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43 B. 4 -1932. 

MARINEMINI STERI ET. 

7. 

København, den 21de Mam 1932. 

Kundgørelse for Søværnet. 

Deklaration og Noteveksling 
af 30te Januar 1932 

mellem Danmark og Sverige 
angaaende Grænseforholdene i Sundet. 

Under den 30te Januar 1932 er der i Stockholm mellem den 
danske og den svenske Regering blevet af-sluttet følgende De
klaration med tilhørende Søkort og Noteveksling angaaende 

Grænseforholdene i Sundet: 

Deklaration. 

Den Kgl. Danske og den Kgl. Svenske Regering, som 
bar taget Spørgsmaalet om Grænserne i Sundet begrænset i 
Nord af en Linie: Gilbjerghoved-Kullen, og i Syd af en Linie: 
Stevns Fyrtaarn-Falsterbo Pynt op til nærmere Undersøgelse, 
har derved konstateret, at den nedenfor beskrevne Linie 
danner Grundlag for den rette Afgrænsning for de to Landes 
Udøvelse af de Rettigheder, som nedenfor er nævnt: 

I Sundets nordlige Del fra den nordlige Grænselinie til 
(55° 49' 36" N) 

Pladsen for Lous Flak Lys- og Fløjtetønde (
12

o 
42

, 42° E) 

gaar Linien midt imellem Sjællands Kyst og svensk Fastland 
(uden Hensyn til Øen Hven). 

20 



44 

Fra Pladsen for Lous Flak Lys- og Fløjtetønde gaar 
Linien i lige Retning til Pladsen for Lystønden Saltholm Flak 

(55° 41' 55" N) 
N. E. (12o 51' 00" E) og herfra sydover som rette Linier 

sukcessive til følgende 4 Punkter: 

1) 55° 38' 37" N, 12° 53' 54" E. 
2) 55° 36' 49" - 12° 53' 04" -
3) 55° 32' 25" - 12° 43' 57" -
4) 55° 29' 19" - 12° 43' 06" -

Herfra drages Linien videre til Sydgrænsen efter til
svarende Regler som for Sundets nordlige Del, idet den paa 
denne Strækning dog dannes af rette Linier, bestemt ved 
følgende Punkter: 

4) 55° 29' 19" N, 
5) 55° 25' 52" -
6) 55° 20' 12" -

12° 43' 06° E. 
12° 36' 49" -
12° 38' 42" -

De geografiske Koordinater for de ovenfor angivne 
Punkter refererer sig til vedføjede Søkort*), paa hvilket 
Linien er indført. 

De to Regeringer er enige om, at den nævnte Linie 
danner Grænsen mellem de to Landes Søterritorier i Sundet, 
saa langt disse Søterritorier iøvrigt maatte strække sig efter . 
de i saa Henseende gældende Regler. 

Den danske og den svenske Regering forpligter sig til i 
Sundet ogsaa udenfor Territorialgrænserne at afholde sig fra 
at oprette Fyr, Sømærker eller i det hele taget nogen fast 
Indretning, af hvad Art det end maatte være, henholdsvis 
Øst og Vest for denne Linie, ligesom den skal danne Grænsen 
mellem deres Ret til at afmærke og bjerge Vrag og til at 
foretage andre Foranstaltninger til Skibsfartens Betryggelse, 
og lign. Faste Sømærker eller andre Indretninger, som tid
ligere maatte være etableret fra dansk Side Øst for eller fra 
svensk Side Vest for den nævnte Linie, vil være at inddrage 
af den Stat, hvem de tilhører, efter Forhandlinger mellem 
vedkommende danske og svenske Myndigheder og inden for 

*) Kort,eit yjil blive O!Dfe,nblig;gj-0rt i L-Ovtidende. 
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et Tidsrum af seks Maaneder fra denne Deklarations Under
tegnelse. 

Denne Deklaration gør ingen Ændring i de gældende 
Regler om Lodsning i Øresund; jfr. Deklaration af 14de Au
gust 1873 med Tillæg af 12te Oktober 1911; og om Ordningen 
af Fiskeriforholdene i de til Danmark og Sverige grænsende 
Farvande; jfr. Konvention af 14de Juli 1899 og Deklaration af 
5te Oktober 1907. 

Til Bekræftelse heraf har de undertegnede med behørig 
Bemyndigelse underskrevet denne Deklaration, som er affattet 
paa det danske og det svenske Sprog, og forsynet samme 
med deres Segl. 

Udfærdiget i Stockholm i to Eksemplarer, den 30te 
Januar 1932. 

sign.: Worsaae. 
(L. tS.). 

sign.: Fredrik Ramel. 
(L. S.) . 

KUNGL. UTRIKFIS DEP A!RTiEMENTET. 

Stockholm, dtm 30. ja,nuari 1932. 

Herr Charge d'Affaires. 

I anslutning till den i dag undertecknade deklarationen 
angående granserna i Oresund har jag aren meddela, att 
svenska regeringen erkanner sig vara forpliktad att hålla 
genomfarten genom Sundet vid Flintrannan och oster om 
Ven i::ippen for alla danska fartyg, diiribland såvall handels
som i::irlogsfartyg, vilka skala aga ratt att fritt anvanda 
namnda farvatten til genomfart utan att darfor erlågga någon 
som helst avgift (med undantag av ersiittning for frivillig 
lotstjanst), liksom de icke heller i i::ivrigt i något a vseende 
må behandlas mindre gynnsamt an svenska eller något som 
helst annat lands fartyg. 

Saimtidigt som jag på Kugl. svenska regeringens vag
nar avgiver ovanstående forklaring, har jag aran tillagga, att 
intet da.ri skall kunna tolkas såsom varande i strid mot de 

20• 
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forpliktelser, som må åvila Sverige såsom medlem av Natio
nernas Forbund, liksom ej heller fi:irhindra Sverige att vidtaga 
sådana temporara fi:irsvarsåtgarder, som det finner erforder
liga i håndelse av internationella militara fi:irvecklingar, vari 
det indrages. 

Svenska regeringen erkanner vidare danska regeringens 
ratt att faststalla granserna for Ki:ipenhamns redd på samma 
satt som hittills skett och att behandla sagda farvatten så
som inre danskt farvatten. 

Mottag, Herr Charge d'affaires, fi:irsakran om min full
komligaste hi:igaktning. 

sign.: Fredrik Rarnel. 

H err Worsaae, 

Kungl. Dansk Charge d°Affaires, 

etc. etc. 
Stockholm. 

KGL. DANSK GESAINtDTSKAB. 

Stockholm, den 30. Januar 1932. 

Herr Baron. 

Herved har jeg den Ære at anerkende Modtagelsen af 
Herr Udenrigsministerens Note af Dags Dato, hvori Deres 
Excellence i Forbindelse med den idag undertegnede Dekla
ration angaaende Grænserne i Sundet har meddelt mig, at 
den Kgl. svenske Regering anerkender at være forpligtet til 
at holde Gennemsejlingen gennem Sundet ad Flinterenden 
og Østen for H ven aaben for alle danske Skibe, derunder 
saavel Handels- som Marineskibe, som skal være berettiget 
til frit at benytte det nævnte Gennemsejlingsfarvand uden 
derfor at erlægge nogensomhelst Afgift (med Undtagelse af 
Vederlag •for frivillig Lodstjeneste), ligesom de ogsaa iøvrigt 
i ingen Henseende maa behandles ugunstigere end svenske 
eller et hvilket som helst andet Lands Skibe. 

Idet Herr Udenrigsministeren paa den Kgl. svenske Re-
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gerings Vegne har afgivet ovenstaaende Erklæring, har Deres 
Excellence tilføjet, at intet deri skal kunne fortolkes som 
værende i Strid med de Forpligtelser, som maatte paahvile 
Sverige som Medlem af Folkenes Forbund, eller forhindre 
Sverige i at foretage saadanne midlertidige Forsvarsforan
staltninger, som det finder paakrævet i Tilfælde af inter
nationale militære Forviklinger, hvori det inddrages. 

Den Kgl. svenske Regering anerkender endvidere den 
Kgl. danske Regerings Ret til at fastsætte Grænserne for Kø
benhavns Red, saaledes som dette hidtil er sket, og at be
handle dette Farvand som indre dansk Farvand. 

Modtag, Herr Baron, Forsikringen om min mest ud
mærkede Højagtelse. 

sign.: W orsaae. 

Hans Excellence 

Herr Udenrigsminister, Baron Fr. Ramel, 
etc. etc. etc. 

Det Kgl. svenske Udenrigsdepartement. 

L. Rasmussen. 
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MARINEMINISTERIET. 

KøbenhaV'Il, d-en 9de Juni 1932. 

Kundgørelse for Søværnet. 

5. Ministeriet har bestemt, at nedenstaaende internationale 
Skala for Sigtbarhed saavidt muligt anvendes, naar Sigtbar
hedsforhold angives i tjenstlig Korrespondance: 

Genstande ikke } 50 Meter meget tæt Taage 
synlige i Afstand 

200 tæt Taage 
500 Taage 
½ Sømil let Taage 
1 Dis 
2 ringe Sigtbarhed 
5 moderat 

10 god 
30 meget god 

Genstande set i mere end 30 Sømil usædvanlig god -

I 
beteg
nes 
ved 

0 

1 
2 
s 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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7 • Al Korrespondance til Søværnskommandoen og Marine-
staben stiles til Marineministeriet. 

L. Rasmussen. 
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MARINEMINISTERIET. 

Køberuhavn, den 7de Juli 1932. 

Kundgørelse for Søværnet. 

Ministeriet har i Henhold til Bestemmelserne i Kapitel 1, 
Afsnit 11, og Afdeling 30, § 805, i Lov af 31. Marts 1931 
om Statens Tjenestemænd fastsat nedenstaaende 

Regler 
for 

Forhandling mellem Søværnets Myndigheder 
og Organisationer af Tjenestemænd, 

ansatte under Søværnet. 

§ 1. Disse Regler kommer til Anvendelse overfor de 
Hovedorganisationer (Organisationer), der dannes indenfor 
følgende Hovedgrupper: 
De militære Hovedorganisationer: 

I. Officersgruppen, omfattende nedennævnte Organisationer: 
I a. Søofficerer. 
Ib. Maskinmestre. 
I c. Intendanter. 
Id. Læger. 
I e. Materielmestre m. fl. 
I f. Ingeniører. 

II. Kvartermestre. 
III. Militære Tjenestemænd i 12te og 13de Lønningsklasse. 
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Endvidere 
Den civile Hovedorganisation, omfattende: 

Alle civile Tjenestemænd under Søværnet, 
saa længe de nævnte Tjenestemandsorganisationer - efter 
de Oplysninger, som foreligger for Ministeriet, -

a) giver Adgang for alle til den paagældende Hoved
gruppe hørende Tjenestemænd uden Undtagelse, 

b) ikke giver Adgang for andre end nuværende og for
henværende Tjenestemænd hørende til den paagæl
dende Hovedgruppe, 

c) følger saadanne Regl-ir ved Valg, at der sikres de for
skellige Organisationer (Undergrupper) en passende 
Repræsentation ved Forhandlinger med Styrelsen, 

d) tilsammen overvejende repræsenterer de til den paa
gældende Gruppe hørende, 

e) kun giver i Tjeneste værende Statstjenestemænd Ret 
til at sidde i Bestyrelserne og til at deltage i Afstem
ninger om Spørgsmaal, der gøres til Genstand for 
Forhandling med Administrationen, medens afgaaede 
Tjenestemænd er udelukkede herfra. 

I Forbund med Hovedorganisationerne kan staa føl
gende Sammenslutninger: 

Med de militære Hovedorganisationer: 
Personel overgaaet fra Linien til Reserven i tilsva
rende Stillinger som Hovedorganisationens Medlem
mer. 

Med den civile Hovedorganisation: 
Civile maanedslønnede Funktionærer under Søværnet. 

En Sammenslutning, der staar i Forbund med en Tjene
stemandsorganisation, har Ret til ved en eller flere Repræsen
tanter - saaledes som Tjenestemandsorganisationen bestem
mer i sine Love - at deltage i dennes Forhandlinger med 
Styrelsen i Spørgsmaal, der ogsaa f aar Indflydelse paa Ikke
Tjenestemændenes Forhold. 

Tjenestemandsorganisationernes og de i Forbund med 
disse staaende Sammenslutningers Love indsendes til Marine-
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ministeriet. Dette maa til enhver Tid holdes underrettet om 
Bestyrelsernes Sammensætning, om Medlemmernes Antal og 
om, hvorledes de Tjenestemænd, som Hovedorganisationerne 
(Organisationerne) og Sammenslutningerne omfatter, nær
mere grupperer sig under disse. 

§ 2. N aar der forberedes Forslag til Ændringer i 
Love, Regulativer og almindeligere Instrukser, som vil med
føre Forandringer i bestaaende Lønningsregler, den regle
mentsmæssige Arbejdstid, de ansattes personlige, retlige Stil
ling i Etaten, Boligforhold i Land og lignende ikke-tekniske 
Forhold samt principielle Ændringer i Skoleplaner og Uni
formsreglementer, vil, for saa vidt Repræsentanter for de paa
gældende Organisationer ikke har været medvirkende ved det 
forberedende Forslags Udarbejdelse, Udkast blive tilstillet den 
eller de Hovedorganisationer, hvis Interesser berøres, til Drøf
telse; derimod afgives ikke til Drøftelse med Organisationerne 
Forhold, der alene vedrører: Enkeltmand. 

Hovedorganisationen maa afgive sin Udtalelse snarest 
muligt og senest inden 2 Maaneder fra Udkastets Modtagelse; 
dog kan Udtalelsen kræves afgivet indenfor en kortere, paa 
Forhaand angivet Frist. 

§ 3. Tjenestemandsorganisationerne kan træde i For
handling med de Marineministeriet umiddelbart underlagte 
Myndigheder i Land ·eller med Marineministeriet om ethvert 
fagligt, ikke-teknisk Spørgsmaal vedrørende Etaten, Grupper 
indenfor denne eller Enkeltmand, dog ikke om Enkeltmands 
Udnævnelse, Ansættelse eller Afskedigelse. 

Ønsker en Tjenestemandsorganisation Forhandlinger af 
den omhandlede Art, maa den rette en skriftlig, motiveret 
Henvendelse til en af ovennævnte Myndigheder eventuelt til 
Marineministeriet, der afgør, om Ministeriet selv vil forhandle 
om Sagen, eller om denne vil være at henvise til Forhandling 
mellem Hovedorganisationen og en eller flere af de Ministe
riet underlagte Myndigheder. 

§ 4. Ønsker en Organisation Forhandling om en Sag 
af mere lokal Natur, kan Organisationen henvende sig direkte, 
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skriftlig eller mundtlig til vedkommende Myndighed, der ind
sender Sagen til Ministeriets Afgørelse, for saa vidt der ikke 
'.opnaas Enighed om Spørgsmaalet; over ,de med vedkom
mende Myndighed førte Forhandlinger føres en Protokol, der 
i Tilfælde af Uenighed indsendes til Ministeriet, som træffer 
Bestemmelse i Sagen, eventuelt efter selv at have optaget 
Forhandling med Hovedorganisationen. 

§ 5. Organisationernes stedlige Tillidsmænd kan hen
vende sig til den paagældende foresatte om tekniske Spørgs
maaI. dog ikke om Kommandoføringen og Arbejdsledelsen 
eller om Spørgsmaal, ,der væsentlig beror paa ingeniørmæs
sig, lægekyndig eller lignende Sagkundskab. Saafremt en Ord
ning ikke opnaas ved disse Forhandlinger, kan Hovedorgani
sationen træde i Forhandling med Ministeriet om paagæl
dende Spørgsmaal. 

§ 6. Ved mundtlige Forhandlinger mellem en Hoved
organisation og Ministeriet eller en dette underlagt Myndig
hed repræsenteres Organisationen ved et Forhandlingsudvalg. 

Gælder Forhandlingen en under en Hovedorganisation 
sorterende Undergruppes Anliggender, har Gruppen Ret til 
selv at udpege sin Ordfører, og Administrationen kan yder
ligere tilkalde et af denne Gruppes Medlemmer til Sagens 
Oplysning. 

Forhandlingsudvalgets Medlemmer skal være i Statens 
Tjeneste ansatte Tjenestemænd og Medlemmer af den paa
gældende- Organisation. 

En Repræsentant for Administrationen fører Forsædet. 
Protokollen underskrives af denne Repræsentant og af en 
Repræsentant for Organisationen. Som Sekretær fungerer et 
af Forhandlingsudvalgets Medlemmer. Sekretæren underskri
ver ligeledes Protokollen. 

Afstemning foregaar ikke; opnaas der under en For
handling med en Ministeriet underlagt Myndighed ikke Enig
hed, kan Hovedorganisationen forlange Sagen forelagt Mini
steriet. Forelæggelsen sker skriftligt eller mundtligt paa 
Grundlag af en skriftlig Fremstilling af Sagen. 

Marineministerens Bestemmelse er afgørende, for saa 
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vidt Sagen ikke er af en saadan Beskaffenhed, at den kan 
bringes for Voldgiftsretten. 

Ved Forhandlinger med flere Hovedorganisationer føl
ges isamme Regler som ved Forhandling med en enkelt. 

De med Hovedorganisationernes Medlemmers eventuelle 
Rejser i Anledning af Forhandlingerne forbundne Udgifter 
paahviler Organisationen. 

Anm. ånliggender, der har Interesse for flere Hovedorganisationer 
(Organisationer), kan af Ministeriet henvises til indbyrdes Forhandling 
mellem de interesserede Parter. 

§ 7. Henvendelser om Ændringer i gældende Bestem
melser eller trufne Afgørelser ophæver ikke Tjenestemandens 
Pligt til - indtil Spørgsmaalet er endeligt afgjort - at efter
leve Bestemmelsen eller Afgørelsen. 

§ 8. Tjenestemænds Ret til ad tjenstlig Vej og paa den 
1 de for Søværnet gældende Bestemmelser fastsatte Maade at 
henvende sig til sine foresatte berøres ikke af foranstaaende 
Bestemmelser om Hovedorganisationernes Forhandlingsret. 

§ 9. Den almindelige Ret, som enhver Forening har til 
at henvende sig til Styrelsen, berøres ikke af foranstaaende 
Regler. 

Forhandlinger med Foreninger, der ikke har opnaaet 
Anerkendelse efter § 1; om de for saadanne Foreninger sær
lige Forhold vil være at føre i saa nær Overensstemmelse 
som muligt med de for Forhandling med anerkendte Hoved
organisationer (Organisationer) givne Bestemmelser. 

L. Rasmussen. 
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MARINEMINISTERIET. 

København, den 20de August 1932. 

2. 

Kundgørelse for Søværnet. 

Regler 
for 

Fordeling af Lukafer i udrustede Skibe. 

Adgang til Lukafer har følgende Kategorier: 
I) Medlemmer af Officersmessen. 

II) Medlemmer af Kvartermestermessen. 
III) Kokke og Hovmestre. 

Paa Apteringstegningen fastslaas, hvilke Lukafer der 
skal benyttes af hver af de ovennævnte 3 Kategorier, idet 
det vil være at iagttage, at Dobbeltlukafer saavidt muligt til
deles Personel af samme Tjenestegren. 

Paa Apteringstegningen for enkelte Skibe kan fastslaas, 
at visse Lukafer skal reserveres for særlige Stillinger, f. Eks. 
Officerer ved Stabe, næstkommanderende, Intendant (Pro
viant-Kvartermester), 1. Maskinist, Regnskabsfører o. s. v. 

!indenfor hver Kategori tildeler Chefen de paagældende 
Lukaferne efter Anciennitet. 

Ved særlige Forhold, hvor Bemandingsreglementet paa 
Grund af Togtets Beskaffenhed (f. Eks. Skoletogt) er væsent
lig forskelligt fra Krigsbemandingsreglementet, eller naar 
Omstændighederne iøvrigt taler derfor, kan der afviges fra 
ovenstaaende Regler. Afvigelserne skal dog i saa Fald ap
proberes af Ministeriet. 

L. Rasmussen. 
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MAR I NEM IN ISTER I ET. 

København, d-en 12te September 1932. 

Kundgørelse for Søværnet. 

Ministeriet har bestemt følgende med Hensyn til Maga
sinbeholdninger samt vedrørende Forbrugsreglementerne og 
In ventarreglementerne: 

Flaad~niagasinets Beholdninger er følgende: 

1) Mater i a 1 b e h o 1 d ni n gen, ·der omfatter Forbrugs
gods af forskellig Art (herunder de i Forbrugsreglemen
terne opførte Artikler), som af Hensyn til Krigsberedska
bet til enhver Tid skal forefindes ved Flaademagasinet, 

2) Beredskabsbehol,dningen*), der omfatter Mate
rialer, der væsentlig anvendes af Orlogsværftet, Søar
tilleriet og Søminevæsenet til Reparation af Søværnets 
Krigsmateriel, og som ikke kan paaregnes at findes paa 
Lager i Landet, og 

3) Inventarbeholdningen, der omfatter Værktøj, Re
servedele og Materialer til Brug ved Reparationsarbej
der, som kan udføres af Skibenes eller Kystforternes Be
sætninger, samt egentlige Inventargenstande, saasom 
Møbler, Flag m. m. 

Materialbeholdningens og Beredskabsbeholdningens 
Størrelse fastsættes af Ministeriet. 

*) Beholdningen ruf kunstig Taage høl'er bil Beredskabsbeholdnin
gen, men er henlagt under Søartilleri.et, der efter Ministeriets særlige 
Besteimme,lse forebager Anska,ffelser tn Supplering af Beholdningen. 
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Udlevering fra Flaademagasinets Beholdninger sker i 
Overensstemmelse med de for de enkelte Skibe m. fl. Insti
tutioner fastsatte Forbrugsreglementer og Inventarreglemen
ter. 

I Forbrugsreglementerne opføres Forbrugsgods, som er 
nødvendigt til vedkommende Skibs eller Institutions Drift, og 
som skal betales af de respektive Udrustnings- eller Drifts
_konti, medens Gods, for hvilket Bekostningen afholdes af 
Vedligeholdelseskontiene (herunder Magasinkontoen samt 
Søartilleriets og Søminevæsenets Konti) opføres i Inventar
reglementerne. 

Det i Forbrugsreglementerne opførte Gods - herfra 
dog undtaget Ammunitions- og Fyrværkerisager - henhører , 
til Materialbeholdningen; Regnskabsføringen om Bord sker i 
OverensstemmBlse med de lherom gældende Regler. 

Det i Inventarreglementerne opførte Gods henhører til 
Inventarbeholdningen og udlaanes fra Inventariemagasinerne 
imod Kvittering; saafremt der sker Forbrug af dette Gods, 
udstedes Attest eller Mangelsbevis. Havareret Gods ombyttes 
i Magasinet, der om nødvendigt supplerer Beholdningen ved 
Reparation eller Anskaffelse, idet de hermed forbundne Ud
gifter belastes Vedligeholdelseskon toen ( eller Magasinkon
toen). 

Udlevering fra Inventarbeholdningerne ved Søartilleriet, 
Søminevæsenet og Kompasmagasinet, foregaar efter tilsva
rende Regler som anført for Flaademagasinets Inventarbe
holdning. 

L. Rasmussen. 
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MARINEMINI STERI ET. 

København, den 19d,e September 1932. 

Kundgørelse for Søværnet. 

Følgende Instrukser og Bestemmelser træder i Kraft 
den 1ste Oktober d. A.: 

4. Bestemmelser 
for 

Torpedostationen ved Bramsnæsvig. 

§ 1. Torpedostationen er umiddelbart underlagt Sømi
nevæsenet. Som Stationsch~f beordres en Søofficer, i Reglen 
Chefen for Torpedosektionen. 

§ 2. Det til Stationens Drift nødvendige Personel, som 
ikke i Forvejen gør Tjeneste ved Søminevæsenet, afgives til 
Tjeneste paa Stationen af Kystflaaden, efter nærmere Aftale 
med denne. 

§ 3. Paa Rejse mellem Holmen og Torpedostationen 
med de til Stationens Raadighed staaende Fartøjer til Trans
port af Gods og Torpedoer tilstaas der Besætningen: Time-
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og Dagpenge som under Tjenesterejser eller Udstationering 
i Indlandet for Befalingsmænd og Mather og Kostpenge for 
,•ærnepligtige og Lærlinge. 

§ 4. Alle Regnskaber føres under Stationschefens An
svar af en Kvartermester eller dertil antagen Assistent. 
Regnskabsføreren bespises som Medlem af Kvartermester
messen og oppebærer under Tjeneste paa Stationen et dag
ligt Tillæg svarende til det militære Kommandotillæg. 

§ 5. Med Hensyn til Befordring af Personellet og dets 
Rejsegods til og fra Stationen følges de for Befordring gæl
dende Bestemmelser, hvorhos det med Hensyn til Transpor
ten af det Rejsegods, som Personellet er berettiget til at faa 
befordret frit, uden at der om Befordringsmaaden er givet 
nøjagtige Bestemmelser, vil paahvile vedkommende Chef 
efter Omstændighederne enten at foranstalte det fornødne 
eller i alt Fald saa vidt muligt have Indseende med, at der 
i saa Henseende iagttages behørig Økonomi. 

6. Instruks 
for 

Stabsmaskinmesteren. 

§ 1. Stabsmaskinmesteren er umiddelbart underlagt 
Chefen for Marinestaben. 

§ 2. Stabsmaskinmesteren indsender til Marinestaben 
Forslag til Udkommando og Fordeling under Mobilisering 
for Maskinmestre og assisterer Kystflaaden med Fordelingen 
af det øvrige Maskinpersonel. 

21 
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§ 3. Det skal være ham magtpaaliggende at udvikle 
et dygtigt og veldisciplineret Maskinpersonel. Han skal be
stræbe sig for at erhverve det i Tjenestens Interesse for
nødne Kendskab til Personellet angaaende dets Evner, Brug
barhed og Forhold. Han skal ved eget Tilsyn forvisse sig 
om, at Maskinpersonellet bestrider Tjenesten paa forsvarlig 
og befalet Maade, og henvender sig i den Anledning til den 
Myndighed, hvem Personellet er underlagt. 

Han skal stedse have sin Opmærksomhed henvendt 
paa, hvad Personellets tidssvarende Udvikling fordrer; for
mener han, at noget i saa Henseende bør foretages (Skoler 
eller Kursus), har han at gøre Indstilling derom. 

Han lader alle Bedømmelser for alt Maskmpersonel ind
føre i de paagældendes Stamruller. 

Han henleder Opmærksomheden paa, naar Antagelse, 
Afskedigelse eller Forfremmelse af Maskinpersonel er ønske
ligt eller forestaar. 

Han lader føre Journal for alt Maskinpersonel over dets 
Sygedage, Ferie, Fridage efter Togt, Arbejdsydelser ud over 
den normale Arbejdstid, Adresser o. s. v. 

§ 4. Efter nærmere Aftale med Kystflaaden og Kyst
defensionen tilser han Maskinpersonellets Arbejder henholds
vis i de under Divisionerne hørende Skibe og Fartøjer og 
paa Kystbefæstningens Værker. 

§ 5. Han assisterer Kystflaaden og Kystdefensionen 
ved Udarbejdelse af Forbrugsreglementer vedrørende Maskin
materiellet for henholdsvis Skihsmateriellet og Kystbefæst
ningens Værker. 

§ 6. I sin Tjeneste i Marinestaben assisterer han Di
rektøren for Skibstilsynet ved Udarbejdelsen af Inventarregle
menter vedrørende Maskinmateriellet, ved Udarbejdelse af 
Instruktioner og Vejledninger for Maskinmateriellets Brug 
og Vedligeholdelse og iøvrigt i alle Sager Maskinmateriellet 
vedrørende, i hvilken Anledning Skibstilsynet holder ham un
derrettet om Arbejder, det begærer udført ved Orlogsværftet. 



363 B. 22 -1912. 

§ 7. Han overværer Maskinprøver i Søværnets Skibe 
og Baade inden Kommandohejsning og i Nybygninger. 

7. Instruks 
for 

Chefen for Intendanturen. 

§ 1. Chefen for Intendanturen er umiddelbart under
lagt Marineministeriet (Søværnskommandoen). 

Han har den overordnede Ledelse af Flaademagasinet, 
Proviant- og Servicemagasinet samt Beklædningsmagasinet. 
Han har endvidere Indseende med, at de normerede Be
hol~ninger til enhver Tid forefindes i de nævnte Magasiner, 
og at der i den Udstrækning, Ministeriet maatte fastsætte, 
er afsluttet Kontrakter om Leverancer m.denfor den givne 
Tidsfrist af Varesorter, der er fornødne til Dækning af Sø
værnets Forsyning med Proviant, Forbrugsgods og Be
klædning. 

§ 2. Under Chefen for Intendanturen henhører Ind
købssager og Afslutning af de fornødne Kontrakter, alle Sager 
vedrørende Realisationer, Toldgodtgørelser samt Eksp_edition 
af Forsendelser ro. v. 

Han forestaar samtlige Anskaffelser til de ham under
lagte Magasiner, alt efter de af Ministeriet herom fastsatte 
Regler. 

Enhver Anskaffelse til Beløb af t0.000 Kr. eller derover 
skal have Ministeriets skriftlige Approbation, forinden den 
maa foretages. 

§ 3. Anskaffelser til Materielbeholdningen og Bered
skabsbeholdningen sker efter Samraad med henholdsvis Kyst
flaaden og Skibstilsynet, ved Anskaffelser til Søartilleriets 

2]" 
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og Søminevæsenets Del af Beredskabsbeholdningen tillige 
efter Aftale med vedkommende Myndighed. 

Anskaffelser af Kul og Olie sker efter Samraad med 
Marinestaben. 

§ 4. Hvert Aar til nærmere fastsat Tid indsender han 
for det følgende Finansaar Forslag til den Intendanturen 
omfattende Del af Marineministeriets Budget. 

å 5. Rekvisitioner fra Søværnets Skibe, Institutioner 
m. fl. paa Udlevering af Gods fra de ham underlagte Maga
siner skal han gennemgaa og give fornøden Paategning an
gaaende Udleveringen; i saadanne Tilfælde, hvor Kul rekvi
reres udlagt fra Holmen i Depoterne, indhenter han - inden 
videre foretages - Ministeriets Godkendelse af det rekvire
rede Kvantum og Ordre for Transportmaaden. 

§ 6. Efter de ham givne Direktiver udarbejder han 
aarligt en Beretning, indeholdende !le Bemærkninger, hvortil 
Forbruget i Søværnets Skibe m. v. maatte have givet An
ledning. 

§ 7. Henholdsvis for Sommer- og Vinterhalvaaret ind
sender han til Ministeriets Approbation Beregninger over 
Skibskostens Værdi i Søværnets Skibe, Institutioner m. fl. 
Endvidere udarbejder han og fordeler til Søværnets Skibe, 
Institqtioner m. fl. Prisliste over Inventar og Forbrugsgods. 

§ 8. Han stiller Forslag om alle Forhold vedrørende 
Skibenes Proviantering, Personellets Forplejning og Beklæd
ning samt om Regnskabsførelsen i de udrustede Skibe, In
stitutioner m. fl. og ved Intendanturens Magasiner. 

Han udarbejder for Intendanturens Vedkommende For
slag til Reglementer for Inventar og Forbrugsgods i Søvær
nets Skibe m. v. Forslag til Inventarreglementer indsendes til 
Ministeriet (Søværnskommandoen), medens Forslag til For
brugsreglementer for Skibsmateriellet indsendes til Kystflaa
den og for Kystbefæstningens Værker til Kystdefensionen. 
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§ 9. Han sørger for Anskaffelsen af de til Regnskabs
førelsen. fornødne Regn1Skabsbøger, Skemaer m. v. og lader 
dem fordele til de forskellige Regnskabsførere. 

Forinden Proviant- og Forbrugsregnskabers Indsendelse 
til Revision gennemgaas de ved hans Foranstaltning, og han 
paaser, at Regnskaberne er affattet i Overensstemmelse med 
de af Ministeriet fastsatte Bestemmelser. 

§ 10. De nærmere Bestemmelser angaaende Forret
ningsgangen ved Indkøbsafdelingen og Magasinerne, for sidst
nævntes Vedkommende dog i Forbindelse med, hvad der er 
bestemt i Instrukserne for Bestyrerne af de Intendanturen 
underlagte Magasiner, fastsættes i Bestemmelserne for Regn
skabsordningen vedrørende Marineministeret og de dette 
underlagte Myndigheder. 

§ 11. Intendantur-, Kokke- og Hovmesterpersonellet er 
i alt, hvad der angaar dets særlige Tjeneste, underlagt Chefen 
for Intendanturen. 

Til hver enkelt af Personellet skal det være ham magt
paaliggen.de at erhverve sig indgaaende Kendskab, saaledes 
at Personellets Evner og Brugbarhed kan blive anvendt efter 
Tjenestens Tarv. 

Det ved Magasinerne og Indkøbsafdelingen ansatte eller 
antagne civile Personel er ligeledes underlagt Chefen for 
Intendanturen, der - efter indhentet Approbation af Marine
ministeriet - afslutter de Kontrakter, som oprettes med 
saadant Personel. 

§ 12. Han har Indseende med den teoretiske og prak
tiske Uddannelse af det ved Intendanturtjenesten ansatte eller 
til denne Tjeneste bestemte Personel og indgiver de dertil 
sigtende Forslag. 

§ 13. Han lader føre Stamruller over Intendanter, 
Proviant-Kvartermestre og det ved Intendanturen iøvrigt 
ansatte og antagne Personel med Angivelse af Forfremmelse, 
Udkommando samt enhver Oplysning, der kan have Betydning 
angaaende den enkeltes Tjeneste i Søværnet. 
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Han gør Indstilling om det ham underlagte Personels 
Ansættelse, Tjeneste og Udkommando samt Fordeling under 
Mobilisering, for Intendanter til Marineministeriet, for andet 
militært Personel til Kystflaaden. 

8. Instruks 
for 

Bestyreren af Flaademagasinet. 

§ 1. Bestyreren har under Chefen for Intendanturen 
Ledelsen af og Ansvaret for Driften samt Regnskabet ved
rørende Flaademagasinet. 

§ 2. Under Flaademagasinet er henlagt: 

Ma terialbeholdningen, 
Beredskabsbeholdningen, 
Inventariemagasinerne samt 
Spaanehaven. 

Inventariemagasinerne bestaar af: 

Flaademagasinets In ventarieaf deling, 
Sejl- og Flagmagasinet, 
Møbelmagasinet, 
Fartøjsmagasinet, 
Takkelmagasinet, 
Maskinvæsenet..s Inventariemagasin, herunder 

Lanterne- og Sprøjtemagasinet, 
Flaadens Inventariemagasin og 
Lægerekvisitmagasinet. 

§ 3. Bestyreren er ansvarlig for, at de i Magasinerne 
værende Beholdninger bliver omhyggeligt opbevaret, og at 
de - efter hver enkelt Genstands Beskaffenhed bliver 
behandlet paa hensigtsmæssig Maade. 



367 B. 22 -1932. 

Til Intendanturen indsender han de Forslag vedrørende 
Magasinets Indretning, som han mener vil paakræves, 
for at man kan sikre sig den bedst mulige Bevarelse af de 
magasinerede Varer. 

§ 4. Anskaffelse af Gods til Magasinets forskellige 
Afdelinger foretages ved Rekvisition til Intendanturen. 

§ 5. Besigtelse af de indkøbte Varer foretages af en 
særlig Kommission, om fornødent med Assistance af Fag
mænd. 

Besigte1sen foretages snarest muligt efter Varernes Le
vering uden Hensyn til, om det leverede udgør hele det 
bestilte Parti eller kun en mindre Del deraf; de for hvert 
enkelt Tilfælde gældende Betingelser, Kontrakter etc. lægges 
til Grund for Besigtelsen. 

I;>e antagne Varer tages til Indtægt i Magasinets 
Regnskab. 

§ 6. Udlevering af Gods fra Magasinet foregaar i Hen
hold til de gældende Reglementer og efter de ham af Chefen 
for Intendanturen tillagte Ordrer samt paategnede Rekvisi
tioner fra Søværnets Skibe, Institutioner, m. fl. 

Fremkommer en Rekvisition imidlertid saa sent, at saa
dan Paategning ikke kan afventes, udleverer han Godset og 
indsender derefter Rekvisitionen til Observation. 

§ 7. Aflevering af Forbrugsgods og Emballage fra 
Søværnets Skibe, Institutioner m. fl. foregaar direkte til Ma
gasinet uden Afholdelse af Besigtelse. Af Magasinet udstedes 
Prima og Sekunda Kvittering for, hvad der saaledes afleveres. 
Det afleverede Gods føres til Indtægt i Magasinets Regnskab, 
og Prima Kvittering udleveres til vedkommende Intendant 
(Regnskabs.fører), medens Sekunda Kvittering er Indtægtsbi
lag til Magasinets Regnskab. 

Besigtelsen af det afleverede Gods foretages senere ved 
Magasinets egen Foranstaltning og efter de for Kassations
besigtelse almindeligt gældende Regler. 

Vedkommende Skibs eller Institutions Konto godskrives 
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for Værdien af hele det afleverede Kvantum Gods, uanset at 
noget af det senere bliver kasseret, medens Værdien af det 
kasserede Gods i Magasinets Regnskab fremtræder som Af
gang i Materialbeholdningen. 

§ 8. Han foretager de fornødne Beregninger af Prisen 
paa Varer, der indgaar i Materialbeholdningen. Ved Maga
sinet føres en Generalomkostningskonto, omfattende Udgif
terne til Arbejdsløn og Magasinets Drift, til hvis Dækning 
der efter Magasinets Indstilling af Chefen for Intendanturen 
aarligt fastsættes en Materialeprocent. 

§ 9. Til Benyttelse ved Affattelsen af det aarlige Bud
get indgiver Bestyreren - efter nærmere Ordre fra Chefen 
for Intendanturen - Overslag over, hvad der i det kom
mende Finansaar behøves til Magasinets Drift, og han skal 
drage Omsorg for, at de paa Finansloven hertil bevilgede 
Beløb ikke overskrides. 

§ 10. Ved hvert Finansaars Slutning udarbejder han 
en Opgørelse af Materialbeholdningens Værdi og indsender 
denne snarest muligt for Intendanturen, senest inden Ud
gangen af Juni Maaned. 

§ 11. Ved Flaademagasinet føres et Lagerregnskab, 
over Forbrugsgods i et Lagerkartotek og over Inventarbe
holdningen i et for hvert Magasin særligt affattet Regnskab. 

Regnskabsbeholdningen i saavel Kartotek- som Inven
tarregnskaber opgøres hvert Aar pr. 31te Marts og overføres 
til nyt Regnskab. 

Antegnelser til Regnskabet skal indsendes besvarede 
senest 3 Uger efter Modtagelsen. 

§ 12. Bestyreren er iøvrigt underkastet de til enhver 
Tid gældende Bestemmelser i Forordningerne om det offent
liges Kasse- og Regnskabsvæsen i Almindelighed, jvf. Al
mindelig Instruks angaaende Statsforvaltningens Regnskabs
aflæggelse. 
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Instruks 
for 

B. 22 -1932. 

Bestyreren af Proviant- og Servicemagasinet. 

Proviantmagasinet. 

§ 1. Bestyreren af Proviantmagasinet har under Che
fen for Intendanturen Ledelsen af og Ansvaret for Driften 
samt Regnskabsførelsen vedrørende Proviantmagasinet. 

§ 2. Bestyreren er ansvarlig for, at de i Magasinet 
værende Beholdninger bliver omhyggeligt opbevaret, og at 
de - efter hver enkelt Vares Beskaffenhed - bliver behand
let paa hensigtsmæssigste Maade. 

Til Intendanturen ,indsender han de Forslag vedrørende 
Magasinets Indretning, som han formener vil paakræves, for 
at man kan sikre sig den bedst mulige Bevarelse af de maga
sinerede Varer. 

§ 3. Anskaffelsen af Proviant foretages ved Rekvisition 
til Intendanturen, og det paahviler Bestyreren i betimelig 
Tid at indgive de forskellige Behovlister, specielt med Hen
blik paa, at de fastsatte Minimumsbeholdninger til enhver 
Tid kan være til Stede i Magasinet. 

§ 4. Han foretager Besigtelsen af de indkøbte Provi
sioner, om fornødent med Assistance af Fagmænd; dog bærer 
han stedse alene Ansvaret saavel for Proviantens Kvalitet 
som Kvantitet. 

For Varer, der leveres i Emballage, der ikke kan aabnes, 
uden at Indholdet beskadiges, er Bestyreren ikke ansvarlig 
for en ved Varerne mulig tilstedeværende Mangel, for saa 
vidt denne ikke har været synlig ved den ydre Besigtelse. 

Betigtelsen foretages snarest muligt efter Varernes Leve
ring uden Hensyn til, om det leverede udgør hele det bestilte 
Parti eller kun en Del deraf, og de for hvert enkelt Tilfælde 
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gældende Betingelser, Kontrakter etc. lægges til Grund for 
Besigtelsen. 

De antagne Varer tages til Indtægt i Magasinets Regn
skab. 

§ 5. I Tilfælde af, at Forholdene nødvendiggør, at der 
skal finde Oplægning af Fadøl Sted ved Proviantmagasinet, 
paahviler det Bestyreren at konstatere, hvorvidt Øllet svarer 
til Konditionerne, føre fornødent Tilsyn med det under Op
laget samt ved Udleveringen til Forbrugerne paase, at det 
er fuldstændigt sundt, tilbørligt afgæret og klaret samt af
tappet i tætte Fustager. 

§ 6. Han lader udlevere Proviant i Henhold til den af 
Chefen for Intendanturen givne Paategning paa indkomne 
Proviantrekvisitioner. 

Fremkommer en Rekvisition rimidlertid saa sent, at saa
dan Paategning ikke kan afventes, lader han Provianten ud
levere og indsender derefter Rekvisitionssedlen til Observation. 

Ved mindre Udleveringer til d-e faste Institutioner bort
falder dog den forannævnte Paategning. 

§ 7. Modtagelse og Aflevering af Proviant og Embal
lage fra Søværnets Skibe, Institutioner ro. fl. foregaar i Over
ensstemmelse med de herfor gældende Bestemmelser. Opstaar 
der Meningsforskel mellem Magasinets Bestyrer og vedkom
mende Intendant (Regnskabsfører) elier dennes Stedfortræ
der, indberetter Bestyreren Sagen for Intendanturen, som af
gør eller foranlediger det opstaaede Spørgsmaal afgjort. 

§ 8. Begærer Stationsskibene ved Grønland, Island el
ler Færøerne friske Kartofler og Grønsager tilsendt ved Pro
viantmagasinets Foranstaltning, kontrollerer han Varerne og 
foranstalter dem opsendt. 

Proviantering af Fyrskibe foretages under samme An
svar som for Søværnets Skibe. Forsendelsen og de dermed for
bundne Forretninger foretages af Forvalteren ved Fyrmaga
sinet. 
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§ 9. Proviant, som afleveres eller hjemsendes fra Sø
værnets Skibe, Institutioner m. fl., sorteres og besigtes, hvor
efter alt, hvad der fremdeles er tjenligt til Brug, optages i de 
almindelige Beholdninger. 

Over beskaidiget eller utjenlig Proviant afholder han 
Kassationsforretning, som indsendes til Intendanturen. 

§ 10. Han foretager de fornødne Beregninger af Pri
sen paa Varer, som nedsaltes, pakkes eller paa anden Maade 
behandles ved Magasinets Foranstaltning. 

Forbrug, der i den Anledning bliver nødvendiggjort, 
fører han til Udgift i sit Regnska;b. 

Ved Magasinet føres en Generalomkostningskonto, om
fattende Udgifterne til Arbejdsløn og Magasinets Drift, til 
hvis Dækning der efter Magasinets Indstilling af Chefen for 
Intendanturen aarligt fastsættes en Materialeprocent . . 

§ 11. Til Benyttelse ved Affattelsen af det aarlige Bud-
get indgiver Bestyreren - efter nærmere Ordre fra Chefen 
for Intendanturen - Overslag over, hvad der i det kommen
de Finansaar behøves til Magasinets Drift, og han skal drage 
Omsorg for, at de paa Finansloven hertil bevilgede Beløb 
ikke overskrides. 

§ 12. Ved hvert Finansaars Slutning udarbejder han 
en Opgørelse af Regnskabsbeholdningens Værdi og indsender 
denne snarest muligt til Intendanturen, senest inden Udgan
gen af Juni Maaned. 

Grundlaget for denne Opgørelse er det aarlige Eftersyn 
og Optagelsen af Magasinets Beholdning, der foretages af en 
af Chefen for Intendanturen dertil nedsat Kommission. De 
ved denne Optagelse forefundne Overskud og Mangler fø
ires efter Chefen for Intendanturens 1D.ærmere Ordre hen
holdsvis til Indtægt og til Udgift i Regnskabet, saafremt de 
ophæver hinanden. Skulde V ær dien af Overskudet derimod 
ikke kunne dække Værdien af Manglerne, kan han af Chefen 
for Intendanturen forvente Udgiftsordre, henset til Svind og 
Tab ved Udlevering i mindre Kvantiteter, for følgende Pro
center af Indtægten til Dækning af saadan Mangel: 
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paa Byggryn l Sago 
Ris 10/o 
Røget Flæsk I Klipfisk 

Ærter l Bønner 2 0/o 
Spegepølse J 
Eddike 

} Vin 3 0/o 
Ost 

Rom 5 0/o 

Skulde der imidlertid udover disse Procentdele vise sig 
yderligere Mangel, vil Ministeriets Bestemmelse være at ind
hente. 

§ 13. Ved Magasinet føres en af Chefen for Intendan
turen autoriseret Hovedbog samt Indtægts- og Udgiftsjour
naler. 

Hovedbogen afsluttes hvert Aar den 31. Marts og ind
sendes senest 3 Maaneder derefter til Chefen for Intendan
turen. 

Antegnelser til Regnskabet skal indsendes besvarede se
nest 3 Uger efter deres Modtagelse. 

Servicemagasinet. 

§ 14. Under Proviantmagasinet er henlagt et Service
magasin. 

Udlaan af Genstande fra Servicemagasinet foregaar i 
Henhold til de til enhver Tid gældende Bestemmelser for 
,U dlaan fra Servicemagasinet til de forskellige Messer og 
Flaadens Kuttere. 

§ 15. Anskaffelser og Besigtelser vedrørende Service
magasinet foretages efter de samme Regler, der i nærværende 
Instruks er fastsat for Proviantmagasinet. 
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§ 16. Inden hvert Finansaars Begyndelse indsender han 
Beregning over Priserne paa Beholdningen i Servicemagasi
net af Service, Dækketøj, Køkkeninventar m.m. 

Ved hvert Finansaars Slutning udarbejder han en Op
gørelse af Værdien af Servicemagasinets Beholdninger, og 
denne Opgørelse indsendes snarest muligt til Intendanturen, 
senest inden Udgangen af Juni Maaned. 

§ 17. Ved Magasinet føres en af Chefen for Intendan
turen autoriseret Hovedbog samt de nødvendige Udlaansbøger. 

Hovedbogens Afslutning samt Besvarelse af Antegnelser 
foretages efter de i § 13 fastsatte Regler. 

§ 18. Bestyreren er i øvrigt underkastet de til enhver 
Tid gældende Bestemmelser i Forordningerne om det offent
liges Kasse- og Regnskabsvæsen i Almindelighed, jvfr. Almin
delig Instruks angaaende Statsforvaltningens Regnskabs
aflæggelse. 

10. Instruks 
for 

Bestyreren af Beklædningsmagasinet. 

§ 1. Bestyreren af Beklædningsmagasinet har under 
Chefen for Intendanturen Ledelsen af og Ansvaret for Driften 
samt Regnskabsførelsen vedrørende Beklædningsmagasinet. 

§ 2. Bestyreren skal drage Omsorg for, at de i Maga
sinet værende Beholdninger bliver omhyggeligt opbevaret, 
samt at de rette indbyrdes Forhold mellem Størrelserne in
denfor de forskellige Grupper af Genstande er til Stede. 

Til Intendanturen indsender han Forslag vedrørende 
Magasinets Indretning, som han formener vil paakræves, for 
at man kan sikre sig den bedst mulige Bevarelse af de maga
sinerede Varer. 
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§ 3. Han indgiver til Intendanturen Forslag til de for
nødne Anskaffelser til Magasinet paa Grundlag af de gæl
dende Beklædningsbestemmelser. 

§ 4. Han foretager Besigtelsen af de anskaffede Be
klædningsgenstande etc., om fornødent med Assistance af Fag
mænd; dog har han stedse alene Ansvaret saavel for de paa
gældende Genstandes Kvalitet som Kvantitet. 

Besigtelsen foretages snarest muligt efter Varernes Le
vering uden Hensyn til, om det leverede udgør hele det be
stilte Parti eller kun en mindre Del deraf, og de for hvert 
E.nkelt Tilfælde gældende Betingelser, Kontrakter etc. lægges 
til Grund for Besigtelsen. 

De antagne Varer tages til Indtægt i Magasinets Regn
skab. 

§ 5. Udlevering af Beklædningsgenstande m.m. fore
gaar i Henhold til de gældende Reglementer og de ham af 
Chefen for Intendanturen tillagte Ordrer. 

§ 6. Han udfærdiger Besigtelsesforretning over tilbage
leverede og ombyttede Beklædningsgenstande; de Genstande, 
der findes brugelige, repareres og klassificeres. De udfær
digede Besigtelses- og Klassifikationsforretninger tjener som 
Bilag til Regnskabet. 

§ 7. Det skal være Bestyreren magtpaaliggende, at der 
ved Besigtelserne udvises den størst mulige Økonomi, idet der 
stræbes hen til, at Beklædningsudgifterne kan holdes inden
for den fastsatte finansielle Ramme. 

§ 8. Inden hvert Finansaars Begyndelse indsender han 
Beregning over Priserne paa de forskellige Beklædningsgen
stande, der forefindes i Magasinet. 

§ 9. Til Benyttelse ved Affattelse af det aarlige Budget · 
indgiver Bestyreren - efter nærmere Ordre fra Chefen for 
Intendanturen - Overslag over, hvad der i det kommende 
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Finansaar behøves til Magasinets Drift, og han drager Om
sorg for, at de paa Finansloven hertil bevilgede Beløb ikke 
overskrides. 

§ 10. Ved hvert Finansaars Slutning indsendes en Op
gørelse, der udviser Regnskabsbeholdningens Værdi. 

§ 11. Ved Magasinet føres en af Chefen for Intendan
turen autoriseret Hovedbog samt de nødvendige Udlaans- og 
Mellemregningsbøger. 

Hovedbogen afsluttes hvert Aar den 31. Marts og ind
sendes senest 3 Maaneder derefter til Intendanturen. 

Antegnelser til Regnskabet skal indsendes besvarede se
nest 3 Uger efter deres Modtagelse. 

§ 12. Bestyreren er iøvrigt underkastet de til enhver 
Tid gældende Bestemmelser i Forordningerne om det offent
liges Kasse- og Regnskabsvæsen i Almindelighed, jvfr. Al
mindelig Instruks angaaende Statsforvaltningens Regnskabs
aflæggelse. 

11. Bestemmelser 
for 

Kystflaadens Samarbejde med Skibstilsynet, 
Søartilleriet, Søminevæsenet og Orlogsværftet. 

§ 1. 
Naar et Skib har strøgat Kommando og er overgaaet til 

en af Divisionerne, eller naar et af Divisionernes Skibe skal 
klargøres til Togt, forhandler Kystflaaden (Divisionen) med 
Skibstilsynet, Søartilleriet og Søminevæsenet om, hvilke Ar
bejder der skal udføres ved Divisionens Foranstaltning, og 
;hvilke der skal udføres af Orlogsværftet, Søartilleriet eller 
Søminevæsenet. 
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§ 2. 
Saafremt der ved Udførelsen af mindre Haparationsar

bejder kræves Assistance fra Orlogsværftet, Søartilleriet eller 
Søminevæsenet, kan Divisionschefen udstede Arbejdsbegærin
ger desangaaende; af Hensyn til Konteringen sendes Arbejds
begæringer til Orlogsværftet (in duplo) g,annem Ski.bstilsynet, 
der sender disse forsynet med Konto og Ski.bstilsynets Stempel 
videre til Orlogsværftet. 

For større Reparationers Vedkommende udsteder Skibs
tilsynet, Søartilleriet eller Søminevæsenet efter Forhandling 
med Kystflaaden de nødvendige Arbejdsbegæringer. 

Saafremt Arbejdet nødv·andiggør, at Inventar eller For
brugsgods afleveres til Magasinerne, træffer Chefen for Kyst
flaaden Bestemmelse angaaende Afleveringens Omfang. 

§ 3. 
Hvert halve Aar rekvirerer Divisionschefarne fra Sø-

1artilleriet og Søminevæsenet Assistance til Eftersyn af det 
\paagæ~dende Materiel i de under de respektive Divisioner 
oplagte Skibe. 

12. · Ski.bstilsynet udfører fra den 1ste Oktober d. A. at regne 
i Henhold til § 7 i Lov om Søværnets Ordning af 23æ:i Marts 
1932 tillige Ski.bsinspektionen for Søværnets Skibe. 

Den nuværende Skibsinspektion ophæves fra samme 
Dato, og dennes Forretninger udføres af Ski.bstilsynet samt 
af Kystflaaden, Intendanturen og Stabsmaskinmesteren. 

L. Rasmussen. 
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MARINEMINISTERIET. 

Københa,vn, den 22de September 1932. 

1. 

Kundgørelse for Søværnet. 

Regler 
for 

Time- og Dagpenge m. v. paa Tjenesterejser 
og ved Udstationering, samt for Tilstaaelse 

af et dagligt Tillæg i særlige Tilfælde. 

II. De under Marineministeriet henlagte civile 
Institutioner. 

a. Time- og Dagpenge m. v . 

1) Med Henhold til Tjenestemandslovens § 808 ydes der 
under Tjenesterejser og Udstationering, der bevirker, at Tje
nestemanden maa fjerne sig mere end 4 km fra Tjeneste
stedet, Time- og Dagpenge, derunder Nattillæg. Dog ydes 
der i Almindelighed ikke Time- og Dagpenge indenfor samme 
Kommune, for Hovedstadens Vedkommende saaledes, at Kø
benhavn, Frederiksberg og Hellerup regnes som en Enhed. 
Saafremt Rejsen eller Udstationeringen sker til et Sted, der 
ikke ligger over 4 km fra Tjenestestedet, men som ikke er 
landfast med dette, kan der efter Styrelsens Skøn for Fra
værelse over 4 Timer ydes Time-' eller Dagpenge. 

22 
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Tjenestestedet er, hvor ikke andet er fastsat, det Tjene
stemanden anviste Arbejdssted (Jernbanestation, Toldsted, 
Fyrstation, Skib o. s. v.), saaledes at Grænsen 4 km beregnes 
herfra. Er der tildelt en Tjenestemand et bestemt Distrikt som 
dagligt Arbejdsfelt, regnes dette som Tjenestested. 

Dagpenge beregnes for hvert Døgn (24 Timer), som den 
paagældendes Fraværelse varer. For overskydende Del af 
Døgn eller for Fraværelse, der ikke varer 24 Timer, beregnes 
Timepenge pr. paabegyndt Time, dog ikke udover Dagpenge 
for et Døgn. 

Tiden for Afrejse fra og Ankomst til Tjenestestedet skal, 
naar Rejse foretages med Jernbane, Dampskib eller anden 
offentlig regelmæssig Befordring, regnes efter paagældende 
Befordrings planmæssige Afgangs- og virkelige Ankomsttid, 
idet dog Rejsetiden ved Afgang fra eller Ankomst til et Skib 
- naar dette ikke er i Havn paa det Tidspunkt, da den paa
gældende ankommer til eller afrejser fra vedkommende Hav
neby - beregnes til eller fra det Klokkeslet, han ankommer 
til eller forlader paagældencle Skib udenfor København. 

Nattillæg ydes kun, for saa vidt der i vedkommende 
Døgn - eller den Del af et Døgn, hvorfor Time- eller Dag
penge beregnes - maa overnattes (d. v. s. tilbringes mindst 
4 Timer af Tidsrummet mellem Kl. 2200 og 0600) uden for 
vedkommendes Tjenestested, uden at der af Styrelsen stilles 
Soverum til Raadighed for den paagældende Tjenestemand. 
Ved Soverum forstaas Værelse med Seng (Sovesofa e. 1.) og 
Sengeklæder eller tilsvarende Soveplads i Tog eller Skib. Et 
Værelse med flere Senge m. m. kan samtidig benyttes af flere 
Tjenestemænd og bevarer dog for hver enkelts Vedkommende 
Karakteren af et til hans Raadighed stillet Soverum. 

Under Rejser om Natten med Jernbane eller Dampskib 
ydes der saaledes ikke· Nattillæg til Personer, som har Ret 
til at benyttB Sovevogn eller Kahyt, og som gør Brug af denne 
Ret. 

2) Satserne for Time- og Dagpenge m.v. er fra den 1ste 
August 1945 og indtil videre fastsat saaledes: 
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Tillæg til 

Fulde 
fulde Dag-

Nedse.tte Ne.ttlllæg Nnttillæg penge for 
Gruppe 

Time- Dagpenge 
til fulde 1., 2. og 3. Dagpenge til 

penge uden med nedsatte 
Nnttlllæg 

Dagpenge De.g pne. 
Nattillæg Dngpenge samme 

Sted 

Øre Kr. Øre Kr. Øre Kr. Øre Kr. Øre Kr. Øre 

Tjenestemænd ved: 
Fyr- og Vagervæse-
net samt Lodsvæse-
net og Redningsvæ-
senet: 2.- 5. Løn-
ningsklasse samt 
Lodsinsp·ektøren. 
Meteorologisk Insti-

tut: 1.-2. Løn-
ningsklasse. 

Søkortarkivet: 1.-
2. Lønningsklasse 100 14,80 8,30 6,10 14,25 3,05 

Fyr- og Vagervæse-
net samt Lodsvæse-
net og Redningsvæ-
senet: 6.-8. Løn-
ningsklasse. 
Meteorologisk Insti-

tut: 3. og 4. Løn-
ningsklasse. 

Søkortarkivet: 3. 
Lønningsklasse .. 70 12,80 7,30 5,10 12,25 2,55 

Fyr- og Vagervæse-
net samt Lodsvæse-
net og Redningsvæ-
senet: 9.- 13. Løn-
ningsklasse. 
Meteorologisk Insti-

tut: 5. Lønnings-
klasse. 

Søkortarkivet: 4. 
Lønningsklasse .. 60 10,80 6,60 4,35 10,75 1,95 

22• 
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Tillæg til I fulde Dag-
Fulde 

Nattillæg penge for 
Nedsatte No.ttmæ, 

Time- Dagpenge Dagpenge til 
Gruppe til fulde 1., 2. or 8. 

penge uden 
!Jo.gpenge Dag po.o. 

med n edsatte 
Nattillæg 

samme 
Nattillæg Do.gpen@ 

Sted 

Øre Kr. Øre Kr. Øre Kr. Øre Kr. Øre Kr. Ør, 

Fyr- og Vagervæse-
net samt Lodsvæse-
net og Redningsvæ-
senet: 14.-17. Løn-
ningsklasse. 
Meteorologisk Insti-

tut: 6.-7. Løn-
ningsklasse. 

Søkortarkivet: 5. 
Lønningsklasse .. 50 9,80 6,40 3,60 9,75 1,60 

Til Fyrdirektøren kan efter frit Valg een Gang for alle 
ydes Godtgørelse efter Regning eller de for Gruppe A fast
satte Time- og Dagpenge. 

Betingelserne for at oppebære Tillæg til Dagpenge for 
1., 2. og 3. Dag er, at der oppebæres Dagpenge (ikke blot Ti
mepenge)*), hvorhos Tillæget ikke ydes for Ophold paa samme 
Sted for mere end 3 Dage. Tillæget ydes ogsaa under Rejser 
med Tog eller Skib. 

Efter disse Regler bør Tillæget beregnes saaledes, at der 
fra en Rejses samlede Varighed trækkes de Tider, hvormed 
Opholdet paa hvert enkelt Sted maatte have oversteget 72 
Timer, hvorefter Tillæget beregnes for saa mange Dage, som 
den resterende Fraværelse giver Dagpenge. 

Som Følge af foranstaaende vil det fremtidig være paa
krævet, at der i Tjenesterejseregnskaber foruden Afgangstid 
fra og Ankomsttid til Tjenestestedet ogsaa opgives Ankomst
tid til og Afgangstid fra hvert enkelt Bestemmelsessted. 

*) Tillæget ydes saaded!es ogs•aa ~or saa stort et Antal Timer, at 
Dagpenge opnaais. 
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3) -----------------
Ændringer i Satserne vil blive bekendtgjort gennem 

Kundgørelse for Søværnet. 
4) Under Udstationering i Indlandet ydes der fulde 

Dagpenge m.v. i de første 14 Dage paa hvert Udstatione
ringssted; derefter ydes der nedsatte Dagpenge. Ved Udsta
tionering kan der ikke beregnes Godtgørelse som for Tjene
sterejse for ·den Tid, der medgaar til at komme til og fra 
Udstationeringsstedet, da denne Tid henregnes under Udsta
tioneringen. Ved Rejse fra et U dstationeringssted til et andet 
betragtes Opholdet paa første Sted som fortsat, indtil det der 
paabegyndte Døgn (24 Timer) er udløbet. Naar en Tjeneste
mand under Udstationeringen foretager Tjenesterejser, kan 
ban, saafremt fulde Dagpenge oppebæres, intet yderligere op
pebære herfor; i modsat Fald ydes der ham som Tillæg til 
de nedsatte Dagpenge de for Tjenesterejser sædvanlige Time
penge, dog saaledes, at han ialt for hvert paabegyndt Rejse
døgn i det højeste oppebærer fulde Dagpenge med eller uden 
Nattillæg. Tillæg for 1., 2. og 3. Dag medregnes ikke ved 
Opgørelse af, hvilket Tillæg der skal ydes en paa nedsatte 
Dagpenge udstationeret Tjenestemand paa Tjenesterejse fra 
U dstationeringsstedet, naar denne ikke er forbundet med 
Overnatning. Tjenestemænd, hvis Hovedvirksomhed foregaar 
paa Rejse som inspektionshavende e. 1., oppebærer under Ud
stationering for hele Perioden fulde Dagpenge med Tillæg for 
Rejsedage af 1/a af Timepengenes, henholdsvis Dagpengenes 
Beløb. Under Udstationeringen kan der kun undtagelsesvis 
tilstaas Orlov, men saafremt en kortere Orlov tilstaas, ydes 
der ogsaa Time- og Dagpenge under denne; det samme gæl
der paa Syge- og Fridage. 

Nedsættelse af Dagpenge i Indlandet efter 14 Dages 
Forløb sker uden Hensyn til, om Udkommandoen oprindelig 
har været karakteriseret som Udstationering eller Tjeneste
rejse. 

Beordres en Tjenestemand fra det Sted, hvortil han er 
udstationeret, til midlertidig Tjeneste paa et nyt Opholdssted, 
betragtes denne Udstationering som en ny midlertidig Ud
stationering. Saafremt det imidlertid forud for den nye Ud-
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stationering er tilkendegivet ham, at han inden 48 Timer 
skal vende tilbage til det Tjenestested, til hvilket han oprin
delig var udstationeret, betragtes det sidste midlertidige Op
hold som en Fortsættelse af det tidligere Ophold paa samme 
Sted i Henseende til Beregningen af fulde og nedsatte Dag
penge. 

5) For Tjenesterejser i Udlandet træffer Marineministe
riet, efter Indstilling desangaaende, Bestemmelse om, hvor
vidt der skal tilstaas Godtgørelse efter Regning eller Time- og 
Dagpenge, forhøjet efter Ministeriets Skøn med indtil 100 0/o. 

b. Regler for Tilstaaelse af et dagligt Tillæg i særlige Tilfælde. 

(jfr. Tjenestemandslovens§ 808, Stk. 7). 

N aar Personel ved de under Marineministeriet henlagte 
civile Institutioner beordres til Arbejde mindst 4 km udenfor 
Tjenestestedet, men indenfor samme Kommune, saaledes at 
der ikke tilkommer det Time- og Dagpenge efter foranstaaende 
Regler, kan der - for saa vidt der ikke ydes anden Godt
gørelse - tnstaas et dagligt Tillæg, der fra 1. April 1944 er 
fastsat til 1 Kr. 75 Øre. 

Falder saadan Tjeneste indenfor Tiden Kl. 2200-0600 
og er af mindst 4 Timers Varighed indenfor dette Tidsrum, 
kan der under særlige Forhold yderligere tilstaas Nattillæg 
som fastsat til fulde Dagpenge for den Lønningsklasse, hvor
til den paagældende henhører. 



3. 

418 

Regler 
for 

Natpenge. 
(Jfr. Tjenestemandslovens § 811). 

B. 24 -1932. 

(Gældende saavel for Søværnet som for de under Marine
ministeriet henlagte Institutioner). 

1) Natpenge ydes til Tjenestemænd, der efter speciel, 
udtrykkelig Ordre fra en foresat eller ifølge en af en over
ordnet fastsat Tjenestefordeling udfører Tjeneste, som falder 
indenfor Tiden KL 2200-0600. Natpenge ydes dog ikke til 
Tjenestemænd, der har Kostforplejning, Kommandotillæg el
ler Søtillæg, eller som har Honorar for det i Nattimer udførte 
Arbejde. 

Natpenge kan saaledes bl. a. ydes under Vagttjeneste, 
Tjeneste i Bugserbaade og i Værksted og endvidere ved Ud
tørring af Kedler i Divisionernes Skibe og Baade og anden 
lignende Tjeneste samt under Tjeneste ved Landfyr og i Fyr
og Vagervæsenets Skibe, dog kun for den Tid, i hvilken der 
forrettes effektiv Tjeneste. Der kan f. Eks. ikke ydes N atp enge 
for den Tid, i hvilken den paagældende kan lægge sig til Hvile 
og eventuelt sove (saaledes ved Raadighedstjeneste, Frivagt 
om Bord samt ved Befordring som Passager i Tog eller 
Skib), og det uanset, om saadan Tid iøvrigt maa regnes som 
Tjenestetid. Saafremt Tjeneste, for hvilken der efter foran
staaende ikke ydes Natpenge, paabegyndes eller afsluttes mel
lem KL 2400 og 0600, vil der dog kunne gives N atpenge for 
een Time. For Inspektionstjeneste og for Tjeneste, der ikke er 
beordret udført i Nattimerne, tilstaas ikke Natpenge. 

Natpengene beregnes saaledes, at Brøkdele af Timer 
den enkelte Nat afrundes opad til Mangefold af ½ Time; 
dersom Nattjenesten er delt, sammenlægges Tiderne for den 
enkelte Tjenestemand, forinden Afrunding finder Sted. 
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2) Natpenge ydes fra den 1ste August 1945 at regne 
med følgende Beløb pr. Time: 

a) Tjenestemænd med Grundløn fra 2670 Kr. 
og derover samt af Søværnets 9. Lønnings-
klasse a og c og af Fyr- og Vagervæsenets 
10. Lønningsklasse og Søkortarkivets 4. 
Lønningsklasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Øre 

b) øvrige Tjenestemænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 -

Regulering af Satserne sker med henholdsvis 3 og 2 
Øre for hver Portion, hvormed Time- og Dagpenge reguleres. 

3) For særlige Nattjenester kan der i Stedet for Nat
penge efter Stk. 1 ved Finanslovbevilling fastsættes Bestil
lingstillæg, der ikke maa overstige 240 Kr. aarlig. Saadant 
Tillæg kan ogsaa 1"des til Tjenestemæn~ med Kostforplejning, 
naar de har fast og gennemgaaende Nattjeneste. Bestillings
tillæg bortfalder, naar paagældende Tjenestemænd har været 
midlertidig fraværende fra Nattjenesten i over 3 Maaneder. 
For Afløsning i N attjenester, for hvilke Bestillingstillæg er 
tilstaaet, kan der pr. Nat ydes et Beløb, der fastsættes i 
Forhold til det aarlige Bestillingstillæg, dog at saadant Veder
lag pr. Nat ikke tilstaas Tjenestemænd, der har Kostfor
plejning. 

4) For særlige Nattjenester gælder følgend-e: 
Til Personel til stadig Tjeneste ved Politi- og Brand

vagt ydes der for Natjenester i Stedet for Natpenge et Be
stillingstillæg, hvis Størrelse fastsættes ved Finansloven. 

Ved Landfyr med stadig Vagt ydes der efter Finanslov
bevilling Personellet et Bestillingstillæg i Stedet for Nat
penge, idet der ved de Fyr, ved hvilke der udbetales Time
penge for Taagesignaltjeneste, og ved de isolerede Fyr, ved 
hvilke der udbetales et Kosttilskud i Henhold til Finanslov
bevilling, fastsættes et lavere Tillæg. 

Ved Landfyr uden stadig Vagt udbetales ingen Nat
penge. 

I" Fyrskibe udbetales der Mandskabet et Bestillingstillæg 
efter Finanslovbevilling, Ved Fastsættelsen af dette Tillæg 
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tages Hensyn til N attjenestens almindelige gennemsnitlige 
Varighed (Antallet af Maaneder om Bord). Fyrskibenes 
Førere og Styrmænd oppebærer ikke Natpenge, da deres 
Nattjeneste bestaar i Inspektionstjeneste. 

I Dampskibene ydes der til Befalingsmænd og Mand
skabet, dog ikke til Førerne, Natpenge pr. Time efter Reg
lerne ovenfor. 

For Afløsning i Nattjenester, for hvilke der er tilstaaet 
Bestillingstillæg, ydes der pr. Nat et Beløb, der fastsættes i 
Forhold til det_ aarlige Bestillingstillæg for den paagældende 
Tjeneste. 

L. Rasmussen. 
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MARINEMINISTERIET. 

København, den 28de December 1932. 

Kundgørelse for Søværnet. 

5. Ministeriet har bestemt, at der ved enhver Antagelse of 
saadant kontrakt- eller honorarlønnet Personel, hvem der -
i Overensstemmelse med de herfor gældende Regler - kan 
tillægges Adgang til Bolig i Nyboder, vil være at fremsætte 
Forslag overfor Marineministeriet om vedkommendes Place
ring i de i Reglerne for Tildeling af Boliger i Nyboder an
givne Grupper. 

Lignende Forslag vil være at fremsætte for det Perso
nels Vedkommende, der er antaget tidligere, og hvis Place
rin& ikke umiddelbart kan fastslaas efter Fordelingsreglerne. 

6. Ansøgninger om Afskedigelse eller Hjemsendelse i Lø
bet af en Maaned, der bevilges, efter at Lønningen for den 
paagældende Maaned er udbetalt, maa kun bevilges paa Be
tingelse af, at en forholdsmæssig Del af denne Lønning til
bagebetales. Fritagelse for saadan Tilbagebetaling kan kun -
naar ganske særlige Forhold taler derfor - tilstaas af Mini
steriet, efter Indstilling i hvert enkelt Tilfælde. 

H. P. Hansen. 




