningsvägar skola finn as angivna i fördelningarna.
\'id eldsvåda skola d c som omh änderh a låsta ru m , stå klara
a mma , m edhavande n ycklnr . Vid eld sYåda skall vid a r e
de~
vid
rentila tio n en till eldhärd en stoppa s.

l.

Eldsläckningsappar oter.

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

b) gruppledare, svå r a kanon er och torpeddivisionen
till AO,
c) m ~1 növerfolk , gnist- och signalfolk till NO ,
d ) ma skinfolk , sjukvå rd sfolk och skyddsfolk till mallÖv ert orn ,
e) AO, N O och manöv ertorn till S,
f) S till FC.
2. ri terställ \avlämnas p ersonligen i likh et med återställ
vid kl art skepp ).

Handvap en .
Både vid l.:lm·t ske pp och k/ort skepp mot torpedanfa ll skola
offi cerare och visst underbefäl bära pi stol samt i krigstid pil
särskild order ä ven ammunition.

Nödfallshändelser.

Fiilja nde eldsläckningsappar ater finnas i d en 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 ~
•

~d ct.

.

Foa m »-släckare, p ermanent in stall erad i pannrummen å

ol.]ebriin nande jagare.

Bärbar >> [oanH -släckare i pannrum, ma skinrum , rum i n ~i r
heten_av oljetank ar 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 utsä nder
~n tj ock fradga , som kväver såväl en oljebrand som vanlio·
o
..
.
'
.
.
lr:tnd "
t-enom att spnda s1g pa ytan och utestänga luften.

-
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»Eldsläck nings- och räddnings styrkam .
Så kallas en avdelning , som användes till att släcka brand
å fartyg eller i land, för att rädda bes~ttning å farty~ i nöd
ad i fyra ohka grupper namligen
o. S . V . D en är oroaniser
b
räddninos -, eldsläckni ngs-, förstärkni ngs- och spränggru pperna.
Rä~dningsgruppen består av en b å tbesättnin g samt läkare
med instrumen t m. m. Övrig utrustning : livbåtens vanliga utrustning, livbälten för var man i båten, frälsarkra ns med lina,
handd r agg med draggtåg .
Eldsläckn ingsgrupp en b es tå r av två båtar med besättningar, l:a och 2:a båten. Utrustnin gen verkställe s av särskilt folk.
I 1 :a belten skall bl. a. m edtagas: hantverka re m ed verktyg, andn in gsapparat , livbälte för var ma.~l i båten, frälsarkran s
med lina, 2 handlante rnor, 2 >>foam >>-slackare, 6 pytsar samt
eldsläckni ngsredska p bestående av: 2 yxor, kofot, 2 d t~aggar
9 hisslinor 2 skarp1nejs lar, 2 hammare, makare,
1n e d d l ·ao·rrtåcr
e :,:, b• '
skiftnycke l. D en 2:a belten skall medföra: t~~nmerman, handns d:o, 2
putnp n1 ed S lan :,oar , livbälten som ovan , fraisarkra
.
handlante rnor, talja, en femtums tross samt drverse verktyg.
Förstärkn ingsgnzpp en användes till förstärkni ng av ovannämnda två grupper, för upprätthå llande av ordning i land
m. m.
..
TO
Spränggru ppen består av torpedgas tar under befal av_ ·
Samtliga dessa grupper skola finnas organis_era de wom
va rje vakt, samt för varje grupp utgöras av särsklit folk.
Avdelning IV.

Kanonexercis *) (7).

Allmänna bestämme lser.
.. d
..
Ladda,
Kommand oord, som skola anvan
as aro: s t a.. Hnu. 1"
::> •
•.
1
..
d
t
oterstal.
eld, lysh·in.-r, fo rtsätt, eld, eld upphor, plun ra sam a
.
t>
•
t···
fll
ledning
Klar kan on. En generell minneslis ta, att _Jana 1
.
. d Bl
uppmanas
vid kanonern as klargöring , fmnes
uppgJor ·
· a.
. ta
·
·
· a avsl{jU '
häri, att vid avprovnin gen av a vfyrmngs
anor d nmgmn,
tändpatro ner.
*) Gun drill s.
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Fastställd klargöring sfördelnin g finnes ej reglement era d ,
utan ä r DB ansvarig för a tt h a ns division hastigt kla rgö res för
anbefallt ändamål.
;1faterielh av erier. För officera rne påpekas den absoluta
nödvändig h eten av haverLövn ingar, både rörande p ersonal och
materiel. Huru smart en k a nonbetjän ing än är i laddning,
komma dock haverier förr eller senare att inträffa. D et är av
vital b etydelse, att b etjäningen är beredd a tt avhjälpa skadan
på ko rtas te tid, på det kanonen åter snarast m å kunna deltaga
i striden. Därför skola offi cerarne ej blott förklara för betjän inga rna haveriets avhjälpan de utan även v erkligen öva
dem däri. Att underlåta detta är farligt. - Studcra rapporter
över stridskjut ningar och se, vad som hänt andra; anteckna
yad som händer under exer cis - det kan sedermera komma
att uppre pas i verklighet en. Följande äro de vanligaste haverierna, dock ej på lå ngt när a lla : bruten sättare, bruten kardus, glödande rester å stötbotten eller i krutkamm are, strömbryta re kortsl utes, eld .j tornet eller i närheten av bredsideskanon, elektriska a vfy rnin gen betar, hisslina springer, belysnin gen slocknar, klick, kammarsk ruven går ej att öppna eller
stänga, kardusen kommer m ed fel ända mot kanon en, projektil en b lir ej ordentligt ansatt, signalsyst emet betar, fängh å let
tillt~ipp es, tändpatro n en genombrä nnes och n edsmälter tändpatron läget eller slagstiftet
Pcrsonalh cw erier. BL. a . sägs härom: Blir någon i kanonbetjiin ingen skadad , skola de övriga kunna b etjäna kanonen .
Dt>l k an ej fö rväntas , att b etjänan det sk a ll bli lika verksamt,
som fii re h averiet, m en alla skola ha klart för sig, a tt ingen
knn on få r övergivas, ej ens nv den siste överlevan de, så länge
kan one n k a n ladda s och avfyras. Därför skall varje man i
en Yiil övad kanonbetj ä ning känna åliggan dena på k am raterna s poster och kunn a fullgöra dem utan tvekan .
S iktinställn ing.
Siktinstä llaren behöver ej va ra en stor och sta r k karl, men
han rnåste vara »säker», uppmärks am och ej skotträdd . Han
111
astp kunna höra i talrör oc h telefon ty det kan ej alla.
1'idskrift i Sjöväswdet .

24

-
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Vid siktinställningsövnin g<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 reskrifter för åtgärderna vid klick finnas uppgjorda för ett fl ertal 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 olyckshändelse ej får riskeras genom att öppna kammarskruven under en eventuell efterbrännare.
Förfarande vicl klick (vid B. L. R.-kanoner, som använda
kombinerade tändpatroner,';') så insatta i m ekanismen, att tändpatronen kan borttagas, ulan att kanon en behöver öppnas).
' "O bJ)
.!<<l)~
oj

1'""1·,....,

~ P G:., M''"
o ;3;;: JJ "O

~ 00 Ii!

avfyras ,_ ,;::

s§
.;,:>=1

:o p

f

avfyras

~ ~~=g o
;::

<J)

'!C

k

E fter att ha talat om hastighet, noggrannhet och den gradvisa slt'gringcn vid laddövningarmt säges om myckenheten av
övningar följande.
Huru mycket övning, som erfordras , beror dels på kanonslaget, dels på individerna. Inga bestämda regler kunna fastställas. För att höja intresset och för att åstadkomma tävlin gslusta h ar det visat sig fördelaktigt a tt anslå laddresuitaten
å anslngstavla . Det är förvånande, vad kanonbetjäningarn a
utve('k las, när en v~inskaplig rivalitet existerar dem emellan.
Ri,·alilc ten får emellertid aldrig tillåtas överskrida det vänskapliga 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~
rull ar, detta beroende på smörjämne i övergångskonen. Om
detta upprepas, lindas ett fint segelgarn runt projektilen strax
fra mför gördeln.
Begagnade tändpatroner kastas åt sidan , så att de ej kunna ntk ommas vid förnyad laddning.

fAnvänd hädanefter mear \ · kanisk avfyring.

JContakterna äro goda.
avfyras { Fortsätt m. elektr. avfyr.
Försök med mekanisk
avfyring. Om tändpatro~..,
n erna befinnas ha avfy·
"' rl
p
<l)
rats for tsätt att avfyra
~o
tändpatroner så lä~ge d~t
<.;:;'
finnes någon rimlig moJ·
bJl
cö
lio·het att kunna antända
w
Om tänd·
la~lclningen.
patronerna ej ha avfyrats,
vilket sällan brukar v ar!L
klickar fallet. försök nya tills d~t
lyckas. Om alla förs ok
1
tända laddni~·gd
att
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.

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

h

Laddning.

bJl Q)

"""<+-<.;,:cö"'l
·~ ci .;'l~ S l r
~

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

r
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Övningar med tornl.-anoner.*)

, De tta kapitel, i likhet med det närmast efterföljande, innehall<'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
0
Inöjlig~1eten ay att hopsamla detaljexercisen för alla o~ka tyPerna, I reglementet ej medtagits annat än allmämw regler
av~edda att göra torntjänsten något så när enhetlig. Torn~
·
·
ofheen
~anna sma torns egenskaper och egenheter, ha
som ]·"
.. - ' Ine,
·
tt
..
t
f"
r
st·
ba
.' ' oru sa mngen · att kunna bekämpa tornens individuella
1
~1 oc h svårigh eter samt utveckla sin egen exercis och sina öv-

---11lngar.

*) Härmed menas svåra kanoner

torn.
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Befattnin gar i tornet. Tornofl'i ceren (DB) uppehåll er sig
i regel i tornrum met, där sådant finnes. Finnas flera office.
rare placeras en såsom langning sbefälha vare, en såsom PB (för
ena kanonen ).
»Turret captain » placerus enligt DB :s bestämm ande.
Tjänstgö r officer som PB vid ena kanonen , blir >> turre t cap.
taiB» lämplige n PB vid den andra.
11apensme d er finnas en eller fl era i varje · torn. Dessa
ingå ej i kanonbe tjäninge n men placeras där de kunna vara
tillgängl iga i händelse av haveri.
Tornelel ;triker. En sådan finnes, avsedd för ständig tjänst
i tornet. Han intager sin stridspos t, där han bäst kan se till
smältsty cken och strömbry tare.
Kanonko mmendö ren utväljes med stor omsorg, och noga
aYseende fästes vid hans förmåga att sköta folk, kännedom
om materiel en, hans vaksamh et, intresse och omdöme . Han
får ej ha några extra sysslor, ej heller deltaga i laddning sarbetet. Under alla omständ igheter skall han uppehåll a sig,
där han bäst kan leda sin betjäning .
Höjdrild are m ed siktinstäl lrtre. Varje kanon behöver
minst 2 höjdrikta re. F. n . finnes tendens att vilja ha även 2
siktinstä llare, en för upp- och en för sidasättn ingen (en för
telefonen och en för talröret) . Detta är att rekomm endera,
om folk finnes och materielen tillåter.
Tornrikt are med siktinstä llare. En av varj e ska ll fin nas.
De henämna s Yanligen l. och 2. tornrikta ren.
Löpare. Bra är alt ha en löpa re i tornrum met hos DB
och en i omiastni ngskamm aren vid talröret till tornet.
l övrigt ~i ro befattnin garna följande :
vid kammar skruven ,
»Plugma n »
hiss ,
»Hoistm an >>
sättare,
>> Ram n1erman >>
gan,
laddbryg
>
>
n
>>Trayma
erna,
projektil
>>
3.
>> Shellman , l. 2.
>> krutet,
>> Powderm an, l. 2. 3. >>

vid kommun ikations medlen till
omlastni ngskamm a ren,
,, earman ))
kruthisse n.
Varje man skall fördelas dit han bäst passar samt utbilda s alt sköta så många befattnin gar som möjligt, ehuru särskilt öva d på sin egen.
Hos tad i tornet. Vapensm ederna, tornelek trikern och dera s medhjäl pare skola bo i torn et , och en av dem skall alltid
finn as där. Intet hinder bör finnas för dessa att i tornet för
sig gi;ra så bekvämt som möjligt, förutsatt att materiel en , ordnin g och snygghe t samt disciplin en ej därav taga skada.
Loddläge. Höjdrikt aren skall alltid varskos när kanonen
iir klar att eleYera. Tiden varierar, beroend e på sättet för krutel s laddande . Tillåtes emellerti d riktaren att elevera, innan
ka mma ren är sti:ingd, måste proektile n vara ordentlig t ansatt.
Signalm an >>

Laddnin g. Varje mans rörelser skola studeras , tills bästa,
si:ikraste och hastigast e sä ttet för utförand e av ett handgre pp
upptiickt s. - Så sna rt betjänin garna kunna ludda med precisi on , börja att >> piggu » dem mot varandra . Hastighe ten vid
la ddning är naturliga resultate t av gott samarbe te. Då >> det
betar », avhjälp alltid felet, som om verkligh et varit för handen . och /ullfölf alltid påbörfad laddöuni ng.
1\rutlang ning. Langas krutet för hand, skola langning sh_etj äni ngarna dagligen langa 50 karduse r (upp genom ena
stclan av tornet och ned genom den andra), och fortsätta därmed tills de ej längre tröttas. - Se till att anfyrnin gsladdni ngen :ll llid kommer rätt! Akta all karduser na ej brytas!
. R iktarens utbildnin g. Härutinn an klagas över, att för
htet uppmärk samhet ägnas å t riktarens ständiga övande. Tornet skall alltid vara berett smnt hava en lämplig uppsättn ing
av skickliga riktare.
V al au riktare. Vid riktövni ngarna visa sig snart somliga
bättre än andra. Av aspirant erna på riktarpla tserna sättas de
b..
asta tillsamm ans. De ullra säkraste sättas till tornrikta re,
enär det är den svåraste befattnin gen. Efter försök med de
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ol ik a gr uppern a släppas dc svagaste, och a ll Lid äg nas å t ut.
bildni ngen av de m, so m visat sig m est lovande.
Övningar m ed breclsidesJ..:an oner.* )
Detta k a pitel in ne hå ll er exercisen fö r ett a ntal, sex st.
olik a k a nonslag. 15 c m .-exercisen medtages här n edan . I
övrigt lämnas h är en dast uppgift å de olika kanonbe tjäningarnas storlek.
Förordet till exercisbestäm melserna lyder : Fö lj a nde exercisbestä mmelser äro de som givit det b ästa resultatet. E huru
deras absolu ta å tl ydande ej ä r nödvä ndi gt, a nses de vara de
b ästa , som tills datum fra mk ommit, och de sk ola tj ä na såsom
lednin g, till dess tillräc klig erfa ren het vunnits för deras fö rbä ttrande .
Bej'attn ingar vid 15 cm . k an on en.
>> P lugm a n a nd gu n capta in >>
>> Pointer >>
>> T rainen'
>> SightsetteJ>
>> T rayn1a n »
>> Ran1n1ennan >>
>> l. Sh ellman >>
))
>> 2.
>>3.
>> l. P o\Y der man >>
>> 2.
»3.
))

vid m a növera rmen .
h öjdriktningen.
>> sidriktnin ge n .
,, siktinstä llnin gen.
till v. och bakom k a mmaren.
b a k om k a mmaren.
till v. och b a kom k a mmaren.
b ak om »1. sh ellmmu.
vid projektilhissen .
till h . oc h bak om k a mmaren.
bakom »l . powderm a n » .
vid kruthi sse n.

A n m . Flera eller f ä r re »shellmen» och »powdcrmcn» erf ordras,
beroende på lätthet en, va rm ed a mmunitionen kan forsl as fr ån h issarna.
Somliga officerare för edr aga y tterliga re en man som »primerman»
(vid t ä ndpatronern a) p å det att »plugma n » sk all f å h anden f ri sarnt
bättre kunna överva ka laddningsarb etet.
*) Kanoner av 17 cm. k aliber och lägre.
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Ko mmandoord . »S tällningl » Betjä nin gen intager sina
platser, Ida r för laddnin g.
,, La dda! » (Ka nonen a vfy rad ). Pointer och train er h ålla
n r iktad mot m ålet.
one
,an
1
Sightsetter inställer siktet enli gt order .
Plug nw n öppnar k a mma ren, insä tter n y tä ndpatron , avtorkar stötbotten.
T ra ynw n inför laddbryggan och stä nger genombl åsningen.
Ram m erman varskor »loppet kla rt !», a nsätter projektilen,
så snart densamma är införd, utdrager sätta ren h astigt .
1. S h ellman inför proj ektilen, så sn a rt loppet är klart, m ottager n y p rojektil frå n 2. shellman .
1. Powdermcm inför krutet så sn a rt sättaren ä r utd ragen,
mottage r ny laddning frå n 2. powderman.
Tra yman för tillbaka laddbryggan .
Pl ugman stänger kammaren och va rskor högt »ld a rt !»
Ov riga shellmen och powdermen fra mforsla ammunition
ti ll resp . 1. shellman och 1. powderman.
»E ld! » Denna order gives a ntin gen före eller efter k a nonen är laddad . Given före, la ddas ka nonen omedelbart. Pointer avfy rar, när eldtill å telsesign al gives, eller när siktlinjen b är,
beroende på vilket eldslag som a nvändes . Kanonen omladdas,
så snart s kottet avfyrats , oc h elden fortsättes, till dess a mmunitionen ä r slut eller tills k omma ndoordet »eld upphör !» gives.
>> Eld upphör! » Eldgivningen upphör. Om k a non en är
lad dad, fö r plugmrm m a növera rmen så lå ngt tillbaka, a tt avfyr ningsströmmen brytes, va rpå tä ndpatronen uttages.
»Plu ndra! » Plugman öppna r ka mmarskruven.
1. Po wderman uttager krutet.
1. S h ellman uttager proj ektil en (utstötes om b ehövligt från
myn ningen ).
»Återställ! » Kartonbetj ä nin ge n, under ledning av gun captain , å ters täller allt som klargjorts. Har skjutits m ed k a n onen,
skall ka nonbetj ä ningen vara vapensm eden behjälplig vid reng~.ring och inoljning av loppet. Kan onbetjäningen gör u ppstal! ninot>·
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Summarisk uppgift å betjäningarnas storld· vid vissa
kanons lag.

Gun captain .. .. .. ................ .. ......
Plugman ............ ............ ............
Pointer ....... ..... ...... .. ...... .. ..........
Trainer ... .. ............... ................. ..
Sightsetter ...... ························ ··
T raymen ....................................
Rammermen ··· ·············· ·············
Shellmen ········ ····· ···· ·········· ······· ··
Powdermen ·········· ····················
Summa

Avdelning V.

l
l
l

1
l
4
2

}

l

l

1

1
1
l

l

l

-

1
l
l

l

l
l

3
4

2
3

4

3

3

l 18

12

9

8

7
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genom att ofta brinna ned. Om materielen
b esvärli!!a
v
;övas va rje morgon samt dagligen användes för riktövning,
p
o ' l1eterna sao smamngom
o •
" k·as.
sl{oln
sYang
mms
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
explod erande projektil ej får dem att flyga omkring. Ingenti ng får förvaras fästat till tornväggarna.
En gå ng i veckan skall tornofficeren undersöka mllbanorna.
Tornofficeren skall föra en enkel liggare, däri dagligen anteckn as att materielen avprovats , vilka reparationer som gjorts,
torn ets och kanonernas allmänna tillstånd samt i a llmänh et
vad som göres i tornet. Viclm·c skall elen innehålla protokoll
iiver stridsskjutningar, förteckning å dem som äro under utbild ning till riktare, vapensmeder, »hoistmen >> etc. Med ett
ord, al lt av intresse. Alla tornoffic erare, som fört tornliggare,
h:t funnit den mycket nyttig.
sie~

117 cm. fl5 cm.~~

Befattningar

357-

Artilleri, ammunition och
sprängämnen.

Avdelningen , som upptager c:a 1 / 3 av hela reglementet, behandlar utförligt matericlen och dess vård . Här medtages endast enstaka brottstycken .
Dagligen, utom sön- och helgdagar, under kolning eller
svårt väder, skola alla kanoner med mekanismer, hissar, höjdoch sidriktningar och övriga anordningar undersökas genom
att manövreras eller igångsättas.
En gång varannan måmul skola alla axlar, t. ex. de i höjdoch tornriktningsan ord ni n garn a, uttagas och rengöras. Tröghet 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 ell er insmorda 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

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

Projektil må för ett par dagar ligga oplundrad kvar i loppel, llH' n skall då en träkäpp eller dylikt inläggas mellan projektilen 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 du rkstemperatur) laddas.

Reservdelar skola förvaras lätt tillgängliga och skola alla
Ved erbörande väl känna deras användande, som flitigt skall
övas.
Hek ylvätskan (80 7c glycerin, 20 % vatten) får ej innehåll a fettsyror. Prövas genom att i ett provrör till glycerinet
häll a lika mycket mättad lösning av släckt kalk och grundligt
ska ka om. Om fällning bi ldas , sedan blandningen fått stå,
förefin nas fettsyror.

-
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av kar.
Anfyr nings laddn ing finnes endas t i ena änden
dusen och är utanp å rödm ålad.
Tätin .
Tätin rättni ngen ägnas myck en uppm ärksa mhet.
samt inolrättni ng och tätläg e skola omso rgsful lt hållas rena
ej använ das
jade (med mjuk a lappa r}. Fil eller smärg el få
närva ra.
skall
r
office
en
då
,
utom för grade rs bortta gande
skall
ing
skjutn
efter
och
Tätka kan skall insmö rjas med talg
s
inolja
och
ras
stötbo tten och tätinr ättnin g sönde rtagas , rengö
snara st möjlig t.
iver.
En trasig tätka ka skall snara st utbyt as om tiden medg
tä tkaka , skall
Om det är nödvä ndigt att skjuta med skada d
av talg. Om
lager
t
tjock
densa mma runt o1n täcka s med ett
beror detta
d,
skada
efter ett skott, tätka kan är bränd eller
u nderskall
sanno likt på fel på den främs ta tätrin gen, som då
skola stötsökas och event uellt ersätt as. Unde r skjutn ing
Om tätkabotte n och tätka ka ofta tvätta s m ed färskv atten.
olja och
av
ning
bland
varm
kan hårdn ar uppm jukas den i
talg.
stropp,
För skiftn ing av tätka ka bör finnas till hands en
tempe ratur
som glider tätt över stötbo ttenh uvude t Vid hög
jukas och
kunn a nämli gen efter flera skott tätka korna uppm
med h änra
vidrö
att
varm
för
sönde rsmul as. stötbo tten är
en stropp
av
eten
ndigh
derna , då tätka kan skifta s; därav nödvä
att lyfta
för
talja
m ed nät för stötbo ttensh uvude t samt en liten
skifta s, även
det hela. På detta sätt kan en tätka ka hastig t
ndigt att
då kamm arskr uven är vann. Unde r strid är ej nödvä
emed an
skifta tätka ka vid första tecke n till sönde rsmul ande,
nedna
äggar
tornv
sedan
den ännu tätar för flera skott, även
tstötbo
skott
varje
stänk ts med asbes t och talg. Ansät t efter
llfälle.
ti
tens juster ingss kruva r och skifta tätkak a vid första
Avde lning VI.

Inre tjänsten.

n » . D a··r
Inneh åller kapit len »Divi sioner » och >> Vaktg ruppe
et organisamedta ges huru divisi onern a tillgå , ävens om i korth
tionen av vaktg ruppe rna.
0
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»Divis ioner» .

(8)

) skall
~ivisi onernas L~~pstäl/ningsplatser. Varje avdelning'''
andenna
på dac k ha en besta md uppst ällnin gspat s oc h skall
ällnin gs vän das fö~· alla fall , varjä mte även avd elning e ns uppst
Artill eriavd elning arna
form allhd skoall vara densa mma. et balan serar elen
fartyg
av
skola ordna s sa, att den ena siclan
ankom st till
andra , så att fartyg et ser örlog smäss igt ut Yicl
ell er avgå ng från hamn .
iceren s
/Je fäl ets och under bej'äl ets* '') platser. Artill erioff
nd från sina
plats ä r on:. styrb ord på om möjli gt lika avstå
oner.
divisi
sina
ör
plutone r. Ovrig a DB mitt framf
D O :s plats är mitt framf ör sin avdel ning.
P O:s plats är mitt bakom sin avdel ning.
nen.
l. DUO: s plats är till höger om 1. PUO i 1. pluto
n.
pluto
sin
av
ledet
1.
i
I_. ~UO:s plats är till höger
ra.
tillhö
de
r
ninga
Ovng a UO stå bakom de avdel
av sina
Halvt ropps chefe r stå på högra flygel n i 1. ledet
halvtr oppar .
tillhö ra,
Övrig a UOK stå i 1. ledet i de avclelnincrar de
t>
från ,·änst er till höger efter ålder.
1. klass matro ser och eldare i 1. ledet.
signa len
. - ~ppställning, avläm ning och inspe ktion. a} På
med
och
ör,
" ~lvJs wnen komm ender ar 1. DUO , ståen de framf
·
·
d"
··I-t a d pa IVISWnen: »Upps tällni ng!» varpå avdel ninn Il~
bhci-e
~
garn a rätta sig med 1. PUO till höger i 1. ledet.
» varpå
. b) l. DUO komm ender ar: »mön stra pluton erna!
trar
möns
samt
er
vänst
'"_al"Je PUO tager ett steg framå t, ser till
fram.
rätt
de
se
När möns tringe n avslu tats,
Sin pluton .
till mitten ! »
v . ~ ) Däref~er komm ender ar L DUO: »PUO
gå mot
ar pa PUO gora helt om däref ter »mars ch! » då PUO
utåt.
'
vända
a
stann
och
Il1itten
o

-----

*) Under avdeln ing av stridsd ivision .

= divisio nsbef älhaPO - d" · · soch
DO
·
erare
nsoffic
divisio
ra
vå
de
lVlSlOn
a, e. mot svaran
,
..
. ..
. .
Pl nto ns ff"
e n ; DUO och PUO
divi si o lCelm e, bitrad ande _offiCer are å di vision
uns- och pluton sunderoff1cc rare.
DB
'" . **) Följan d e förkor tnin g ar h a använ ts:
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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 p latser,
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: >> Rättning 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, vänder sig till vånster och kommenderar först : >> Oppna le den! >>
varpå l. DUO går bakåt lagom långt (beroende på däcksutrymmet) 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 h älsningen och befaller: >> På plats, sir! >> varpå PO intager plats till
vånster och bakom DO . Dårpå kommenderar DO: >> T vål >>
varpå folket n edtager 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 den nes
order att låmna av.

-
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m) PO ståller sig mitt framför avdelningen och kommenderar: >> Slut leden marsch! >> >> Lediga! >>, vänder sig om och
stii ller 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 å terkommer, intager han PO:s plats. Denne
ställer sig bakom divisionen. >> Divisionerna >> äro nu avslutade, och DO ger order efter omständighete rna.
Ä ven sekonden och fartygsch efen kunna mottaga och inspekte ra divisionerna, och tillgår detta i stil m ed föreg:iende
men i alltjämt stigande skala.
Vaktgruppen.

(9)

Vaktgruppen*' ) år en lämplig styrka, avsedd för bestridande av posterna samt ordningens upprätthålland e. På ett
större fartyg utgöres den av l O, l UO, 4 UOK samt 24 man.
Mi ndre fartyg ha ingen vaktgrupp. Turen till vaktgrupp går
mella n divisionerna och deras und eravdelningar, 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
men mottager även order direkt av sekonden . Vaktdäck
på
gruppens officer intager Linder däck en ställning motsvarande
va kthavande officerens på dii ck. H a n har såvä l på som under
diiek den omedelbara tillsynen aY allt som rör den inre ordninge n, och han bar även tillsyn över arresterna. Han har
dessutom tillsyn över rutinen under däck.
V aktgmppens UD*) sköter förd elningen till postgöringen
o. dyl. samt övervakar under officere n tjänstens gång.

-

*) The g uard 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 nattetid 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 officer 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 anmäla 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, gevärsgymnastik och vanlig gymnastik.
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Avdelning VIII.

Skepparpipan.

(10).

Skepparpipan , dess b ehandling och olika signaler äro utförlig l beskrivna, t. o. m. med illustrationer och noter. sexton
signaler finnas, vilka bl. a. användas för: hal' igenom , ut (bommarna ), 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 officerare skola närvara. Användes även för att sammankalla
offi cerarne till viss angiven plats.
·> F ull 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 in spektion under däck, som förrättas på lördagarna.
»Liberty party " - uppställning för landpermission.
,, Saluting gun crews to quarters » - salutkanonbetjänin garna ställning till sina kanoner.
>> Bear a hand >> - bär hän!
, Torpeclo defence fire control exercis e>> - eldledningsövnin g med antitorpedbåtsartill eriet
>> 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 amerikan ska fartygsorg anisatione n syftar främst
åt för striden ändamålse nliga fördelning ar av besättn ingen. I
andra hand komma övriga fördelning ar , på vilka ställas fordran på intimt samband med stridsförd elningarn a. N_åg r~ detaljerade bestämme lser för genomförnn~et av orga_t~tsa h onen
ombord finnas ej . Endast grundlinj erna t stora drag Jam te de å
sid. 337 antydda schematis ka fö rdeln1nga rna, vilka delvis utgöra
de förras tillämpnin g, skola tjäna fartygsche fen till ledning .
Sambande t mellan å ena sidan stridsförd elningarn a samt
å andra sidan ekonomis ka, stations- och vaktförde lningarna efter våra begrepp, synes vara ordnad på följande vis. Den
ekonomis ka divisionsi ndelninge n sammanfa ller i huvudsak med
stridsförd elningarn a. Särskilda stationsfö rdelninga r existera ej
heller utan användas stridsförd elningarn a för detta ändam ål.
v akt;nhete rrw utgöras av stridsenhe ter, dock ej alltid a v ostyckad e sådana, vilket frmngår av bestämme lser angående kanmlbetjäning arnas fördeland e på SB och BB vakter. ?.n~ 2-l<.anontornen finnes här föreskriv et, att varje kanonbet. Jamng med
tillhörand e langnings manskap skall tillhöra var sin vakt. Med
detta har man velat vinna, att i »stridsber edskap >> varje torn
eller kanon hjälpligt kan bemannas .
Borttaga~de av särskilda ekonomis ka och stationsfö rd~~
nin<"~ar torde vara en avsevärd lättnad, och låter sig även for
vår; vidkomm ande utan svårighet genomför as. Vad manöv~r.
1un d a nat>on
" er
särsktld
stationern a beträffa, betinga dessa mga
uppställni ngsform ; besättning en uppställd på bacl~ och.. h alvdäck enliot stridsförd elningarn a låter sig hantera hka val son~
backs- o;h skansgast ar. Att amerikan erna ej gått längr~. 1
frå aa om vaktförde lningarna s sammanfa llande med stridsfordel~inaarna beror på deras fördelning till »stridsber edsk ap »·
För v;ra förhålland en lå ter sig . äve n ~en n~ sak ut~_n svå~ig:,~~
ordnas, bl. a . genom användan de av lamphg larmforde lniD o·
r å våra f a rtvg
hänvisas till
*) An g å enel e m od c rna fo··r clclnl·nga
~
J
T . f. S. 1916 häft. 5.
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Särskilda fördelning ar för övningar finnas icke, utan b edrivas dessa självfallet enligt striclsförc lelningarn a. - S. k . >> instruktions avclelning ar» , uppgjorda på annan grund än dessa
fördelning ar, torde numera sällan förekomm a , i det att en officer, som utbildar sin avdelning i striclstjäns t, även sköter samma avdelning s utbildning i allmänmi litärt (disciplinä rt) avseen de. Officeren känner givetvis bäst det folk , som han stundlige n övar för striden , det folk, som han med rätta kan kalla sitt.
Sitt folk har han för ögonen uneler anstränga nde laddnings och langnings arbeten. Mycket b eroende på sig själv uppnår
h an det han eftersträv ar: 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 övningarn a, blir
det det så mycket mera, då det sedan gäller. - Vad är naturligare, än att officeren även får ansvaret för sitt folk i disciplinii.rl avseende. Har han därtill samma folk på sitt vaktkvarter, är steget taget fullt ut i rätt riktning. Samhörig h etskänslan bör vara stark. Ur elensamm a uppstår det goda förhållandet mellan officeren och hans folk.
Övningarn as bedrivand e i s. k. >> instruktio nsavdelni ngar» ,
folade på andra fördelning ar än striclsförd elningarna , ha även
en annan väsentlig olägen h et, elen att strids- och annan utbildning ej kunna fortgå samtidigt.
Förekoms ten av denna mängd fördelning sbestämm elser i
etl för sjöbruk avsett reglement e häntyder på, att amerikane rna a nsett olämpligt att ha i förväg uli detalj utarbetad e samt
fasts tällda och tryckta förclelning sböcker, utan i stället överl åtit
dessas uppgörand e till fartygen själYa. Detta har många fördelar. Utvecklin gen bör ej få hämmas genom gamla bestämme lser,
'" ~u· fö r en olämplig fördelnin g bör kunna ändras , då en bättre
Yi),a t sig behövas. En gång uppgjorda , förvarar och rättar varje
fa rtyg själv sina fördelning ar, in lämnar dem ti llsamman s med
all övrig »litteratur »* ) till varnchefe n , därifrån de åter ut*) Häri ingå äve n s. k. fa rtygsli gga re (ty. Schi:ffskund c, cng.

Ticls k1·i[t i Sjöväsendet .
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i sin tur undervis a folket. Ej så, att liikaren med m å naders
mel lanrum på halvdäck för den samlade besättnin gen håller
föred rag i förbands lära. - Operatio nsrumm et anv~indes ej såsom huvudfö rbandspl ats; särskild sådan finnes.
5. 1\.lartskc pps-tfäns tens inn ebörd får sitt r~itla uttryck
gen om det amerika nska ordet härför »battle drill », tyskarna s
, Gefechts bild » ell er »Gefecht siibung » och YD.rt »stridsöv ning »,
m ed andra ord, dessa övninga r skola repres entera stridsfall
och få ej urarta till blott »exercis divisions vis » eller övande av
enbart stridsdet alj er (laddnin g, siktinstä llning o. s. Y.). Detta
ska ll vara gjort förut. stridsöv ning kan förutom med hela
fartyget (fartygsv is ) även företagas såväl i förband (förband svis, taktisk övning) som med endast en del av f:n·tyge t (avdelningsvis , divisions vis). I sista fallet verkställ es ej klart sk epp
annat än med avdelnin gen eller divisione n ifråga. - Samma
tyska författar e, som ovan citerats, säger i förbigåe nde om
stridsövn ingar: »- - - - das Gefechts bild wird nachmal s
dnrc hgeiibt - - - und doch weiss jedenna nn auch wieder
aus der Erfahrun g, wie wi chtig dieses fast besinnun gslosc vVissen um das Notwend ige in aU d en vielen vV cc h selfällen ist,
clene n cin l{ricgssc hiff ausgeset zt sein kann. Dafiir ist eine
Vorbcdin gung: stets unaufhö rliche Dbung, durch die allein das
schon Gcle1'nte und Gewonn ene lebendig und wirksam bewahrt
werde n kann . Darum sind in den Gefechts bildl'tbun gen alle
mögliche n »Fälle » vorgeseh en ».

6.

I avvaktan på strid kunna de amerika nska fartygen ,

Vad personal en beträffar , h a intagit någon av följande bered-

-~kaper:

s tridsbere dskap , dager, klar sikt: vaktgöri ng som vanligt.
stridsbe redskap, dager, oklar si kt, uvb .- eller torpedan fall
V~i ntas: 2 vakter, kanoner m . m. bemanna de.
s tridsbere dskap, mörker: 2 vakter; kanoner m. m. bemanna de.

Strid utkämpa de antingen i »ldart skepp » eller ock
"kla rt sk epp mot torpedan fall» (torpcclo clefence 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 amerikanska 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 säkerheten och materielvården.
Exercisreglementet kännetecknas således av samma tänjbarhet, som utmärkt bestämmelserna on1. fartygsfördelningarna. Den enskilde officerens företagsamhet får här ett vidsträckt 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 liggaren> ) 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·Vriga 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 exercisbestämmelserna, nämligen exercisen för ovan angivna »övriga kanoner»
(17 cm. och mindre kaliber) innehålla enelast åligganden, inga
han dgrepp. - Om ej för säkerheten eller materielens vård ett
vi sst handgrepp erfordras , äro fastställda sådana ej uteslutande
av godo. Allt kan utvecklas. Utbildningen uneler de kontin uerliga expeditionerna bidraga härtill. Vidlangning och laddnin g är målet alltid detsamma: att la dda kanonen på kortaste
tid. Om detta utföres så eller så betyder intet, enelast resultaten b lir bättre med hänsyn till stridens krav och givna föreskrifter 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
1
ej lyckats övers.
9. Ä ven om detta slag a v vakt gm p p ej passar för våra
förhållanden, föres dock tanken till nyttan av särskild vaktgrupp under övningstiden. Att låta vaktkvarteret uneler övnin gar bestrida posttjänsten är olämpligt; stridsförbanden kunna härigenom sprängas, och stridsutbildningen störes . Dessutom är vaktkvarteret för stor enhet till postgöringens bestridan de. Lämpligast bestrides postgöringen av ett eller flera
stridsförban d, antingen hela elivisioner eller delar därav , såsom
kanon- eller langningsbetjäningar, beroende på behovet. Anviinclancle 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 am erikanska exemplet, frågan säkerligen är värd
att upptagas av någon härför tillräckligt musikalisk och intresserad!
A. Wachtmeister j:r.
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