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4-5 B.1 -1934. 

MARINEMINISTERIET. 

København, den lste FebTUar 1934. 

Kundgørelse for Søværnet. 

3. Søværnets K as s at ions kommi ss ion s ordi
nære Møder afholdes om Ons dagen KL 0930. - I Uger, hvori 
Indkaldelse af Mandskab til Søværnet (Kystflaaden eller 
Kystdefensionen) finder Sted, afholdes Kommissionens Møde 
dog Andendagen efter Indkaldelsesdagen. 

Begæring om Fremstilling for Kassationskommissionen, 
affattet paa de dertil bestemte Fortegnelser og ledsaget af 
Rulleudskrift for den paagældende og eventuelt Attester, skal 
være Nyboders Kommandantskab i Hænde inden KL 1800 
Mandag Aften. 

Ved Indkaldelse indsendes Fortegnelse med Bilag sna
rest efter Lægebehandlingen og senest saa betids, at den er 
Kommandantskabet i Hænde næste Morgen. 

6. Kgl. Anordning 
(af 17de Januar 1934) 

om 

Signaler for Lods. 

§ 1. Den Skibsfører, der ved Signal vil kalde Lods om 
Bord, skal benytte nedennævnte Signaler - anvendt eller 
vist samtidigt eller enkeltvis. 

Om Dagen: 
1. Lodsflaget, der er Handelsflaget, omgivet med en hvid 

Kant af 1/s af Flagets Højde, hejst paa Fortoppen. 

1 



6-8 

2. Det internationale Signal G, der betyder: ,Jeg ønsker 
Lods«, afgivet med Flag eller som Lydsignal. 

3. Det internationale Signal PT, der betyder: ,Jeg ønsker 
Lods«, afgivet med Flag, eller som Blinksignal. 

Saafremt der til Afgivelse af de under 2 og 3 nævnte 
Signaler anvendes Flag, bør disse hejses paa Fortoppen. 

Om Natten: 
1. Blus (Blaalys) afbrændt hvert 15de Minut. 
2. Et klart, hvidt Lys, der vises hyppigt, eller med hvilket 

der blinkes hyppigt, netop over Lønningen i omtrent et 
Minut ad Gangen. 

3. Det internationale Signal G, afgivet som Lydsignal. 
4. Det internationale Signal PT, afgivet som Blinh!ignal. 

§ 2. Lods-Signalerne maa kun afgives fra Skibe, naar 
disse ønsker Lods, og andre end de i § 1 nævnte Signaler 
maa ikke benyttes som Lods-Signaler.*) 

§ 3. Denne Anordning træder i Kraft den 1ste Fe
bruar 1934. Samtidig ophæves kgl. Anordning om Signaler 
for Lods af 18de December 1900. 

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette. 

13. Ministeriet har bestemt, at de af Søminevæsenets 
Tryk 1 uf t pumper, som er opstillede i Maskinrummene, 
underlægges ældste Maskinmester, samt at Pasning, Efter
syn og Vedligeholdelse overtages af Maskinpersonellet. 

I Instruks af 4de April 1882 for 1 s te Mask i
n is t anbringes i Stykke 2 efter Punkt e en Stjerne, og som 
Fodnote indføres ovenstaaende Bestemmelse. 

Th. Stauning. 

*) Opmærks0<mheden henl-edes paa, at det internationale Signal SP 
(send Baad efter Lods) kan benyttes, naar Lods sættes i Land. 
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MARINEMI NISTERIET. 

København den 28de Marts 1984. 

Kundgørelse for Søværnet. 

1. Ministeriet har under 12te Marts d. A. udfærdiget ne-
denstaaende: 

Bestemmelser og Instruktioner 
for 

Ledelsen af Meteorologisk Institut. 

Almindelige Bestemmelser. 

§ 1. Hovedformaalet for Meteorologisk Instituts Ar
bejde er: 

1) at lede ,og indsamle systematiske meteorologiske Iagt
tagelser fra Danmark (herunder Grønland) samt bear
bejde og offentliggøre det indvundne Materiale, 

2) ait indsamle og bearbejde meteorologiske Observations
telegrammer, udfærdige og offentliggøre daglige Over
sigter over Vejrforholdene og i Tilslutning hertil ud
sende Varsler og give Meddelelse om Udsigten for det 
kommende Vejr, 

3) at indsamle meteorologiske og hydrografiske Observa
tioner fra de danske Farvande og fra danske Skibe samt 
bearbejde og offentliggøre det saaledes indvundne nau
tisk-meteorologiske Materiale, 

4) at foretage systematiske Registreringer af Vandstanden 
paa udvalgte Punkter af Kysterne samt bearbejde og of
fentliggøre d~t indvundne Materiale, 

5) at foretage jordmagnetiske Maalinger samt bearbejde og 
offentliggøre det indvundne Materiale, 
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6) at repræsentere Danmark og deltage i det internationale 
Samarbejde til Fremme af de meteorologiske og jord
magnetiske Videnskaber og af disse Videnskabers An
vendelse i det praktiske Livs Tjeneste. 

§ 2. Institutets ordinære Arbejder er normalt fordelt 
til Afdelinger under Institutet. Afdelingerne er for Tiden: 
1) den klimatologiske Afdeling, 2) Vejrtjenesteafdelingen, 3) 
den nautiske Afdeling og 4) den geofysiske AMeling. 

§ 3. Institutet ledes af en Direktør. 
De enkelte Afdelinger ved Institutet forestaas af en 

Chef, der kan være enten Statsmeteorolog eller Afdelings
meteorolog. 

§ 4. Bearbejdelsen af det indvundne Materiale bør 
fremmes saaledes, at Institutet til enhver Tid i videst mulig 
Udstrækning kan give Oplysning om de indenfor dets Ar
bejdsomraade liggende Forhold. 

§ 5. Med de Indskrænkninger, som Økonomien paa
byder, udsendes Institutets Publikationer gratis. Ved den gra
tis Uddeling kommer fortrinsvis i Betragtning: 1) andre Stats
institutioner, 2) Institutets Observatorer, 3) Institutets Bytte
forbindelser, 4) Virksomheder og Personer, hvormed Institut
tet har Samarbejde og 5) Institutioner og Organisationer in
denfor de Erhverv, for hvilke Institutets Virksomhed er af 
Betydning. 

§ 6. Besvarelse af Forespørgsler gives som Regel gra
tis. Saafremt en Forespørgsel parudrager Institutet ekstra
ordinære Udgifter, er Institutet dog berettiget til efter for
udgaaende Aftale at kræve disse refunderet. 

§ 7. Institutets ordinære Kontortid er Hverdage Kl. 
9-16. Vejrtjenesteafdelingen er dog aaben udover disse Klok
keslet, samt paa Søn- og Helligdage paa de Tider, da Vejr
kortene udfærdiges. Af Hensyn til Udførelsen af særlige Ar
bejder kan Direktøren forlægge Personalets Tjenestetid til 
delvis at falde udenfor den ovennævnte Kontortid. 

§ 8. Tidspunktet for Ferier fastsættes hvert Aar af Di
rektøren efter herom stillet Forslag af Cheferne for Afdelin
gerne og Regnskabsføreren i Forening. 

4 



41 B. S • 1934. 
§ 9. Direktøren søger Marineministeriets Bemyndigelse 

til Orlov eller Bortrejse og melder Hjemkomst til dette. 
Institutets øvrige Tjenestemænd ansøger normålt Mari

neministeriet om Orlov eller Tjenestefrihed udover de af Mi
nisteriet fastsatte Ferier. For kortere Tid kan Direktøren dog 
under særlige Forhold meddele Orlov og eventuelt Rejsetil
ladelse til Udlandet. Meddelelse herom tilstiller han Marine
ministeriet. 

Angaaende Tjenesterejser til Udlandet for Institutets 
Personale indhentes Marineministeriets Bemyndigelse i hvert 
enkelt Tilfælde, og Rapport indsendes til Ministeriet. 

Efter enhver Tjenesterejse i Indlandet indsendes Rap
port til Direktøren. 

Instruks for Direktøren. 

§ 10. Direktøren har den øverste Ledelse af Arbejdet 
ved Institutet. · Han fører Tilsyn med alle Afdelinger og er 
overfor Ministeriet ansvarlig for hele Tjenesten ved Institutet. 
Alt i Institutets Tjeneste værende Personale er ham underlagt 
i alt Tjenesten vedrørende. 

§ 11. Direktøren fordeler Institutets Arbejde til de for
skellige Afdelinger. Han udpeger med Ministeriets Sanktion 
Cheferne for Afdelingerne og indhenter Ministeriets Bemyn
digelse ved Oprettelse af nye, eventuelt midlertidige, Afdelin
ger eller ved Nedlæggelse af Afdelinger. 

§ 12. Direktøren fordeler - som Regel efter Forhand
ling med de interesserede Afdelingschefer - Institutets Per
sonale og kan stille Personalet helt eller delvis til Raadighed 
for Afdelingerne eller overdrage visse Tjenestemænd visse 
særlige Opgaver. Ved Fordelingen af Tjenestemænd indenfor 
Institutet bør det i den Udstrækning, Tjenesten og Midlerne 
tillader, tilstræbes, at det videnskabeligt udda;nnede Perso
nale, der egner sig dertil, faar Lejlighed til at uddanne sig 
videre og udføre ,selvstændigt Arbejde indenfor Institutets 
Arbejdsomraader. 

§ 13. Efter Modtagelsen af Budgettet for vedkommen
de Finansaar, udfærdiger Direktøren en skriftlig Meddelelse 
til de forskellige Afdelinger om dP. Beløb, der staar til Dispo-
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sition for Afdelingernes ordinære Arbejder. Han er ansvar
lig for, at Budgettets forskellige Poster ikke overskrides. 

§ 14. Direktøren fører gennem sit Kontor Institutets 
Korrespondance og journaliserer allP. ind- og udgaaede Skri
velser. Den løbende Korrespondance vedrørende Af delinger
nes ordinære Arbejder føres og journaliseres dog ved disse. 
Han fordeler til Afdelingerne indkomne Forespørgsler og 
Henvendelser til Behandling og Udtalelse. 

Direktøren er berettiget til, naar Forholdene taler der
for, ait føre Korrespondance direkte med andre Statsmyndig
heder, men han har Pligt til at indsende Kopi til Ministeriet 
af alle saadanne Skrivelser, om hv,is Ind.hold det paa Grund 
af Sagens Vigtighed eller af andre Hensyn vil være af In
teresse for Miniisteriet at blive underrettet. 

§ 15. Som Leder af en selvstændig meteorologisk Stats
institution repræsenterer Direktøren Institutet i den interna
tionale meteorologiske Organisation. Efter i hvert enkelt Til
fælde at have indhentet Ministeriets Bemyndigelse deltager 
han i Møder af saadanne Kommissiom~r, af hvilke han er 
Medlem. Han søger Institutets videnskabeligt uddannede Per
sonale og i første Række Afdelingscheferne indvalgt som 
Medlemmer i de internationale Specialkommissioner. 

Instruks for Afdelingscheferne. 

§ 16. Cheferne for 11nstitutets forskellige Afdelinger 
leder med Ansvar overfor Direktøren Af delingernes Arbejder 
og er forpligtede til overfor Direktøren at fremkomme med 
motiverede Forslag til de Forbedringer, de anser for ønske
lige. Afdelingscheferne er forpligtede til at holde Direktøren 
underrettet om Iværksættelse af alle saadanne Arbejder, som 
kræver Personalets Tid og udføres paa Institutets Bekostning, 
og om alle saadanne Forhold vedrørende Afdelingerne og 
disses Personale, der maa arues at være af Interesse for Di
rektøren som Institutets Leder og som den, der bærer Ansva
ret overfor Min:isteriet for Institutets Virksomhed. 

§ 17. Af delingscheferne fremsender Forslag til Afde
lingernes Budgetter og er overfor Direktøren ansvarlige for 
deres Overholdelse. 

6 



43 B. 5 -1934. 

§ 18. Afdelingscheferne bør i Sager, der ikke udeluk
kende angaar en enkelt Afdeling, handle i Overensstemmelse 
med hverandre. 

§ 19. Ved Afdelingerne journaliseres alle ind- og ud
gaaede Skrivelser vedrørende Afdelingernes ordinære Arbej
der. 

§ 20. Afdelingscheferne afgiver til Direktøren Besva
relse i de Sager, der af ham er henvist til Afdelingerne, eller 
som udefra ·er tilsendt Institutet under en af Afdelingernes 
Adresse. 

§ 21. Afdelingscheferne har Pligt til indenfor deres 
Arbejdsomraade og i den Udstrækning, som Forholdene til
lader det, at holde sig å. jour med den teoretiske og praktiske 
Udvikling indenfor Afdelingernes Arbejdsomraader. De del
tager, forsaavidt de nødvendige Midler er tilstede, og Mini
steriets Bemyndigelse i hvert enkelt Tilfælde er indhentet, 
i Møder af de Kommissioner, af hvilke de er Medlemmer. 

§ 22. Afdelingscheferne kan forlange en Sag forelagt 
Direktøren og samtlige Afdelingschefer til samlet Drøftelse. 

Andre Bestemmelser. 

§ 23. Oplysninger og Resultater, der af Institutets Tje
nestemænd er indvundet paa Grund af deres Ansættelse ved 
Institutet, er at betragte som Institutets Ejendom. 

Offentliggørelse af Arbejder og Undersøgelser, hvortil 
Institutets upublicerede Materiale helt eller delvis er anvendt, 
eller til hvis Udarbejdelse er benyttet Arbejde betalt af Insti
tutet, bør ordinært ske paa Institutets Foranstaltning. Dog 
kan Offentliggørelse, naar Omstændighederne taler derfor, og 
Direktørens Sanktion foreligger, ogsaa finde Sted paa anden 
Maade. 

Publikationer, hvis Trykning er betalt af Institutet, di
stribueres af dette, men Forfatteren af en Afhandling er be
rettiget til med vedlagt Visitkort eller paa anden Maade over
for Enkeltpersoner at tilkendegive, at Tilsendelsen af Arbejdet 
er at opfatte som en kollegial Høflighed eller forretningsmæs
sig Opmærksomhed fra Forfatterens Side. 
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§ 24. Telefoniske og mundtlige Forespørgsler om For
hold, som Tjenestemanden har Kendskab til paa Grund af 
hans Ansættelse ved Institutet, bør betragtes som rettede til 
Institutet. For saa vidt Spørgsmaalene ikke forelægges en 
Overordnet, bør Svaret i den Udstrækning, det er muligt, gi
ves som et Svar fra Institutet og ikke som en Tilkendegivelse 
af den paagældendes private Mening. 

§ 25. Før Udsendelsen af Vejrberetninger skal en Tje
nesremand i den Udstrækning, som Tiden tillader, og med den 
Begrænsning, som hans Overordnede har fastsat, forelægge 
Beretningen for Afdelingschefen eller hans Stedfortræder til 
Sanktion. Indholdet af alle Meldinger og Oplysninger, der af
gives uden at have været forelagt Afdelingschefen (eventuelt 
Direktøren) til Sanktion, skal holdes nøje indenfor de Ram
mer for Meldinger og Meddelelser, der er fastsat af Institutets 
Ledelse. 

6. Bestemmelser 
for 

Brugen af Flaadestationens Motorvogne m. v. 

1. De under Marineministeriet hørende Institutioners 
Motorvogne vil fremtidig kun være at anvende til tjenstlig 
Brug, med mindre anden Forholdsordre foreligger. 

Flaadestationens Personvogne kan til dette Brug benyt
tes af Søværnets Institutioner mod Refusion. 

2. Flaadestationens Lastvogne benyttes paa samme 
Maade, men kan dog undtagelsesvis udlejes til privat Kørsel. 

3. De af Søværnets Institutioner, som ikke selv har 
Vogne, skal i Almindelighed til Tjenestekørsel anvende Flaa
destationens Motorkøretøjer saavel til Person- som til Last
kørsel. 

8 
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4. Rekvisitioner paa Motorvogne bør saavidt muligt 
indsendes til Ekvipagen Dagen forinden inden Kl. 1400. 

I paakommende Tilfælde og under Hensyntagen til den 
paaregnede Anvendelse af Vognen bestemmer Ekvipagen ef
ter bedste Skøn, i hvilken Orden Rekvisitionerne bør imøde
kommes, eller skaffer en privat Vogn af lignende Art, som 
den rekvirerede. 

Ønskes en bestemt Vogntype, skal dette meddeles. 
5. Gennem Motorvognsføreren udleveres der Brugeren 

en Køreseddel, som underskrives af Brugeren. 

Th. Stauning. 
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MARINEMINISTERIET. 

1. 

København, den 29de Maj 1934. 

Kundgørelse for Søværnet. 

Lov 
(af 11te April 1934) 

om 

Ekspropriation i visse militære Øjemed. 
(Krigsministeriet). 

§ 1. Bebyggede eller ubebyggede Arealer, der i Hen
hold til den til enhver Tid gældende Forsvarsordning skal 
bruges til Kaserneetablissementer eller Dele heraf, saasom 
Sygehuse og Infirmerier, Depoter og Hangarer, Værksteder 
og Magasiner samt Flyve- og Øvelsespladser, Skydeterræn 
og Skydebaner, Radio- og Pejlestationer, kan af Staten eller 
af en Kommune med vedkommende Ministers Samtykke er
hverves ved Ekspropriation. 

Denne kan ske enten til Ejendom eller saaledes, at der 
alene erhverves en begrænset Brugsraadighed over det paa
gældende Areal. 

§ 2. Ekspropriationer af Arealer, Brugsrettigheder 
m. v. til de af nærværende Lov omfattede Formaal finder 
Sted efter Reglerne i Forordning af 5. Marts 1845, jfr. Lov 
Nr. 6 af 10. Januar 1928 om Tillæg til samme. 

11 
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§ 3. Brugen af stemplet Papir og Afgift til Statskas
sen for Tinglysning og Aflysning eftergives for alle Overens
komster og Forskrivninger, der udfærdiges i Anledning af 
de i nærværende Lov omhandlede Overdragelser af Ejen
doms- og Brugsrettigheder o. lign. Endvidere bortfalder Af
gift til Stat og Kommune i Anledning af de i Forbindelse med 
Anlæggene m.v. staaende Ejendomsoverdragelser. 

§ 4. Denne Lov træder straks i Kraft. 

12. Hans Maj•estæt Kongen har under 28de April 1934 
stadfæstet Lov om Forbud mod visse Sammen
s lut ni n g e r m. m. (Nr. 123 - Justitsministeriet). 

Th. Stauning. 

12 
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MARIN EM I NISTERIET. 

1. 

København, den 30te Maj 1934. 

Kundgørelse for Søværnet. 

Kongelig Anordning 
(af 25de Maj 1934) 

angaaende Personel af Søværnets Reserve. 

Almindelige Bestemmelser. 

§ 1. Den samlede Personelreserve henføres til følgende 
3 Grupper: 

Gruppe 1. 
Befalingsmænd, som ved Ansættelse i Reserven i tilsva

rende Stillinger som i Linien eller i Stillinger, der kan side
stilles med disse, er forpligtet til at forrette Tjeneste efter 
Marineministeriets nærmere Bestemmelse. 

Gruppe 2. 
Personel, som kun kan indkaldes ved Mobilisering og 

ved Sikringsstyrkens Formering: 
a) Befalingsmænd, der er afskediget uden Pension, og som 

endnu er Værnepligt underkastet, 
b) Befalingsmænd, der er afskediget med Pension eller Ven

tepenge, og som har erklæret sig villige til at møde ved 
Sikringsstyrkens Formering, -

c) øvrigt afskediget Personel, der ikke kan henføres under a) 
og b), og som har erklæret sig villigt til at møde ved 
Mobilisering og ved Sikringsstyrkens Formering, 

d) hjemsendt Personel, der ~ndnu er Værnepligt underkastet, 
og som er opført i Søværnets Ruller, men ikke er ansat 
i Reserven. 
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Gruppe 3. 

Personel, som kun kan indkaldes ved Mobilisering: 
a) Befalingsmænd, der er afskediget med Pension eller Ven

tepenge, og som ikke har erklæret sig villige til at møde 
ved Sikringsstyrkens Formering, 

b) øvrigt afskediget Personel, der har erklæret sig villigt til 
at møde under Mobilisering, men ikke ved Sikringsstyr
kens Formering. 

§ 2. For Personellets Indordning i den militære Ræk
kefølge gælder de herom udfærdigede særlige Bestemmelser. 

§ 3. Reservens Befalingsmænd henføres henholdsvis 
til: 

0 f f i c e r s g r u p p e n, der omfatter Personel af sam
me Grader som i Linien (jvf. dog § 7), samt endvidere 
a. Flyverofficerer (Flyverkaptajnløjtnanter, Flyverløjtnan

ter af I og II Grad), 
b. Kystofficerer (Kystkaptajnløjtnanter, Kystløjtnanter af I 

og II Grad), 
c. Reserveintendanter og 
d. Reservelæger. 

Kvarter mester gruppen, der omfatter Perso
nel af samme Grader som i Linien, samt Kanonerer, Under
kanonerer og Overkonstabler ved Kystdefensionen. 

Kadet gruppen, der omfatter Søkadetter i Re
serven, Flyverkadetter, Kystkadetter, Maskinkadetter og In
tendantur kadetter. 

Bestemmelser for Personellets Ansættelse, Forfremmelse 
og Afskedigelse. 

§ 4. Som Befalingsmand i Reserven kan ansættes hen
holdsvis (jvfr. Lov om Søværnets Ordning af 23de Marts 
1932, § 57): 
a. Befalingsmænd, som ved Afsked af Linien direkte over

føres til Reserven, 
b. tidligere tjenstgørende Befalingsmænd i Linien, 
c. Personel, som med tilfredsstillende Resultat har gennem-

14 



93 B. 11 -1934. 

gaaet en ten Kvartermesterskolen, Reserveofficersskolen, 
Flyveskolen eller særlig Uddannelse ved Kystdefensionen 
eller ved Intendanturen, samt Lægepersonel. 

§ 5. Udnævnelse til en Stilling i Reserven er betinget 
af, at den paagældende forpligter sig til at forrette Tjeneste 
ved Søværnet til de Tider, der nærmere fastsættes af Mini
steriet. 

Ved Udnævnelse af Befalingsmænd i Reserven følges de 
for de tilsvarende Grader i Linien gældende Bestemmelser 
(jvfr. Lov om Søværnets Ordning af 24de Marts 1932, § 55). 

!øvrigt gælder følgende Regler: 
P e r s o n e l a f O f f i c e r s g r up p e n udnævnes af 

Ministeren, idet dog kongelig Udnævnelse finder Sted ved An
sættelse i eller Forfremmelse til Stillinger af Orlogskaptajns
eller højere Grad. 

Kvarter mestre samt tilsvarende Personel med an
den Specialuddannelse, herunder Kanonerer ved Kystdefen
sionen, udnævnes af Chefen for Søværnskommandoen. 

P e r s o n e 1 a f K a d e t g r up p e n udnævnes af Che
fen for Søværnskommandoen. 

U n der kanoner er og O v er ko ns tab 1 er ud
nævnes af Chefen for Kystdefensionen. 

Afskedigelse af Reserven sker efter tilsvarende Regler 
og iøvrigt efter Ministeriets nærmere Bestemmelse. 

§ 6. Ansættelse i eller Forfremmelse til Stillinger i 
Reserven kan i Reglen først ske, efter at Forfremmelse har 
fundet Sted for tilsvarende Personel i Linien med tidligere 
U dnævnelsesdato i Graden end den paagældende. 

!øvrigt gælder følgende Regler: 
For Søofficerer: 
Til S ø l ø j t n a n t e r a f I I G r a d i R e s er v e n 

kan udnævnei; Søkadetter i Reserven, der har bestaaet Af
gangsprøven i Reserveo.fficersskolens Søkadetklasse. 

Til Søløjtnanter af I Grad i Reserven 
kan forfremmes Søløjtnanter af II Grad i Linien eller Reser
ven, der har forrettet Tjeneste som saadanne i ca. 1 Aar. 
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Til K a p t a j n 1 ø j t n a n t e r i R e s e r v e n kan for-
fremmes: 

a) Søløjtnanter af I Grad i Linien, 

der 
b) Søløjtnanter af I Grad i Reserven, 

1. har forrettet Tjeneste som Søløjtnanter i Linien eller Re
serven i 4 Aar eller 

2. er i Besiddelse af dansk Sønæringsbevis som Skibsfører 
og har forrettet som Regel 2 Aars Eftertjeneste ved Sø
værnet som Søløjtnanter af I Grad i Reserven. 

Til Orlogskaptajn i Reserven kan forfrem-
mes: 

der 
1. 

a) Kaptajnløjtnanter i Linien samt endvidere 
b) Kaptajnløjtnanter i Reserven, 

har sejlet som Fører af dansk Skib i 2 Aar og har for
rettet Eftertjeneste ved Søværnet som Kaptajnløjtnant 
Reserven eller 

2. har gennemgaaet Specialuddannelse ved Søværnet. 

For Flyverofficerer: 

Til F l y v e r 1 ø j t n a n t e r a f I I G r a d kan ud
nævnes Flyverkadetter, der har bestaaet Afgangsprøven i 
Flyveskolens Flyverklasse. 

Til Flyv er 1 ø j t n an t er af I G r a d kan forfrem
mes Flyverløjtnanter af II Grad, der har forrettet Tjeneste 
som saadanne i ca. 1 Aar. 

Til F l y v e r k a p t a j n 1 ø j t n a n t e r kan i sær lige 
Tilfælde forfremmes Flyverløjtnanter af I Grad. 

For Kystofficerer: 

Til K y s t 1 ø j t n a n t e r a f I I G r a d kan udnævnes 
hertil egnede Kystkadetter, der har gennemgaaet en særlig 
Uddannelse ved Kystdefensionen. 

Til Kys t 1 ø j t n an ter af I G r a d kan forfrem
mes Kystløjtnanter af II Grad, der har forrettet Tjeneste som 
saadanne i ca. 1 Aar. 

Til K y s t k a p t a j n 1 o j t n a n t e r kan i sær lige Til
fælde forfremmes Kystløjtnanter af I Grad. 
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For Intendanter: 

Til R e s e r v e i n t e n d a n t e r kan udnævnes hertil 
egnede Intendanturkadetter. 

For Læger: 

Til R e s e r v e 1 æ g e r kan udnævnes lægevidenskabe
lige Kandidater, der som Regel skal have forrettet Tjeneste 
som Underlæger. 

§ 7. Ansættelse i eller Forfremmelse til Stillinger i Re
serven af højere Grad end Orlogskaptajnsgraden kan kun 
finde Sted for de Befalingsmænds Vedkommende, der har 
haft højere Grad i Linien end Kaptajnløjtnant. 

I Reglen kan ingen i Reserven opnaa højere Grad end 
Kommandør. 

§ 8. Det i § 1, Gruppe 1 og Gruppe 2 a, omhandlede 
Personel samt Befalingsmænd, der er afskediget med Pen
sion eller Ventepenge, er forpligtet til efter nærmere herom 
fastsatte Bestemmelser at holde enten Marineministeriet, Kyst
flaaden, Kystdefensionen, Flyvevæsenet, Intendanturen eller 
Lægevæsenet underrettet om Bopæl. Det i Gruppe 1 om
handlede Personel maa ikke uden Ministeriets Tilladelse op
holde sig uden for Landet i Tidsrum, der overskrider 2 Maa
neder. 

Overgangsbestemmelser. 

§ 9. Det i Medfør af Lov om Hærens Ordning af 23de 
Marts 1932 og Lov om Søværnets Ordning af 23de Marts 
1932 fra Hæren til Søværnet (Kystdefensionen) overførte 
Personel henføres efter Omstændighederne til de i § 1 nævnte 
Grupper 1-3. 

Af det i Medfør af ovennævnte Love til Kystdefensionen 
overførte Befalingsmandspersonel kan dertil egnede udnævnes 
1il K ysto.f ficerer. 
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§ 10. De nærmere Bestemmelser vedrørende Reserven 
træffes af Marineministeriet, der tillige vil kunne foretage 
saadanne mindre Afvigelser fra de i § 1-9 givne Regler, 
som Forholdene eller Udviklingen maatte gøre ønskelige. 

Th. Stauning. 
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MARINEMINISTERIET. 

København, den 6te Juni 1934. 

Kundgørelse for Søværnet. 

1. 

3. For saa vidt det nedennævnte Personel ikke i Hen
hold til Overgangsbestemmelsen i »Regler for Ferie for Sø
værnets Personel« (Kdg. B. 30-1933, Pkt. 1) har Adgang til 
Ferie af længere Varighed, tilstaas der det Ferie som følger: 

2 Uger: 

Overfyrbødere, 
Minemekanikere af 1ste Grad, 
Artillerimekanikere af 1ste Grad, 
Skibbygningsmekanikere af 1ste Grad og 
Under kvartermestre. 

1 U g e, s t i g e n d e e f t er 3 A a r s T j e n e s t e i 
Sti 11 ingen ti 1 2 Uger: 

Fyrbødere, 
Minemekanikere af 2den Grad, 
Artillerimekanikere af 2den Grad, 
Skibbygningsmekanikere af 2den Grad og 
Mather. 
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1 Uge: 

Math-Elever og 
værnepligtige Over konstabler. 

!øvrigt gælder ovennævnte Feriereglers almindelige Be
stemmelser for dette Personel. 

Th. Stauning. 
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MARIN EM IN ISTER I ET. 

København, den 9de Juli 1934. 

Kundgørelse for Søværnet. 

11. Den Adgang til frit Lægetilsyn m.v., som er 
tilstaaet Personel af Søværnet - og indenfor visse Personel
grupper tillige de paagældendes Hustruer -, fritager ikke 
for Opfyldelsen af den ved Lov Nr. 182 af 2Ode Maj 1933 
om Folkeforsikring paalagte Forpligtelse til at søge Opta
gelse i Sygeforsikring. 

Th. Stauning. 
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MARINEMINISTERIET. 

København, den ,14de November 1934. 

Kundgørelse for Søværnet. 

1. Bekendtgørelse 
(af 9de Oktober 1934) 

om 

Karantæne-Signaler. 
(Indenrigsministeriet.) 

I Overensstemmelse med >International Signalbog 
1931 «, der af Ministeriet for Søfart og Fiskeri er sat i Kraft 
den 1. Januar d. A., vil de i Lov Nr. 123 af 12te April 1911 
om Foranstaltninger mod smitsomme Sygdommes Indførelse 
her i Landet § 13 omhandlede Signaler herefter være at æn
dre saaledes: 

§ 1. Skibe, der ankommer til dansk Havn eller dansk 
Søterritorium, og som ønsker at meddele eller er anmodet 
om at meddele, hvorledes Sundhedstilstanden er om Bord, 
skal benytte sig af nedenstaaende Karantæne-Signaler: 

Flaget Q, 
der betyder 

Om Dagen. 

Mit Skib er smittefrit, og jeg anmoder 
om fri Praktika. 

23 



184-185 

Flaget Q over første Lighedsstander (QQ), 
hvilket betyder ... Mit Skib er »mistænkeligt«, d. v. s.: jeg 

har haft mistænkeligt eller formodet Til
fælde af smitsom Sygdom for mere end 
5 Dage siden, eller: der har været ualmin
delig stor Dødelighed blandt Rotterne om 
Bord. 

Flaget Q over Flaget L (QL), 
hvilket betyder ... Mit Skib er »smittet«, d. v. s.: jeg har 

haft et Tilfælde af smitsom Sygdom om 
Bord for 5 Dage siden eller senere. 

Om Natten: 

Rødt Lys over hvidt Lys, der betyder ........ Jeg har ikke 
faaet Praktika. 

(Maa kun afgives indenfor en Havns Grænser. Lysene 
maa ikke være mere end 2 Meter fra hinanden.) 

§ 2. Bliver yderligere, signalmæssige Meddelelser øn
skelige eller paakrævede, vil de være at afgive i Overensstem
melse med Forskrifterne i , International Signalbog 1931 «, 
hvorved særligt henvises til dennes , Femte Dek 

§ 3. Denne Bekendtgørelse træder ._i Kraft den 1. De
cember 1934. 

3. Ifølge allerhøjeste Resolution af 14de Juni 1933 fører 
Statens Skoleskib >Danmark« Splitflaget med en hvid 
Kongekrone midt i Flagets øverste Felt ved Stangen. (Stats
ministeriet.) 
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6. I Henhold til Tekstanmærkning til § 23. Marineministe
riet bestemmer Forsvarsministeren i Tilslutning til § 2 i 
Lov Nr. 83 af 23. Marts 1932 om Pensionering af ci
vile Funktionærer, Haandværkere og Arbej
dere ved Hæren og Søværnet m. v. følgende: 

Normale Arbejdsdage, paa hvilke Søværnets Virksom
heder holdes lukkede paa Grund af ,herskende Arbejdsløs
hed, eller paa hvilke Virksomhedernes Haandværkere og 
Arbejdere af samme Grund tvungent eller efter frivillig 
Overenskomst skiftes til Arbejdsletlighed, medregnes for de 
saaledes fra Arbejde udelukkede Haandværkere eller Arbej
dere indtil videre som pensionsgivende, dog at ikke mere 
end 14 Dage af den omhandlede Art i Løbet af 3 paa hin
anden følgende Maaneder medregnes som pensionsgivende 
uden forud indhentet Bemyndigelse fra Ministeriet. 

For saadanne Dage vil der være at afkorte som for 
Lønningsdage de i Lov Nr. 83 af 23. Marts 1932, § 4, om
handlede Bidrag til Dækning af Udgifterne ved Pensione
ringen. 

Th. Stauning. 
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MARINEMINI STERIET. 

København, den &le December 1934. 

1. 

Kundgørelse for Søværnet. 

Bestemmelser 
om 

Tildeling af Hæderstegnet for god Tjeneste 
ved Søetaten. 

(Allerhøjst stadfæstede den 5te December 1934.) 

§ 1. Hæderstegnet skal kaldes »Hæderstegnet for god 
Tjeneste ved Søetaten« og præget i Sølv fremstille paa den 
ene Side: den kongelige Stifters Navnetræk med Omskrift: 
»29de Januar 1801 «, samt »for god Tjeneste«, og paa den 
anden Side: en Egekrans med Indskrift: •Fortjent«. 

Enhver, der erholder Hæderstegnet tildelt, og som er 
uniformeret, bærer Hæderstegnet som angivet i det til en
hver Tid gældende Uniformsreglement. Det bæres i et rødt 
Baand med hvid Stribe, og det er tilladt ogsaa at bære det 
til civil Paaklædning. Til denne Paaklædning bør Hæders
tegnet bæres ved højtidelige Lejligheder. 

§ 2. Tildelingen af Hæderstegnet sker ved kongelig 
Resolution efter Marineministeriets Indstilling og foregaar 
aarlig den 29de Januar. 

§ 3. Adgang til at erholde Hæderstegnet tildelt har 
enhver Mand eller Kvinde, der har forrettet Tjeneste ved 
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Søetaten eller i dennes Administration (Marineministeriet) 
uafbrudt i fulde 25 Aar efter sit fyldte 20de Aar, naar han 
eller hun iøvrigt opfylder de i det følgende anførte Betin
gelser. 

Er den paagældendes Tjeneste ikke uafbrudt, kan Mini
steriet, naar Afbrydelsen ikke skyldes den paagældendes eget 
Forhold, bestemme, at flere Tjenesteperioder kan sammen
lægges til Udbringelse af de 25 Aars Tjenestetid. 

Tjeneste ved Københavns Søbefæstning vil kunne med
regnes for Personer, som er overgaaet til Tjeneste ved Sø
værnet. 

§ 4. For at kunne erholde Hæderstegnet tildelt maa 
den paagældende af sine Foresatte være kendt som en brav 
Mand, der ved Troskab, Duelighed, Flid og iøvrigt god Opfør
sel i Tjenesten samt ved ulastelig Vandel i sit private Liv har 
gjort sig værdig til at bære et offentligt Vidnesbyrd for god 
Tjeneste ved Søetaten. 

§ 5. Hæderstegnet maa ikke tildeles nogen, der ved 
Dom er funden skyldig i en i den offentlige Mening van
ærende Handling. 

§ 6. Den, hvem Hæderstegnet er tildelt, beholder det 
til sin Død, medmindre han for utilbørligt Forhold afskediges 
af Tjenesten uden Pension eller gør sig skyldig i en saadan 
Brøde eller viser et saadant Forhold, som efter de foregaa
ende Paragraffer udelukker fra at faa Hæderstegnet tildelt. 
I saa Tilfælde vil det være at tilbagelevere. 

Naar nogen, hvem Hæderstegnet er tildelt, afgaar ved 
Døden, indsendes det ham tildelte Hæderstegn til Marine
ministeriet. 

§ 7. Skulde Søværnets Myndigheder faa Kundskab om, 
at nogen, hvem Hæderstegnet er tildelt, skulde have vist et 
Forhold, der kunde gøre ham uværdig til at beholde dette 
Udmærkelsestegn, skal der straks afgives Indberetning derom 
til Ministeriet. 

§ 8. Iøvrigt overdrages de nærmere Forhold, denne 
Sag vedrørende, til Marineministeriets Forsorg. 
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2. I Tilslutning til foranstaaende under 5te December 1934 
allerhøjst stadfæstede nye Bestemmelser om Tildeling af Hæ
derstegnet for god Tjeneste ved Søetaten henleder Ministeriet 
Opmærksomheden paa, at den til ,§ 3 foretagne Tilføjelse 
vil kunne medføre Indstilling til Tildeling af Hæderstegnet 
af Personer, som hidtil ikke har kunnet komme i Betragt
ning. 

Indberetninger angaaende Personel, der formenes at 
opfylde Betingelserne for Hæderstegnets Tildeling, ledsagede 
af eventuelle Bemærkninger vedrørende den enkeltes Værdig
hed til at erholde Hæderstegnet, indsendes til Ministeriet i 
første Halvdel af hvert Aars December Maaned af: 

M a r i n e s t ab e n for Søofficerer; 
C h e f e n f o r S ø v æ r n e t s L æ g e v æ s e n for Læger; 
Person e 1 kontoret, Holmen; 
,C h e f e n f o r I n t e n d a n t u r e n og 
Stabs maskinmester en 

for det under hver af disse Myndigheder sorterende 
P,ersonel, og af 

Samt 1 i g e Søværnets Myndighed er hver for 
sig for alt Personel, der ikke i Henhold til oven
staaende indstilles af de nævnte Myndigheder. 

Myndighederne indberetter til Ministeriet hver for sit 
Omraade, naar de maatte bringe i Erfaring, at Personer, 
hvem Hæderstegnet er tildelt, og som er afskedigede af Sø
værnets Tjeneste, er afgaaet ved Døden. 

Hvad angaar afskediget Personel, der formener at op
fylde Betingelserne for at komme i Betragtning ved Hæders
tegnets Tildeling, forventer Ministeriet at modt.age skriftlig 
Henvendelse fra de paagældende, inden videre foretages. 

Th. Stauning. 
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MARINEMINISTERIET. 

København, den 20de December 1934. 

Kundgørelse for Søværnet. 

5. Bestemmelser 
for 

Udbetaling af Dusører for mistede Torpedoer, 
tilhørende den danske Stat og fundet i danske 

Farvande eller paa danske Kyster. 

1. Der tilstaas en Dusør paa 50 Kr. til den, der gen
nem det lokale Politi eller Havnemyndigheder afgiver Med
delelse og Oplysning til Marineministeriets Efterretnings
station vedrørende en mistet, brugbar Torpedo, naar dis.se Op
lysninger er af en saadan Art, at de er medvirkende Aarsag 
til, at den mistede Torpedo findes. 

2. Der tilstaas en Dusør paa 200 Kr. til den, der først 
finder en paa Stranden inddreven, brugbar Torpedo, naar 
Finderen gennem det lokale Politi eller Havnemyndigheder 
afgiver Meddelelse om Fundet til Marineministeriets Efter
retningsstation. 
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3. Der tilstaas en Dusør pa,a 500 Kr. til den, der ind
bringer en i danske Farvande fundet, brugbar Torpedo og 
afleverer den til nærmeste lokale Politi eller Havnemyndig
hed. Har Arbejdet med Torpedoen været forbundet med sær
lige Vanskeligheder, eller er der sket Skade paa Fiskeredska
ber o. 1., kan Dusøren efter fornøden Dokumentation fra Fin
deren eventuelt forhøjes med et mindre Beløb. 

4. I Fald Torpedoen ikke er brugbar, og den er fun
det eller indbragt under de i Punkt 1, 2 og 3 anførte Forhold, 
vil Dusøren være henholdsvis 25, 100 og 300 Kr. 

5. Disse Bestemmelser er ikke gældende for Søværnets 
Personel. 

Th. Stauning. 
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MARINEMINISTERIET. 

København, den 29de December 1934. 

1. 

Kundgørelse for Søværnet. 

Bestemmelser 
for 

Sygepleje m.v. for Søværnets militære 
Personel. *) 

I. Almindelige Bestemmelser. 

§ 1. Alt til Tjeneste ved Søværnet værende militært 
Personel har for deres egen Person Adgang til fri Læge
behandling, fri Medicin og frit Ophold paa Hospital eller 
Sygehus i det Omfang, det fremga,ar af de i det følgende 
angivne Regler. 

§ 2. Personellet - værnepligtigt samt andet Personel, 
der under alle Forhold har Ret til fuld Forplejning og frit 
Kvarter, dog undtaget _,_ forsynes med Lægekort, der ud
stedes af Nyboders Kommandantskab. 

Lægekortet skal medbringes ved Henvendelse til Lægen. 
Ved Hjemsendelse eller Afskedigelse afleveres Lægekor

tet til Nyboders Kommandantskab. 

*) For saa vidt angaar Forholdsregler v•ed indtrædende Ulykkes
tilfælde henvises til Lov Nr. 183 af 20de Maj 1933 om Forsikring mod 
Følger af Ulykkestilfælde og <til Lov Nr. 94 af 27de Marte ~934 om In
va,Jiderente til til;;kadekomne militære værnepligtige samt de til disse 
Love knyttede •Bestemmelser. 
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II. Bestemmelser for fri Lægebehandling. 

§ 3. Den frie Lægebehandling, hvortil der gives Ad
gang, omfatter den Lægebehandling, der kan ydes: 
a. af Søværnets Læger: 

om Bord, paa Søværnets Kaserne, ved Kystdefen
sionen og Flyvevæsenet, 

i Land i Lægens Bolig (Konsultationslokale) eller 
i Hjemmet indenfor de i § 4 fastsatte Grænser, 

b. af civile Læger, som det maatte være nødvendigt at hen
vise udkommanderet Personel til at søge, eller som ved
kommende Skib eller Institution maatte tilkalde, 

c. paa militært Hospital, eller andet Sygehus, hvor vedkom
mende har frit Ophold i Henhold til nærværende Bestem
melser. (Herunder den Behandling, der efter Henvisning 
fra den behandlende Læge kan ydes paa Københavns Mi
litærhospitals Specialklinikker.) 

§ 4. Betingelsen for at erholde frit Lægetilsyn i Hjem
met er, at vedkommende er bosiddende i det Omraade, som er 
beliggende indenfor følgende Grænser: 

Paa Sjællandssiden af Byen fra Østre Gasværks Havn 
ad Strandboulevarden, Jagtvejen, Tagensvej, Hejmdalsgade 
og Nørrebrogade til Lygten, derfra ad Fasanvej, Roskilde 
Landevej og Pilealleen, Ny Carlsbergvej, Ve terfælledvej til 
Jernbanelinien og langs denne til Gasværkshavnen og 

paa Amagersiden fra Øresund til Øresunclsvej, Lynette 
Alle, Backersvej, Lemnosv,ej, Cypernsvej, Smyrnavej, Ting
valla Alle og derfra i en Linie i sidstnævnte Alle's Forlæn-
gelse til Kallehostrand. ' 

Retten til frit Lægetilsyn gælder for Beboerne paa begge 
Sider af de Gader og Veje, der danner Grænsen. 

Omraadet indenfor nævnte Grænser deles i 4 Distrikter, 
I, II, III og IV, hvert med sin Distriktlæge, saaledes at Græn
sen mellem Distrikterne I og II er en Linie fra Grønningens 
nordlige Ende ad Østervoldgade, Sølvgade, Fredensgade og 
Tagensvej til Hovedgrænsen. De nævnte Gader hører til Di
strikt II. Grænsen mellem Distrikterne II og III er en Linie 
fra det samme Udgangspunkt ad St. Kongensgade, Østergade, 
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Amagertorv, Vimmelskaftet, N ygade, Frederiksberggade, Ve
sterbros Passage og Vesterbrogade til Hjørnet af Pilealleen, 
hvor den støder til Hovedgrænsen. De nævnte Gader hører til 
Distrikt II. Distrikt III begrænses af denne Linie og Kalleho
strand samt Kristianshavns Volde. Distrikt IV omfatter 
Arealet paa Amager udenfor Volden. 

Foruden disse Distrikter er der to i Nyboder, et sydligt 
og et nordligt, adskilt ved Linien gennem Midten af Elsdyrs
gade og Hjertensfrydsgade. 

Til hvert af de 6 Distrikter knyttes en Distriktslæge, 
hvis Bopæl (Konsultationslokale) og Konsultationstid bringes 
til Personellets Kundskab ved Opslag paa Halmen og i Nybo
der. 

Saafremt Lægetilsyn i Hjemmet ønskes, skal Underret
ning herom tilgaa Distriktslæg,erne i Nyboder i Konsulta
tionslokalet samme Dag inden KL 0830 (paa Søn- og Hel
ligdage til Lægens Bopæl). For saa vidt angaar Distrikts
lægtirne i Byen, skal Underretning tilgaa disse inden KL 
0900. 

A n m. Mallher, der, uden at være tilkommanderet, indlogeres paa 
Hoimen eller i Skib, slml i Sygdorustilfrelde behandles af den ved Ka
sernen eller Sklibet tjenstgørende Læge. 

§ 5. Person.er, der ønsker Lægehjælp, og som kan fær
des ude, skal søge vedkommende Distriktslæge i dennes Kon
sultationstid. 

Personer, der er bosiddende udenfor det i § 4 nævnte 
Omraade, kan - hvis de ønsker at konsultere en af Søvær
nets Læger - henvendt! sig til den nærmestboende Distrikts
læge i dennes Konsultationstid. 

§ 6. Ambulant Behandling finder Sted paa følgende 
Specialklinikker paa Københavns Militærhospital: 

Klinikken for Øjensygdomme, 
- Øre,- Næse- og Halssygdomme, 
- Hud- og Kønssygdomme, 
- Tandsygdomme og 
- Massage og Badebehandling samt 

Røntgenafdelingen. 
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a. De syge skal møde til de for Klinikkerne fastsatte Tider, 
medbringende en skriftlig Henvisning fra en af Søværnets 
Læger. 

b. I Behandlingen paa Klinikken for Tandsygdomme er ind
befattet Tandudtrækning og Plombering af Tænder, der
imod ikke Levering af kunstige Tænder eller anden videre
gaaende Behandling, med mindre dette er nødvendiggjort 
af en Beskadigelse eller lignende, som Patienten har paa
draget sig uden egen Skyld ved Tjenestens Udførelse, og 
da kun efter indhentet Bemyndigelse fra Marineministe
riet. 

Fri Adgang til anden ambulant Specialbehandling har 
kun udkommanderet Personel under Ophold borte fra Køben
havn og kun i den Udstrækning, den behandlende Læge 
maatte anse for paakrævet. 

For Tandbehandlingens Vedkommende gælder, at denne 
kun maa være af en saadan Art og Omfang, at Patienten 
gøres tjenstdygtig indtil Udkommandoens Ophør, medmindre 
Behandlingen, som ovenfor ,anført, er nødvendiggjort af en 
Beskadigelse eller lignende, som Patienten har paadraget sig 
uden egen Skyld ved Tjenestens Udførelse, og da kun efter 
indhentet Bemyndigelse fra Marineministeriet. 

Tandrensning for Statens Regning kan ikke finde Sted, 
med mindre Tandrensningen er et nødvendigt Led i Behand
lingen af en Mundlidelse. 

' 

m. Bestemmelser for Ydelse af fri Medicin m. m. 

§ 7. Fri Medicin til Anvendelse under Behandling for 
Sygdomme, der ikke nødvendiggør Sygehusophold, skal ordi
neres og rekvireres ved Recept udstedt af en af de i § 3 nævn
te Læger. Denne kan endvidere udfærdige Rekvisition paa 
Forbindstoffer til Anvendelse ved saadan Sygebehandling. 

Naar Henvendelse derom sker til Nyboders Komman
dantskab eller til en af Søværnets Læger i dennes Konsul
tation, kan dog private Lægers Recepter - for saa vidt det 
af Recepten tydeligt fremgaar, at Medicinen er bestemt for en 
Person, der ifølge Lægekort (h v i 1 k et m e db ring e s) er 
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berettiget til fri Medicin - faas paategnet saaledes, at Medi
cinen af Apoteket kan udleveres for Søværnets Regning. 

Til udkommanderet Personel leveres Medicin og For
bindstoffer af vedkommende Skib eller Institution, medens 
ikke udkommanderet Personel kan aftage det rekvirerede fra 
ethvert Apotek efter de paagældendes eget Valg i København 
eller Frederiksberg, saafremt det er beliggend'e indenfor det 
i § 4 nævnte Omraade. 

Til værne pligtigt Mandskab, der har Synsfejl, kan der, 
naar Ønske derom fremsættes paa Eksercerskolen, for Statens 
Regning udleveres Briller med sfærisk Glas og med alminde
ligt Staalstel. Disse Briller indkøbes - efter Lægens nærmere 
Anvisning eller efter Brillerecept fra Københavns Militær
hospitals Øjenklinik - hos Preislers optiske Institut, Køb
magergade 13, København. 

Udgiften hertil (f. T. 3 Kr. pr. Par) kan uden Appro
bation afholdes af paagældende Skibs eller Institutions Kasse. 

Briller, anskaffede for Statskassens Regning til Brug 
for værnepligtige, medgives paagældende ved Hjemsendelse 
med Paalæg om, at Brillerne atter vil være at medbringe un
der senere Indkaldelser. 

Bemærkning om udleverede Briller paaføres den værne
pligtiges Oplysningsbog, og Indberetning herom indsendes til 
Søværnskommandoens Personelkontor til Notat paa den paa
gældendes Stamblad. 

Ansøgninger fra værnepligtigt Personel om Erstatning 
for bortkomne eller beskadigede private Briller vil herefter 
ikke kunne forventes imødekommet. 

Særlige Bandager, kunstige Tænder, kunstige Lemmer, 
Briller o.l. ydes iøvrigt ikke, jfr. dog Ulykkesforsikringslo
vens § 21, Stk. 1, og den militære Invalidelovs § 14, Stk. 1. 

Saafremt den paagældende maatte ønske at ansøge om 
Bidrag til Afholdelse af de med en saadan Anskaffelse for
bundne Udgifter, kan Ansøgning herom indsendes til Ministe
riet. Ansøgningen skal være ledsaget af en Erklæring fra den 
Læge, der har behandlet den paagældende, samt af en Ud
talelse fra den Myndighed, under hvem den paagældende hø
rer, om, hvorvidt det maa anses for at være af væsentlig Be-
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tydning for Ansøgeren under Hensyn til hans økonomiske 
Forhold at opnaa Bidrag til Udgifternes Afholdelse. 

IV. Bestemmelser for Ophold paa Sygehuse. 

§ 8. Ophold - herunder Kur og Pleje - paa mili
tært Hospital eller i visse Tilfælde andet Sygehus (jfr. § 9) er 
frit. Indlæggelse foretages - paa Grundlag af Lægeerklæring 
- af vedkommende Chef (Fører) eller af Nyboders Kom
mandantskab. Sidstnævnte foreta9er Indlæggelsen, naar den
ne sker fra Hjemmet, selv om paagældende ikke har Bo
lig i Nyboder. Meddelelse om Indlæggelse og Udskrivning sen
des til den Myndighed, under hvilken den paagældende hører. 

§ 9. Syge fra Flaadens Skibe i hjemlige Farvande, fra 
Torpedostationen ved Bramsnæsvig og fra Luftmarinesta
tioner eller andre militære Etablissementer udenfor Køben
havn kan efter Omstændighederne afsendes til Indlæggelse 
paa Søværnets Kasernes Sygeafdeling, paa Københavns Mi
litærhospital, paa Garnisonssygehuse eller paa andre Syge
huse i Provinsbyerne. Erklæring om, hvilken Fremgangs
maade der i hvert enkelt Tilfælde bør anvendes, afgives af 
vedkommende Læge (i Skibe uden Læge af den Læge, der til
kaldes fra Land) paa særligt, trykt Skema. Denne Erklæring 
afgives til Chefen (Føreren), der giver paagældende Sygehus 
fornøden Oplysning om, hvorledes der skal forholdes, naar 
Patienten kan udskrives. 

De ovennævnte Skemaer medgives fra Kystflaaden. 
Syge fra Flaadens Skibe paa Togt i fremmede Farvande 

kan, naar Hospitalsophold er nødvendigt, indlægges paa Sy
gehuse i Udlandet. 

De med Hospitalsindlæggelse forbundne Rejseudgifter 
saavel som Rejseudgifter i Anledning af Udskrivning fra 
Sygehuse udenfor København afholdes af Statskassen. 

§ 10. Afgaar nogen som <Syg fra Tjeneste i Divisio
nerne under fast Stationering ved Flaadestationen eller ved 
Luftmarinestationen København, Kystdefensionens Værker 
ved København, Søværnets Kaserne, Søværnets Skoler eller 
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andre under Søværnet hørende Myndigheder i eller ved Kø
benhavn, indlægges vedkommende, naar Hospitalsophold er 
nødvendigt, paa Søværnets Kasernes Sygeafdeling, for saa 
vidt Sygdomstilfældet kan behandles paa denne, og vedkom
mende Patient ikke har Ret til Indlæggelse paa Enestue; i 
modsat Fald sker Indlæggelsen paa Københavns Militær
hospital. 

§ 11. Ved Indlæggelse paa militære Sygehuse følges 
med Hensyn til Opholdets Karakter (Ene- eller Fællesstue, 
Forplejningsklasse m. m.) de for disse gældende Regler. 

Ved Indlæggelse paa civile Sygehuse kan Personel af 
Officersgruppen indlægges paa Enestue, saafremt Pladsfor
holdene tillader det; andet Personel indlægges normalt paa 
Fællesstue. 

§ 12. Naar Personel, tilskadekommet i Tjenesten, ind
lægges paa Hospital, skal vedkommende Læge paa Indlæg
gelsessedlen anføre, at Indlæggelsen paa Hospitalet er en Føl
ge af, at den paagældende er kommet til Skade i Tjenesten, 
samt hvornaar Tilskadekomsten er sket. 

Anm. Vedrørende Anmeldelse af Tilskadekomst, se de herom 
fastsatte Bestemme!ser. 

V. Særlige Bestemmelser vedrørende Observation for 

Sindssygdom. 

§ 13. Saafremt nogen af Søværnets Personel formodes 
at lide af Sindssygdom, kan den paagældende efter Omstæn
dighederne ved Foranstaltning af vedkommende Chef (Fører) 
i Forbindelse med Skibets (Institutionens) Læge eller af det 
militære Hospital, hvor Patienten maatte henligg•e, for Mini
steriets Regning indlægges til Observation paa en Sindssyge
af deling. 

Om -saadan Indlæggelse sender Chefen (Hospitalet) Ind
beretning til den Myndighed, under hvilken den paagældende 
hører. 
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§ 14. Den Myndighed, som i Henhold til det foranførte 
maatte indlægge Personer paa Hospital eller Sygehus til Ob
servation for Sindssygdom, vil have samtidig med Indlæggel
sen at tilstille vedkommende Overlæge direkte saa fuldstæn
dig.e Oplysninger om den paagældende Patient, som det er 
muligt at afgive, og iøvrigt tilbyde Assistance med at tilveje
bringe yderligere Oplysninger gennem den paagældendes mi
litære foresatte og Kammerater eller eventuelt hans Slægt
ninge. 

Den Myndighed, under hvilken den paagældende hører, 
udbeder sig Meddelelse fra vedkommende Hospital om, hvor
naar Observationen er afsluttet. 

Samme Myndighed tilvejebringer ved Observationens 
Afslutning en saa vidt begrundet Udtalelse om Resultatet af 
Undersøgelsen - herunder mulige Oplysninger om Sygdom
mens Aarsag - , at en Kassationskommission, deraf kan dan
ne sig et Skøn over den paagældendes Tjenstdygtighed. For 
saa vidt der i retsligt Øjemed ønskes udførlig motiveret Er
klæring, maa Begæring herom fremsættes ved Patientens Ind
læggelse eller dog saa snart som mulig derefter. 

§ 15. Ved Indlæggelser paa Københavns Kommune
hospitals 6. Afdeling af saadanne af Søværnets Personel, om 
hvis mentale Tilstand der ønskes udstedt Erklæringer fra Af
delingen, foranlediger vedkommende Myndighed Reservelæ
gen ved Afdelingen udbetalt et Honorar af 20 Kr. for hver 
Person, medmindre Erklæringerne er forlangt til Brug un
der en retslig Forfølgning mod den paagældende eller ved 
en Retssag. 

Honorarerne vil være at udbetale Reservelægerne umid
delbart efter det paagældende Kvartals Udløb, for Skibes Ved
kommende eventuelt ved Kommandoens Strygning. 

§ 16. Indlæggelse til Observation paa Statens Sinds
sygehospitaler kan i Henhold til Justitsministeriets Cirku
lære af 23/io 1924 Nr. 152 kun finde Sted paa Grundlag af en 
Retskendelse og da ved Politimesters eller Anklagemyndig
hedens Foranstaltning eller paa vedkommendes egen Begæ
ring, og da ved Socialministeriets Foranstaltning. 
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Sker Indlæggelse paa Grundlag af en Retskendelse, skal 

en Udskrift af den afsagte Kendelse og Sagens Akter tilstil
les Sindssygehospitalet, eventuelt ledsaget af en Udtalelse om, 
at den paagældende maa antages at være en farlig og til 
Undvigelse tilbøjelig Person. 

Sker Indlæggelsen efter vedkommendes egen Begæring, 
vil en med Lægeerklæring bilagt, nærmere motiveret Indstil
ling være at indsende til Marineministeriet, som derefter fo
retager det videre fornødne. 

VI. Særlige Bestemmelser vedrørende Behandling af 
værnepligtige for smittefarlig Tuberkulose samt 

vedrørende Meningokokbærere. 

a. Smittefarlig Tuberkulose. 

§ 17. Viser en værnepligtig under sin Indkaldelse til 
militær Tjeneste sig lidende af smittefarlig Tuberkulose, for
anlediges han kasseret og hjemsendt. Saafremt han ønsker 
det, kan han dog efter Kassationen forblive paa vedkommen
de militære Sygehus for snarest muligt ved Sygehusets For
anstaltning og for Statslmssens Regning at blive indlagt til 
Kur og Pleje paa et af de Sygehuse, som af Staten er aner
kendte som Tuberkulosesanatorier, Tuberkulosehospitaler, Re
konvalescent- eller Plejehjem i Henhold til Lov om Statsstøtte 
til tuberkuløses Sygebehandling eller senere tilsvarende Love. 
Indlæggelsen sker for 3 Maaneder, hvilket Tidsrum, saafremt 
vedkommende Sygehuslæge anser et forlænget Ophold for nød
vendigt, efter Ministeriets Bestemmelse kan forlænges med 3 
Maaneder ad Gangen, indtil Patienten ialt har henligget 12 
Maaneder paa Sygehus for tuberkuløse. Den værnepligtige 
hjemsendes samtidig med, at han indlægges paa Sygehuset. 

Maatte det undtagelsesvis anses for nødvendigt, at en 
værnepligtigs Ophold paa et Sygehus for tuberkuløse, fo1 

Statskassens Regning udstrækkes udover 12 Maaneder, vil 
et til Indenrigsministeriet stilet Andragende herom inden Ud
løbet af den 11te Maaned være at indsende til Marinemini
steriet. 
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Den ovennævnte Indlæggelse paa et Sygehus for tuber
kuløse for Statens Regning kan kun finde Sted, hvis den paa
gældende værnepligtige selv er i Besiddelse af de Beklæd
ningsgenstandem. v., som Patienter skal møde med efter Op
tagelsesreglerne for vedkommende Sygehus. Hvis en værne
pligtig ikke er i Besiddelse af de omhandlede Beklædnings
genstande m.v. og tillige maatte være ude af Stand til at til
vejebringe disse, vil vedkommende militære Sygehus have at 
forhandle med Københavns Magistrat, idet København be
tragtes som den værnepligtiges Opholdskommune, for at for
maa denne til mod sædvanlig Refusion fra Forsørgelseskom
munen at afholde Udgifterne ved hans Ekvipering, da disse 
Udgifter ikke maa falde Stat•skassen til Byrde. Saafremt Kø
benhavns Magistrat nægter at afholde Udgifterne, vil den 
værnepligtige efter Kassation være at hjemsende med Henvis
ning til at søge Optagelse paa sædvanlig Vis paa de for ikke 
militære Personer fastsatte Betingetser. 

b. Meningokokbærere. 

§ 18. Har en værnepligtig i 3 Maaneder været for
gæves behandlet som Meningokokbærer, vil han være at hjem
sende. 

Saafremt en værnepligtigs Tjenestetid udløber, medens 
han er under Behandling som Meningokokbærer, vil han, 
naar Behandlingen har strakt sig udover 14 Dage, være at 
hjemsende. 

Der vil ved enhver Hjemsendelse af en værnepligtig, der 
er Meningokokbærer, ved Kystflaadens Foranstaltning være 
at give den paagældende Kredslæge eller den private Læge, 
som han opgiver at ville benytte, skriftlig Meddelelse om, at 
han er Meningokokbærer, for at han kan være under Kon
trol. 

VII. Ikke udkommanderet Personels Behandling ved civile 
Specialister og Indlæggelse paa særlige Helbredelses

anstalter. 

§ 19. Saafremt den Læge, hvem Lægetilsynet efter det 
foran anførte er paalagt overfor ikke-udkommanderet mili-

42 



204 a B. 23 -1934. 

tært Personel, anser det for nødvendigt at foreskrive Behand
ling ved civil Specialist eller paa særlige Helbredelsesanstal
ter (Tuberkulosesanatorier, Sindssygehospitaler o. 1.), kan 
dette med den i § 17 nævnte Undtagelse ikke ske for Statens 
Regning. 

Hvis den paagældende maatte ønske at ansøge om Bi
drag til Afholdelse af de med ovennævnte Specialistbehand
ling forbundne Udgifter, kan Ansøgning herom indsendes til 
Ministeriet. Ansøgningen skal være ledsaget af en Erklæring 
fra den Læge, der har behandlet den paagældende, samt af 
en Udtalelse fra den Myndighed, under hvem den paagælden
de hører, om, hvorvidt det maa anses for at være af væsent
lig Betydning for Ansøgeren under Hensyn til hans økonomi
ske Forhold at opnaa Bidrag til Udgifternes Afholdelse. 

Sadanne Ansøgninger vil dog kun i ganske særlige Til
fælde kunne forventes bevilget. 

vm. Sygepleje m. v. under Ferie og Orlov. 

§ 20. Saafremt en indkaldt værnepligtig under Orlov 
eller Tjenestefrihed bliver syg uden for København, kan han 
for Statskassens Regning lade sig indlægge paa det nærmeste 
militære eller - hvis Afstanden hertil er for stor - paa nær
meste civile Sygehus. Regning, forsynet med Oplysning om 
Sygdommens Art m.v., indsendes i saa Fald til den Myndig
hed, hvortil vedkommende hører. 

I Tilfælde, hvor der pa,a Grund af Patientens Tilstand 
eller Pladsmangel ikke har været Mulighed for Indlæggelse 
paa Sygehus, erstatter vedkommende Myndighed Omkostnin
gerne ved den paagældendes Ophold og Lægebehandling an
detsteds. 

For saa vidt en Sygdom efter en Læges Skøn er af let
tere Art og kan forventes kun at være af faa Dages Varig
hed, kan vedkommende Myndighed erstatte den paagældende 
Udgifterne til Lægebehandlingen. 

I andre Tilfælde vil Sagen af vedkommende Myndighed 
snarest være at indstille til Ministeriets Afgørelse. 

Bliver andet Personel under Orlov eller Tjenestefrihed 
syg uden for København, er eventuelle hermed forbundne 
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Udgifter Statskassen uvedkommende. De paagældende kan, 
saafremt de ønsker Bidrag til Afholdelse af saadanne Udgif
ter, ansøge herom efter samme Regler, som gælder for ikke 
udkommanderet Personels Behandling ved civile Specialister 
og Indlæggelse paa særlige Helbredelsesanstalter. 

IX. Syge- og Tjenstdygtighedsmelding m. m. 

§ 21. Personel af Officers- og Kvartermestergrupperne 
samt Søkadetter af Klasse A, som har erholdt Tilladelse til 
at bo uden for Skolen, kan under Sygdom afgaa til eller for
blive i Hjemmet. 

Mather og Personel i tilsvarende Stillinger, som har 8 
.Aars uafbrudt Tjeneste og er bosiddende indenfor det i § 4 
nævnte Omraade, kan under Sygdom afgaa til eller forblive 
i Hjemmet, naar de lader sig behandle af vedkommende Di
striktslæge. 

Mather og Personel i tilsvarende Stillinger, som har 
mindre end 8 Aars uafbrudt Tjeneste, og som bor indenfor 
nævnte Omraade, kan under Sygdom afgaa til eller forblive 
i Hjemmet, naar Sygdommen efter Distriktslægens Skøn højst 
paaregnes at ville vare nogle faa Dage. 

Mather og Personel i tilsvarende Stillinger, som bor 
udenfor det nævnte Omraade, skal under Sygdom indlæg
ges paa Søværnets Kasernes Sygeaf deling eller paa Køben
havns Militærhospital. 

§ 22. Melding om Sygdomsforfald om muligt med An
givelse af Sygdommens Art og sandsynlige Varighed skal, 
naar ,den paagældende opholder sig i Hjemmet, afgives til 
nærmest foresatte Myndighed (jfr. Bestemmelser for Søvær
nets militære Personel). 

Meldingen afgives skriftlig, men kan dog efter Omstæn
dighederne afgives pr. Telegraf, Telefon eller eventuelt per
sonligt. 

Tjenstdygtighedsmeldinger afgives efter de samme Reg
ler. 

Personel, der i Sygdomstilfælde ikke benytter Søvær
nets Læger, er forpligtet til, saafremt der maaUe blive frem-
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sat Krav derom, at dokumentere Sygdommen og dens sand
synlige Varighed ved Lægeattest. Attesterne afgives til ved
kommende Myndighed. 

§ 23. Af Hensyn til Kontrol med Syge- og Tjenstdyg
tighedsmeldinger indsender Distriktslægerne ugentlig til Ny
boders Kommandantskab, hver for sit Vedkommende, Lister 
over Personel, der ved Ugens Afslutning er eller i Ugens Løb 
har været sygemeldt og under Behandling af vedkommende 
Læge; Listerne tilstilles derfra de Myndigheder, under hvilke 
Personellet henhører. 

Overvangsbeste11imelser. 

Kvartermestre m. fl., der, før Lov om Søværnets Ord
ning af 23/3 1932 traadte i Kraft, har været ansat som Dæks
officerer eller ligestillede, kan som hidtil ved Indlæggelsen paa 
militære Hospitaler eller paa andre Sygehuse, hvor de kan 
indlægges for Marineministeriets Regning, blive anbragt paa 
Enestuer, saafremt Forholdene iøvrigt tillader det. 

Om Adgang til fri Sygepleje m. v. for de under Sø
værnet hørende Personer, der kan henføres under § 840 i 
Lov om Statens Tjenestemænd af 31 te Marts 1931, se Pkt. 2. 

2. Med Henhold til Lov om Statens Tjenestemænd af 
31te Marts 1931, § 840, fastsætter Ministeriet følgende: 

1. Civile Tjenestemænd ved Søværnet, der er ansatte, før 
Lov Nr. 346 af 7de August 1922 traadte i Kraft, be
varer - 1for saa vidt Betingelserne herfor ligeledes 
var til Stede den 30te Juni 1931 - Adgang for egen 
Person til frit Lægetilsyn ved Søværnets Læger og fri 
Medicin under Ophold paa militært Sygehus samt Ad
gang til at blive indlagt paa saadant imod for Kost og 
Pleje at lide Afdrag i Lønningen. 
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2. Adgangen til frit Lægetilsyn ved Søværnets Læger og 
fri Medicin samt til at blive indlagt paa militært Syge
hus, mod at der for Kost og Pleje sker Afdrag i ved
kommendes Lønning, bevares i nedennævnte Tilfælde, 
for saa vidt de paagældende Tjenestemænd var ansat 
den 30te Junri. 1931 og saaledes opfyldte Betingelserne 
herfor: 
a. For egen Person og Hustru samt Børn under 18 Aar: 

Visse civile Tjenestemænd ved Søværnet, der er 
ansat før Lov Nr. 346 af 7de August 1922 traadte 
i Kraft. 

b. For Hustru samt Børn under 18 Aar: 
Militært .Personel, der - som Følge af Lov \OID 

Søværnets Ordning af 23de Marts 1932 - umiddel
bart efter Afskedigelsen fra de tidligere Stillinger 
blev ,overført i de nyoprettede Tjenestemandsstillin
ger som Materielmestre, Radiomestre o. 1. sarut 
Kvartermestre m.v. (jfr. dog Kdg. B. 2-1931, Pkt. 3). 

For Lægebehandling, Rekvisition af fri Medicin for de 
dertil berettigede samt for Indlæggelse paa militært Hospital 
gælder iøvrigt de i foranstaaende Pkt. 1 fastsatte almindelige 
Regler for Sygepleje m. v. 

Ved Avancement til Stillinger, hvortil nævnte Rettig
heder ikke tidligere har været knyttet, bortfalder disse, idet 
der dog for det under 2. b. henhørende Personels Vedkom
mende gælder den særlige Regel, at disse Rettigheder bort
falder ved Avancement indenfor Officersgrup11en samt ved 
Avancement fra Stillinger i Kvartermestergruppen til Stil
linger i Officersgruppen. 

De nævnte Rettigheder bortfalder endvidere ved ved
kommendes Afgang fra Stillingen og ved den første Hjem
sendelse. 

Marineministeriet bestemmer, at Tjenestemænd af Or
logsværftets hidtidige Kontorpersonale, der er overgaaet eller 
vil overgaa til Marineministeriets Personale, bibeholder deres 
Ret til Lægeforsorg, indtil de opnaar højere Stilling end den, 
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de havde paa Orlogsværftet og ved Overførelsen til Marine
ministeriet. 

3. Det den 1ste Januar 1908 af Krigsministeriet for Hæren 
aabnede Re kr e at i o ns h j em i F aks e, som hidtil har 
været henlagt under og administreret af Hærens Lægekorps, 
er fra 1ste Januar 1931 henlagt direkte under Københavns 
Militærhospital. 

Hærens Personel har fortrinsvis Adgang til Optagelse 
paa Hjemmet; men naar Pladsforholdene tillader det, kan 
følgende til Søværnet hørende Personer optages, sædvanlig
vis dog kun, naar det sker i direkte Fortsættelse af Ophold 
paa militært - for udkommanderet Personels Vedkommende 
tillige civilt - Sygehus: 
a. Personel af Kvartermestergruppen, 
b. Menige, 
c. Personer, der har Adgang til Sygepleje m. v. i Henhold 

til foranstaaende Pkt. 2, Stk. 2. b., herfra dog undtaget 
Børn under 10 Aar, 

d. Materielmestre, Radiomestre og Intendanter, der ved 
Gennemførelsen af Lov om Søværnets Ordning af 23de 
Marts 1932 ansattes i disse Stillinger efter at være afske
diget fra Dæksofficersstillinger. 

Adgangen til Optagelse paa Rekreation&hjemmet bort
falder for det under d. nævnte Personels Vedkommende ved 
Avancement. 

4. I Stedet for den under 28de September 1888 oprettede 
0 v e r e n s k o m s t mellem Krigsministeriet paa egne og 
Marineministeriets Vegne og Københavns Magistrat om B e -
nytteisen for Hærens og Søværnets Personel 
af Københavns Kommunes Epidemihospitaler 
er mellem Københavns Magistrat og Krigsministeriet paa 
egne og Marineministeriets Vegne oprettet nedenstaaende 
Overenskomst: 
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0 v e r e n s k o m s t. 

A. 
Københavns Magistrat forpligter Kommunens neden

nævnte Hospitaler til med de derom anførte Begrænsninger 
at modtage efter derom af paagældende militære Myndighed 
fremsat Begæring de i efterfølgende Punkter nævnte militære 
Personer m. fl. for en Betaling, der fastsættes til 8 Kr. pr. 
Sygedag. For saa vidt der af den indlæggende Myndighed 
begæres og af Hospitalet ydes Ophold paa Enestue, er Be
talingen 12 Kr. pr. Sygedag. 

For Betalingen indestaar Krigsministeriet, henholdsvis 
Marineministeriet. 

§ 1. Paa Københavns Kommunehospitals 6. Afdeling 
modtages til Observation eller Behandling for Sindssygdom 
værnepligtige af Københavns Garnison og af Søværnet. For 
saa vidt de paagældende henvises til Behandling, bliver de 
at betragte som uafviselige. 

§ 2. Paa samme Hospitalsafdeling modtages alt andet 
Personel af Københavns Garnison og af Søværnet, naar det 
henvises til Observation i Henhold til en Retskendelse. 

§ 3. Paa Sankt Hans Hospital modtages til Behand
ling sindssyge værnepligtige af Københavns Garnison og af 
Søværnet. 

§ 4. Paa Københavns Kommunes Epidemihospitaler 
modtages, for saa vidt Pladsforholdene tillader det, til Ob
servation eller Behandling for epidemiske Sygdomme saa
danne Personer af Københavns Garnison og af Søværnet med 
Husstand, paa hvem Bestemmelserne i Lov om Foranstalt
ninger mod smitsomme Sygdommes Udbredelse som Følge af 
de paagældendes Opholdssted (Boligforhold) ikke finder An
vendelse, og som ikke kan modtages paa Københavns Militær
hospital, samt endvidere saadanne enkelte Personer, lidende 
af samme Sygdomme, som henvises dertil fra Københavns 
Militær hospital. 
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§ 5. Overfor andre Patienter af Hæren og Søværnet 

hæfter Krigsministeriet (Marineministeriet) ikke for Beta
lingen. 

B. 

Krigsministeriet forpligter Københavns Militærhospital 
til i ·det Omfang, Forholdene tillader, at modtage civile Pa
tienter, som henvises dertil fra et af Københavns Kommunes 
Hospitaler (Hospitalsvisitatorer). 

Betalingen er pr. Sygedag 8 Kr. For saa vidt der af 
det henvisende Hospital (den henvisende HospitalsvisHator) 
begæres og af Militærhospitalet ydes Ophold paa Enestue, 
er Betalingen dog 12 Kr. pr. Sygedag. 

For Betalingen indestaar Københavns Magistrat. 

Denne Overenskomst kan fra begge Sider opsiges med 
½ Aars Varsel til den 1. i en Maaned. 

S. I Tilknytning til den i Punkt 4 nævnte Overenskomst 
bestemmer Marineministeriet herved følgende: 

a. Forinden Personel af Søværnet, som er udkommanderet 
med Flaadens Skibe eller er kommanderet til fuld Tje
neste, saaledes at det har Ophold ved Kaserne, Kaserne
skibe, Divisionerne, Flyvevæsenet, Kystdefensionen og 
andre militære Etablissementer, henvises til Københavns 
Militærhospital paa Grund af en af de i Lov om For
anstaltninger mod smitsomme Sygdommes Udbredelse 
omhancliede Sygdomme, forespørger den indlæggende 
Læge Militærhospitalet telefonisk, om den paagældende 
Patient vil kunne modtages. Er Svaret benægtende, hen
vises den paagældende til Blegdamshospitalet (Øresunds
hospitalet) med Lægens Paategning paa Indlæggelses
sedlen om, at den syge ikke kan modtages paa Militær
hospitalet. 

Samme Regel gælder for saadanne andre under Sø
værnets Sygeforsorg værende Personer, paa hvem Be-
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stemmelserne i Lov om Foranstaltninger mod smitsomme 
Sygdommes U clbredelse som Følge af den paagældendes 
Opholdssted (Boligforhold) ikke finder· Anvendelse. 

b. Personel af Søværnet, som ikke er udkommanderet med 
Flaadens Skibe, og som ej heller er kommanderet til fuld 
Tjeneste, saaledes at det har Ophold ved Kaserne, Ka
serneskibe, Di visionerne, Flyvevæsen et, K ystdef ensionen 
og andre militære Etablissementer, samt saadanne Per
soner, hvem der i Medfør af Lov om Statens Tjeneste
mænd § 840 er tillagt Adgang til frit Lægetilsyn m. v. 
ved Søværnets Foranstaltning, har den samme Ret som 
den civile Befolkning til vederlagsfri Behandling af de 
i Lov om Foranstaltninger mod smitsomme Sygdommes 
Udbredelse omhandlede Sygdomme paa de til Modtagelse 
af saadanne Patienter bestemte kommunale Epidemi
hospitaler. De henvises derfor ikke til Københavns Mili
tærhospital, men direkte til det paagældende kommu
nale Epidemihospital, og Indlæggelsessedlen forsynes 
med Paategning om, at de ikke har Bolig i et militært 
Etablissement. 

For saadanne syge har Søværnet ingen Betalings
pligt. 

c. For Patienter, der fra Københavns Militærhospital over
flyttes til et af de kommunale Epidemihospitaler, vil der 
være at yde den i foranstaaende Overenskomst fastsatte 
Betaling uanset, om den paagældende har Bolig udenfor 
et militært Etablissement. 

6. For K ø b e n h a v n s M i 1 i t æ r h o s p i t a 1 s K l i n i k
k er m. v. er Møde- og Adgang s tider fra den 23de 
Juni 1930 fastsat som følger: 

a . Klinik . 
» 

» 

for Øjensygdomme . .. . ......... · 1 
" Øre-, Næse- og Halssygdomme . H d ver age 
> Hud- og Kønssygdomme . .. .. . ! Kl. 0900_ 
> Tandsygdomme ............. . 
,. Massage- og Badebehandling .. 



212 B. 23 -1934. 

b. Røntgenklinikken: 
Tirsdag, Torsdag og Lørdag ................ . KL 0900 

c. Badeanstalten: 
Medicinske Bade: 
Hverdage: For Mænd ................ Kl. 0800-1230 

» Kvinder . . . . . . . . . . . . . . - 1300-1600 

Adgang til medicinske Bade gives kun gennem Klinik
ken for Massage- og Badebehandling, til hvilken Patienterne 
henvises efter de paagældende Bestemmelser. 

Til de under a. nævnte Klinikker - med Undtagelse 
af Tandklinikken og Bade- og Massageklinikken - kan der 
af Hospitalet gives afskedigede, militære Tjenestemænd afi 
Søværnet Adgang til Behandling, naar saadan Behandling 
anbefales dem af deres Læge, og naar de derom henvender 
sig til Hospitalet. 

7. I Henhold til Skrivelse af 20de November d. A. fra 
Krigsministeriet gives der fra den 1ste December 1934 at 
regne forsøgsvis for eet Aar afskedigede, militære 
Tjenestemænd af Hæren og Søværnet Adgang til a mb u-
1 at o r hs k Beh.andling paa Kiø.benhlavns M!Hi
t æ r h o s p i t a 1 s B a d e- o g M a s s a g e k 1 i n i k mod en Be
taling af 1 Kr. 50 Øre for hver Behandling (Massage- (Elek
trisk-) behandling + Bad). 

8. Krigsministeriet har under 25de Januar 1929 bemyn
diget Københavns Militærhospital til at optage som Patienter 
a f s k e d i g e d e, m il i t æ r e T j e n e s t e m æ n d a f H æ
ren og S øv ær n e t, for saa vidt Pladsforholdene og Syg
dommens Art tillader det, samt mod, at de paagældende er
lægger en Betaling til Dækning af de almindelige Opholdsud
gifter (Forplejning, Medicin, Opvarmning og Belysning 
m.v.). Denne Betaling fastsættes indtil videre til: 
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For afskedigede Officerer og dermed ligestillede. 5 Kr. pr. Dag, 
Befalingsmænd af Officiantgrup

pen, Dæksofficerer, faste Underofficerer 
og de med disse ligestillede, militære Tje-
nestemænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 -

Angaaende Depositum, se næste Punkt. 

9. Krigsministeriet har under 6te November 1933 bestemt, 
at der ved Indlæggelse paa Købenlhavns Militærhospital af 
Patienter af nedennævnte Kategorier vil være at stille De
p o s i t u m af de paagældende saaledes: 

1) Af afskediget Personel af Officersgruppen og 
dermed ligestillede, afskedigede Tjenestemænd 
af Søværnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Kr., 

2) af afskediget Personel af Kvartermestergruppen, 
Dæksofficerer, fas-te Underofficerer og hermed 
ligestillede, afskedigede Tjenestemænd af Sø-
værnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 - , 

3) af civile Patienter, som indlægges paa Hospi
talet efter særlig Bemyndigelse fra Krigsmini-
steriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 - . 

Det omhandlede Depositum vil som Regel være at stille 
i Form af rede Penge. !øvrigt har Krigsministeriet overladt 
det til Militærhospitalet at træffe de nærmere Bestemmelser 
for Indbetaling af Depositum og dettes Fornyelse ved Op
hold paa Hospitalet ud over 1 Maaned. 

Betalingen for ovennævnte Patienters Ophold paa Ho
spitalet afregnes ved hver Maaneds Udgang. 

Th. Stauning. 
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