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24-25 B. 5 -1957. 

MARINEMINISTERIET. 

Københa,vn, d,en 17de AprH 1937. 

Kundgørelse for Søværnet . ., 

9. Personel, der udkommanderes med Skibe til Grønland, 
samt Personel, der udkommanderes til Grønland, skal frem
tidig inden Afrejsen fra Danmark vaccineres mod Tyfus. 

10. Paa given Foranledning har Ministeriet med Hensyn til 
Lønningsudbetaling og Opsigelsesfrist for kontraktantaget ci
vilt Personel udtalt, at man maa anse det for rettest, at de 
for Antagelsen af Kontormedhjælpere, som ikke er Tjeneste
mænd, gældende Regler, hvorefter Bagud-Betaling af Løn
ning anvendes overfor Elever og Aspiranter og Opsigelsesfri
sten normalt er 14 Dage i Prøvetiden, 1 Maaned for Elever og 
Aspiranter og 3 Maaneder for ovrige Kontormedhjælpere an
vendes analogisk ved kontraktmæssig Antagelse af andet ci
vilt Per onel, naar Kontraktforholdet er af varig Karakter, 
og naar ikke ganske særlige Forhold maatte gøre anden Be
stemmelse i paagældende Kontrakt ønskelig. 

12. Ministeriet for offentlige Arbejder har under 18de Marts 
1937 stadfæstet følgende: 
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Reglement 
for 

Slipshavn Havn. 

Det til Havnen hørende Søomraade omfatter dels den 
Sydøst-Nord for Havnemolen beliggende Bugt, dels den 
umiddelbart Vest for Bugten liggende Del af Farvandet inden 
for en Afstand af 350 m fra Havnemolens Yderende. 

Havnen med tilhørende Bolværker m.v. henhører under 
Marineministeriet, der har Tilsynet med og forestaar Driften 
af Havnen. 

For det under Havnen hørende Omraade har Ministe
riet under D.D. i Henhold til Lov af 30te Januar 1875 om Ud
færdigelse af reglementariske Bestemmelser for Benyttelsen 
af Havne m. m. stadfæstet følgende Reglement: 

Adgang til Havnen er forbeholdt Søværnets samt øvrige 
under Marineministeriet hørende Skibe, og Havnen maa af 
andre Skibe kun benyttes som Nødhavn. 

Efter særlig motiveret Ansøgning kan Marineministe
riet dog meddele danske Fartøjer Tilladelse til An.lob af Hav
nen, men saadan Tilladelse gives kun til bestemte Skibe for be
stemte Tidsrum og kan til enhver Tid tilbagekaldes. 

For Sejlads indenfor Havnens Omraade gælder de i den 
af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart under 29de Juli 
1927 udfærdigede Bekendtgørelse angaaende , Særlige Regler 
for Sejlads i indre dansk Farvand« a'Ilførte Bestemmelser. 

For Overholdelse af Orden gælder det i Ministeriet for 
offentlige Arbejclel's Cirkulære af 19de November 1931 om
handlede »Standardreglement for Overholdelse af Orden m.v. 
i (ved) danske Havne (Broer) «. 

For saa vidt Tilladelse til Anløb af Havnen undtagel
sesvis meddeles, erlægges der Afgifter til Havnen efter den 
for Nyborg Havn til enhver Tid gældende Havne- og Brotakst. 
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26 a B. 3 -1937. 

Nærværende Reglement træder i Kraft den 1ste April 
d. A. Reglementet bortfalder dog, saafremt den Marinemini
steriet ved Kontrakt af 8de og 14de November 1935 med Hof
jægermester G. Juel, Juelsberg Hovedgaard, tillagte Brugs
ret til Havneanlægget ved Slipshavn m.m. ophæves. 

Alsing Andersen. 
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27 B. 4 -1937. 

MARINEMINI STERIET. 

København, den 19de April 1937. 

Kundgørelse for Søværnet. 

Bestemmelser 
for 

Math-Elevers og Mathers Anvendelse og 
Uddannelse om Bord. 

§ 1. Nedenstaaende Vejledning vedrørende Math-Ele
vers og Mathers Anvendelse og Uddannelse Dm Bord i Søvær
nets Skibe vil være at følge i den Udstrækning, Forholdene 
tillader det. 

Ved Anvendelsen og Uddannelsen maa det stadig haves 
for Øje, at Hovedformaalet er at fremskaffe en Stamme prak
tiske og sømandsuddannede Fagspecialister, anvendelige til 
Foregangsmænd ved alle Arbejder om Bord. Det bør derfor 
saa vidt muligt undgaas at anvende dem til Tjeneste som Or
donnans m.m., ligesom de heller ikke bør benyttes til saadan 
Tjeneste, der paahviler Befalingsmænd. 

I. Anvendelse. 

1) Artilleri-Elever og Artilleri-1\father. 
§ 2. I større Skibe udsættes Artilleri-Elever og 

Artilleri-Mather efter Skibets Normal-Generalrulle til følgen
de Poster under Klart Skib: 
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a. Som Skytter ved A. T- og A. L-Skyts (Mather). 
b. Som Afstandsobservatorer (Mather). 
c. Som Magasinledere (Mather). 
d. Som Sidesigtere og Reserveskytter (Mather og Elever). 
e. Som Betjeningsmandskab paa Ildlederstationer og 

Artillericentral (Mather og Elever). 
f. Som Artillerireparationspersonel (Mather). 

§ 3. Under den daglige Tjeneste anvendes de, 
foruden ' til Tjeneste ved Artillerimateriellets Vedligeholdelse 
og Pasning, endvidere til Fartøjstjeneste samt til alle fore
faldende Matros- og Skibsarbejder. 

Paa Vagterne anvendes de til betroede Poster saasom 
til Kontrol ved Passage til og fra Skibet, tjenstlige Sendelser 
fra Borde m. m. Endvidere anvendes de som Signaludkigge 
og i Søen tillige som Rorgængere, Lodhivere o.l. Poster. 

§ 4. I m i n d r e S k i b e udsættes de til Artilleriet 
som Skytter og Afstandsobservatorer. Under den daglige Tje
neste anvendes de som anført i § 3, samt til forefaldende Ar
bejder ved Torpedo- og Minemateriellet, saaledes at de i paa
kommende Tilfælde kan gøre Tjeneste ved de forskellige 
Vaaben. 

2) Matros-Elever og Matros-Mather. 

§ 5. I større Skibe udsættes Matros-Elever og 
Matros-Mather efter Skibets Normal-Generalrulle til følgen
de Poster under Klart Skib: 

a. Ved Signaler. 
b. Ved Reservestyreapparater. 

§ 6. Under den daglige Tjeneste anvendes de 
til Signaltjeneste, Fartøjstjeneste og til alle forefaldende Ma
tros- og Skibsarbejder. 

Paa Vagterne anvendes de som anført i§ 3. 
§ 7. I mindre Skibe udsættes de til Signaler, 

Rat, Projektørbetjening og som Skytter ved Maskinskyts, i 
Undervandsbaade tillige som Skytter ved let Skyts. Under den 
daglige Tjeneste anvendes de som anført i § 3 samt til fore
faldende Arbejder ved Artilleri-, Torpedo- og Minemateriellet, 
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29 B. 4 -1937. 

saaledes at de i paakommende Tilfælde kan gøre Tjeneste ved 
de forskellige Vaaben. 

3) Mine-Elever og Mine-Mather. 

§ 8. I Mi n e s k i b e, M i n e f a r t ø j e r og Mi n e
s t r y g ni n g s f a r t ø j e r udsættes de under K 1 a r t S k i b 
til Minemateriellets og Minestrygningsmateriellets Betjening 
samt til Skytter ved Maskinskyts. 

Under den daglige Tjeneste anvendes de til Minemate
riellets og Minestrygningsmateriellets Vedligeholdelse og Pas
ning samt til alle forefaldende Matros- og Skibsarbejder. 

Paa Vagterne anvendes de som anført i § 3. 

4) Maskin-Elever (U) og Maskin-Mather (U ) . 

§ 9. Maskin-Elever (U) og Maskin-Mather (U) anven
des til Tjeneste i U n d er vand s b a a de og udsættes under 
K 1 art S k i b til Betjening af Maskin- og Torpedomateriel
let. 

Under den daglige Tjeneste anvendes de til dette Ma
teriels Vedligeholdelse og Pasning og i øvrigt efter Chefens 
Bestemmelse. 

5) Radio-Elever og Radio-Mather. 

§ 10. Efter Normal-Generalrullen udsættes Radio-Ele
ver og Radio-Mather til følgende Poster under K 1 art Skib: 

a. Paa Radiostationerne. 
b. Paa Ildlederstationerne (Radioforbindelse med Luft-

fartøj og andre Skibe). 
c. Kommandoanlæg. 
d. Ved Projektørmateriellet. 

§ 11. Under den daglige Tjeneste anvendes de 
til Tjeneste paa Radiostationerne, til det elektriske Materiels 
Vedligeholdelse og Pasning (for saa vidt det sorterer under 
Søminevæsenets Personel) og i øvrigt efter Chefens Bestem
melse. 
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6) Kokke-Elever ov Kokke-Mather. 
§ 12. Efter Normal-Generalrullen udsættes Kokke

Elever og Kokke-Mather under K 1 art Skib til Sanitets
tjenesten. 

Under den daglige Tjeneste anvendes de til Ka
hys- og Hovmestertjeneste og er til Raadighed ved Indkøb, 
Udvejning og· Henstuvning af Proviant. 

7) Kontor-Elever og Kontor-Mather. 

§ 13. Kontor-Elever og Kontor-Mather udsættes under 
Kl art Skib som Betjeningsmandskab paa Ildledersta
tioner og Artillericenirål. 

Under den dag 1 i g e Tjeneste anvendes de til Skri
vearbejder, til tjenstlige Sendelser fra Borde m.m. og i øvrigt 
efter Chef ens Bestemmelse. 

8) Sanitets-Elever oa Sanitets-1\father. 
§ 14. Efter N ormal-Generalrullen udsættes de under 

K 1 art Skib til Sanitetstjenesten. 
Under den d a g 1 i g e T j en es te anvendes de til Sa

nitetstjenesten og er til Raadighed for Lægen. De forretter i 
øvrigt Tjeneste efter -Chefens Bestemmelse. 

9) Artillerimekaniker-Elever og Artillerimekaniker-li! atl1 er. 

§ 15. Artillerimekaniker-Elever og Artillerimekaniker
Mather udsættes under Klart Skib som Artillerirepara
tionspersonel. 

Under den cl ag 1 i g e T j eneste anvendes de til Ar
tillerimateriellets Vedligeholdelse og Pasning og i øvrigt efter 
Chef ens Bestemmelse. 

10) Skibbygger-Elever ov Skibbygver-1\father. 
§ 16. Skibbygger-Elever og Skibbygger-Mather udsæt

tes under K 1 art Skib til Sikkerhedstjenesten. 
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Under den daglige Tjeneste anvendes de til alle 
forefaldende Skibbyggerarbejder og i øvrigt efter Chefens Be
stemmelse. 

II. Uddannelse. 

§ 17. Foruden den Uddannelse, der gives Math-Elever 
og Mather i Henhold til Skibets Ruller og eventuelt udstedte 
særlige Direktiver, vil der, naar Lejlighed gives, være at give 
dem Uddannelse i Henhold til efterfølgende Plan. Uddannel
sen forestaas saa vidt muligt af en Søofficer og afholdes 
jævnsides med Besætningens almindelige Uddannelse. 

§ 18. Den Søofficer, der forestaar Uddannelsen, fører 
en Øve 1 ses pro to ko 1 for denne. Øvelsesprotokollen med
gives i Skibets Kommandokasse. 

Fællesfag for samtlige Math-Elever og llfother. 

§ 19. Tjenestekendskab: GennemgangafRegle
menter og Tjenestebestemmelser med særlig Henblik paa dette 
Personels almindelige militære Pligter og Forhold. 

Mi 1 it ær Uddanne 1 se: Militære Anstandsovelser, 
Marchøvelser, Eksercits, Hugning, Bajonetfægtning og Kom
mandoøvelser. 

D e r 1 æ g g e s V æ g t p a a v e d p r a k t i s k e Ø v e I
s e r a t b i b r i n g e P e r s o n e 11 e t e n s i k k e r, k o r
r e k t m i 1 i t æ r O p t r æ d e n, d e r s t a d i g s a a v e 1 i 
som uden for Øvelsestiden bør være under 
Ko n tro 1, s a al ede s at det p a a Mat h-E 1 e v sko
l e n o g p a a S p e c i a l s k o 1 e r o p n a a e d e S t a n d
P u n k t s t a dig u d v i k 1 e s. 

I cl r æt og Svømning: Gymnastik, fri Idræt, Svøm
ning og Livredning. 

Det bør tilstræbes i saa vid Udstrækning som muligt at 
give Math-Elever og Mather, der ikke har bestaaet den lille 
Frisvømmerprøve (se Oplysningsbogen for det paagældende 
Personel) Undervisning i Svømning, saaledes at Bevis for 
denne Svømmeprøve kan opnaas. 

Sanitet s lære: Hygiejne, første Hjælp, Genopliv
ningsforsøg. Undervisningen tilrettelægges i Overensstemmelse 
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med > Bestemmelser for Afholdelse af sanitære Øvelser i Flaa
dens Skibe«. 

Geograf i: I Særdeleshed de Farvandsafsnit, µer be
sejles. 

F o re drag af oplysende Karakter om saadanne ma
ritime Emner, der kan give almindeligt Kendskab til Søvær
nets forskellige Enheder og deres Virksomhed. 

Der lægges Vægt paa, at Math-Elever og Mather in
strueres om det paagældende Togts Formaal og om Øvelser
nes Formaal og Udførelse m. m. 

I den Udstrækning, Togtets Formaal tillader, gives der 
Undervisning i Dansk, Skrivning og Regning til saadanne 
Math-Elever og Mather, som det skønnes paakrævet at give 
denne Undervisning. 

Dansk: Retskrivning ved Hjælp af Diktatstile. Oplæs
ning af Prosa. 

Skrivning: Almindelig Skønskrift med latinske 
Bogstaver. 

Regning: De fire Regningsarter med almindelig 
Brøk og Decimalbrøk. 

Særfag for Artilleri-Elever og Artilleri-Mather. 

§ 20. Art i 11 er i: Kanon-, Rekylkanon- og Rekylge
værbetj,ening, Sigte- og Ladeøvelser, Afstandsmaaling, Op
sats- og Indikatorøvelser samt Gennemgang af Skibets Artil
lerimateriel og elementær Skydeteori. 

Sømandskab: Uddannelse i Styring med Damprat 
og Haandrat. Aflæsning af Kompas. Lodhivning samt Far
tøjstjeneste og Spledsning. Desuden teoretisk Gennemgang af 
Kompas, Log, Lod, Søvejsregler og Redningsapparater. 

Signal er in g: Haandflag- og Blinklanternesignale
ring samt Kendskab til Flaadens Signalbog. 

Særfag for Matros-Elever og Matros-Mather. 

§ 21. Signa· ler in g: Teoretisk og praktisk Signa
lering efter saavel Flaadens som det internationale Signal
system. 

Sømandskab: Uddannelse i Styring med Damprat 
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og Haandrat. Aflæsning af Kompas. Lodhivning samt Far
tøjstjeneste og Spledsning. Desuden teoretisk Gennemgang af 
Kompas, Log, Lod, Søvejsregler og Redningsapparater. 

Mine-og Torp ed ol ære: Gennemgang af samt Be
tjening og Vedligeholdelse af det om Bord værende Mine
og Torpedomateriel. 

Projektør 1 ære: Behandling og Betjening af Pro
jektører samt Projektørtjeneste efter Artilleriskydereglement 
for Flaaden, 1ste Del. 

Matros-Elever og Matros-Mather til Tjeneste i Under
vandsbaade ti 11 i g e: 

Ar ti 11 er i: Gennemgang af samt Betjening og Ved
ligeholdelse af det om Bord værende Artillerimateriel. 

Under vands b a ad ske n d skab: Kort historisk 
Udvikling. Oversigt over forskellige Principper for Under
vandsbaadsbygning. Fuldstændig Gennemgang ,af Tegninger 
af Flaadens Undervandsbaadstyper. 

Udslusningsøvelser: Gennemgang og Udførelse 
af de i » Vejledning for Øvelser med Redningsapparat i Depot
bygningens Øvelsestaarn « angivne Øvelser. 

Bankes i g n a 1 er in g: Øvelse i Afgivelse og Mod
tagelse af almindelig Bankesignalering efter Morses System. 
Anvendelse af Undervandsbaadenes Signaltavler. 

Særfag for Mine-Elever og Mine-Mather. 

§ 22. Mine 1 ære: Flaiadens passive Søminemateriel, 
dets Anvendelse og Betjening, samt Uddannelse i Benyttelse 
af Telefonmateriel. 

S øm an d skab: Uddannelse i Styring med Dam prat 
og Haandrat. Aflæsning af Kompas. Lodhivning samt Far
tøjstjeneste og Spledsning. Desuden teoretisk Gennemgang 
af Kompas, Log, Lod, Søvejsregler og Redningsapparater. 

Signa 1 er in g: Haandflag- og Blinklanternesignale
ring samt Kendskab til Flaadens Signalbog. 

Projektørbetjening: Behandling og Betjening af 
Projektører samt Projektørtjeneste efter Artilleriskyderegle
ment for Flaaden, 1ste Del. 
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I de Skibe, hvor Mine-Elever og Mine-Mather anvendes 
som Skytter ved Maskinskyts: Gennemgang af samt Betje
ning og Vedligeholdelse af det Artillerimateriel, ved hvilket 
de gør Tjeneste under Klart Skib. 

Særfag for Maskin-Elever (U) og Maskin-Mather (U ) . 

§ 23. Undervandsbaadskendskab: Kort hi
storisk Udvikling. Oversigt over forskellige Principper for 
Undervandshaadsbygning. Fuldstændig Gennemgang af Teg
ninger af Flaadens Undervandsbaadstyper. 

Udslusningsøvelser: Gennemgang og Udførelse 
af de i "Vejledning for Øvelser med Redningsapparat i De
potbygningens Øvelsestaarn« angivne Øvelser. 

Bankesignalering: Øvelse i Afgivelse og Modta
gelse af almindelig Bankesignalering efter Morses System. 
Anvendelse af Undervandsbaadenes Signaltavler. 

Ma s k in lære: Gennemgang af de vigtigste Data for 
Dieselmotoren, Elektromotoren, Akkumulatorbatteriet samt 
de vigtigste Pumper og Ventiler i en Undervandsbaad. 

Værkstedsarbejder: Udførelse af almindeligt 
forefaldende Værkstedsarbejde. 

Særfaa for Radio-Elever og Radio-Mather. 
§ 24. Gennemgang af Skibets (Baadens) Radio-, Pro

jektør-, Kommando-, Telefon- og Ekkoloddeanlæg. 

§ 25. Kokke-Elevr og Kokke-Mather, 
Kontor-Elever og Kontor-Mather, 

Sanitets-Elever og Sanitets-Mather, 
Artillerimekaniker-Elever og Artillerimekaniker-Mather og 

Skibbygger-Elever og Skibbygger-Mather 

bibringes saa fyldigt Kendskab til deres Specialtjeneste, som 
Forholdene paa Togtet tillader. 

Alsing Andersen. 
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35 B. 5-1937. 

MARI NEMI NISTERIET. 

København. den 24de Maj 193·7. 

Kundgørelse for Søværnet. 

Lov 
(Nr. 113 af 7de Maj 1937) 

0111 

Søværnets Ordning. 

Søværnets Bestanddele. 

§ 1. 
Søværnet bestaar af F la ad en, der omfatter det i § 5 

angivne Materiel, Kyst de fe ns ionen, 0 r log svær f te t 
og andre In s tit u ti o n er til S ø v ær n e t s B r ug med 
det dertil hørende Personel og Materiel. 

Personellet. 

§ 2. 
S ø vær n et s P er s o n el omfatter det ved Søværnets 

Dele, Institutioner m. v. fast eller midlertidigt ansatte mili
tære og civile Personel, heri indbefattet Personel, der ind
kaldes til Tjeneste i Henhold til V ærnepligtslovens Bestem
melser. 

D e t mi 1 i tær e P e r s o n el bestaar af B e f al in g s
m æ n d og menige. 

1<i7 
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Til Befalingsmændene, der kan være af Linien eller af 
Reserven, henføres: 

I. Officersaruppen. 

S ø o f f i c e r e r - Viceadmiral, Kontreadmiraler, Komman
dører, Kommandørkaptajner, Orlogskaptajner, Kap
tajnløjtnanter samt Søløjtnanter af I og II Grad. 

F 1 yver officerer - Flyverkaptajnløjtnanter og Flyver
løjtnanter af I og Il Grad. 

Kyst officerer - Kystkaptajnløjtnanter og Kystløjtnan
ter af I og II Grad. 

Mask in mestre - Stabsmaskinmester, Maskinmestre af 
I, Il og III Grad samt Undermaskinmestre af I og II 
Grad. 

Intendanter - Stabsintendant, Overintendanter, Inten
danter af I og II Grad og Reserveintendanter. 

Læger - Stabslæge, Overlæger af I og II Grad og Reser
velæger. 

M at er i e 1 m es t r e af I og II Grad af forskellige Tjeneste
grene samt tilsvarende Personel med Specialuddannelse. 

I I. Kvartermestergruppen. 

K v ar te r m e s tre af I, II og III Grad af forskellige Tje
nestegrene samt tilsvarende Personel med Specialud
dannelse. 

III. Kadetgruppen. 

Kadetter af forskellige Tjenestegrene - Søkadetter, Fly
verkadetter, Kystkadetter, Maskinkadetter og Intendan
turkadettcl". 

IV. Underkvartermestergruppen. 

U n •d er kvarter m e,s tre af I og Il Grad af forskellige Tje
nestegrene samt tilsvarende Personel med Specialud
dannelse. 

§ 3. 
Den indbyrdes Rækkefølge for Søværnets militære Per

sonel fastsættes ved kgl. Anordning. 
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§ 4. 
Omfanget af Søværnets Personel i Linien fastsættes i 

Tjenestemandsloven. 

Flaaden. 

·§ 5. 
Materiellet inddeles i Materie 1 i Linien og M a

te ri el i Reserven. 
Flaadens Liniemateriel bestaar af: 

1. Torpedo- og Undervandsbaade, 
2. Skibe og Fartøjsmateriel til Minespærringer m. v., 
3. Depot- og Værkstedsskibe m. v., 
4. Inspektions- og Opmaalingsskibe samt Skib til Kongens 

Brug. 
5. Luftfartøjer. 

Endvidere Artilleriskibet Niels Juel, til det udgaar. 

Til Reserven henhører Materiel, der som Følge af Alder
eller anden Aarsag ikke opretholdes i fuldt tjenstdygtig Stand, 
men som forventes at kunne finde Anvendelse til særlig Tjene
ste eller som Reserve. 

§ 6. 
Forandringer i Udviklingen af Søkrigsmateriellet kan 

medføre Ændringer i Flaa<lens Sammensætning. 

Søværnskommandoen. 

§ 7. 
Chefen for Søværnskommandoen er Viceadmiral og vir

ker tillige som Direktør for Marineministeriet. 
I Søværnskommandoen indgaar Mar in es tabe n. 
Chefen for Marinestaben er Kontreadmiral og virker 

tillige som Afdelingschef i Marineministeriet. 
En Kommandør eller Kommandørkaptajn er Souschef i 

Marinestahen. 
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Kystflaaden. 

§ 8. 
Kyst f 1 a ad en omfatter det under Divisionerne 

(Skibs-, Torpedobaads-, Undervandsbaads- og Mineskihsdivi
sionen m. v.) henlagte Materiel samt, i den Udstrækning, Sø
værnskommandoen bestemmer, Flaademateriel, der udrustes 
til Togt. ' 

Chefen for Kystflaaden er Kontreadmiral. 
En Kommandør eller Kommandørkaptajn er Stabschef. 

Flyvevæsen et. 

§ 9. 
Søværnets F 1 y ve væs e n omfatter Luftfartøjsma

teriel, som ikke efter Søværnskonunandoens Bes temmelse er 
afgivet til udrustede Flaadestyrker eller til særlige Formaal, 
samt Luftmarinestationer og andre Anlæg til Flyvevæsenets 
Brug. 

En Kommandør er Chef for Søværnets Flyvevæsen. 
En Kommandørkaptajn eller Orlogskaptajn er Stabs

chef. 

Flaadestationen. 

§ 10. 
Flaadestationen omfatter Holmen og derpaa væ

rende Anlæg m. v., for saa vidt disse ikke ved særlig Bestem
melse er henlagt under andre Institutioner. 

En Kommandør er Stationschef. 

Kystdefensionen. 

§ 11. 
Kys t de fe ns ionen omfatter Søforter og Kystbe

fæstningsanlæg samt i øvrigt Anlæg og Materiel til Kystde
fensionens Brug. 

En Kommandør er Chef for Kystdefensionen. 
En Kommandørkaptajn eller Orlogskaptajn er Stabs-

chef. 
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0 r log svær f te t fi Virksomh~d omfatte;r Bygning, 
Vedligeholdelse, Reparation m.v. af Skibs- og Luft;fartøjsma
teriel m.v. 

Orlogsværftet ledes af en Direktør. 

Materielinspektionen. 

§ 13. 
Materielinspektionens Virksomhed omfatter Tilsyn med 

og Planlæggelse af Vedligeholdelses- og Reparationsarbejder 
m.v. samt Udførelse af Forarbejder og Forprojekter vedrø
rende Skibs- og Fartøjsmateriel. 

For Luftfartøjsmateriellets Vedkommende kan der fast
sættes særlige Bestemmelser. 

Direktøren for Orlogsværftet virker tillige som Direktør 
for Materielinspektionen. 

Direktørens Ledelse af Materielinspektionens Virksom
hed udøves gennem en Underdirektør. 

Søartilleriet. 

§ 14. 
Sø art i 11 er i et s Virksomhed omfatter Udvikling af 

Søværnets Artillerimateriel m.v. samt Fremstilling, Anskaf
felse og Vedligeholdelse af saadant Materiel. 

En Søofficer i overtalligt Nummer 'er Direktør for Sø
artilleriet. 

Søminevæsenet. 

§ 15. 
Sømine væsenets Virksomhed omfatter Udvikling 

af Søværnets Mine-, Torpedo-, Radio- OJs Projektø;rµiateriel 
m.v. samt Fremstilling, Anskaffelse og Vedligeholcjel&e af 

• I t i, 1 

saadant Materiel. 
En Søofficer i ove~talligt N un;n~er er Direktør for Sø

minevæsenet. 
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Søkortarkivet. 

§ 16. 
Søkort arkivets Virksomhed omfatter Planlæggelse 

og Bearbejdelse af Opmaalingsarbejder samt Udarbejdelse, 
Trykning og Udgivelse af Søkort og nautiske Bøger m.v. til 
Søværnets og Skibsfartens Brug. 

En Søofficer i overtalligt Nummer er Direktør for Sø
kortarkivet. 

Intendanturen. 

§ 17. 
In ten d an tur ens Virksomhed omfatter Søværnets 

almindelige Forsyning med Brændsel, Proviant, Beklædning, 
Forbrugsgods m. v. 

Stabsintendanten er Chef for Søværnets Intendantur. 

Forskellige Myndigheder og Institutioner. 

§ 18. 
Andre Myndigheder og Institutioner af Søværnet er: 

Læge væsenet, Sø trans p ,o r tv æ senet, Kyst ud
kigs væsenet, Gymnastik in spe k ti o n en, Mar i
n e s t a t i o n e r u d e n f o r K ø b e n h a v n, S ø v æ r n e t s 
P r ø v e a n s t a 1 t, B y g n i n g s v æ s e n e t, A u d it ø r t j e
neste n, Nyboder. 

Stabslæg·en er Chef for Søværnets Lægevæsen. 
Cheferne for Søtransportvæsenet og Kystudkigsvæsenet 

samt Kommandanten i Nyboder er Søofficerer i Linien eller 
Reserven. 

Auditørtjenesten er fælles for Søværnet og Hæren. 

Kongens Adjutantstab af Søværnet m. m. 

§ 19. 
Som J a g t k a p t a j n og C h e f fo r K o n g e n s 

Adjutantstab af Søværnet beordres en Komman
dør. 

Som Ad j u t an ter h o s Kongen kan beordres 2 
Søofficerer. 
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Som A d j u t a n t h o s K r o n p r i n s e n kan beordres 
1 Søofficer. 

Som A d j u tant h os Min is ter en beordres 1 Sø
officer. 

Mandskab til Søværnet. 

§ 20. 
Mandskabet til Søværnet tilvejebringes: 

1. ved Antagelse af frivillige til midlertidig Tjeneste -
S tamm ands kab, 

2. ved Indkaldelse af værnepligtige. 

Antagelse og Uddannelse af Stammandskabet. 

§ 21. 
Som frivillige antages unge Mænd, der mindst har af

sluttet den almindelige Uddannelse i Folkeskolen. De benæv
nes M a t h e 1 e v e r. 

Der gives dem først en fælles almindelig Uddannelse og 
derefter en Specialuddannelse, svarende til de forskellige Tje
nestegrenes Behov. 

Mathelever forpligter• sig ved Antagelsen til at tjene i 
Søværnet i 2 Aar og kan antages til frivillig, midlertidig Tje
neste som Mat her. Mathelever hjemsendes efter 2 Aars 
Tjeneste, saafremt de ikke forinden er antaget som Mather. 

Mather forpligter sig ved Antagelsen til at tjene i Sø
værnet i 3 Aar og kan derefter antages til frivillig Tjeneste 
for 1 Aar ad Gangen i yderligere 2 Aar. 

Mather kan efter Gennemgang af en U n der k v ar ter
mesterskole (jfr. § 28) antages som Underkvarter
m es tre af II Grad. Mather hjemsendes efter 5 Aars Tjene
ste som saadanne, saafremt de ikke forinden er antaget som 
Underkvartermestre eller til anden Tjeneste i Søværnet. 

Underkvartermestl'e af II Grad forpligter sig ved An
tagelsen til at tjene i Søværnet i 3 Aar og kan derefter antages 
til frivillig Tjeneste - de dertil egnede som Underkvarter
mestre af I Grad - for 1 Aar ad Gangen i yderligere 3 Aar. 
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Underkvartermestre kan efter Gennemgang af en Kvar
termesterskole (jfr. § 28) udnævnes til Kvarter mestre 
af III Grad i Linien eller Reserven og er derefter forpligtet 

. til at tjene i Søværnet i 1 Aar. 
Underkvartermestre hjemsendes efter 6 Aars Tjeneste 

som saadanne, saafremt de ikke forinden er udnævnt til Kvar
termestre eller antaget til anden Tjeneste i Søværnet. 

§ 22. 
Som Flyv er m e kan i ker e 1 e ve r antages fortrins

vis faguddannede Motormekanikere. Efter Gennemgang af en 
Mekanikerklasse ved Flyveskolen (jfr. § 31) kan Flyverme
kanikerelever antages som F 1 yver mekanikere og er der
efter forpligtet til at tjene i Søværnet i 3 Aar. 

Flyvermekanikere hjemsendes efter 8 Aars Tjeneste som 
saadanne, saafremt de ikke forinden er udnævnt til Kvarter
mestre eller antaget til anden Tjeneste i Søværnet. 

§ 23. 
Til Tjeneste ved Kystdefensionen antages som frivillige 

fortrinsvis unge Mænd med faglig Uddannelse. De benævnes 
0 ve r ko ns tabe 1 elever. • 

Efter Gennemgang af en O v e r ko n s t ab e 1 s k o l e 
(jfr. § 32) kan Overkonstabelelever antages som Over ko n
s tab ler. 

Efter i alt ca. 18 Maaneders samlet Tjeneste ved Kyst
defensionen kan Overkonstabler antages som Under kano
n er er af II Grad og er derefter forpligtet til at tjene i Sø
værnet i 1 Aar. Overkonstabler, der ikke antages som Under
kanonerer af II Grad, hjemsendes. 

Underkanonerer af II Grad, der har mindst 1 Aars Tje
nestetid som saadanne, og som har ' gennemgaaet en særlig 
Uddannelse, kan antages som Underkanonerer af I 
Grad og er derefter forpligtet til at tjene i Søværnet i 2 Aar. 

Underkanonerer af I Grad, der har mindst 2 Aars Tje
neste som saadanne, kan antages som Kanonerer i Re
serven og er derefter forpligtet til at tjene i Søværnet i 2 Aar. 
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§ 24. 
Hjemsendte Befalingsmænd og menige af Stammand

skabet er forpligb~t til at forrette Tjeneste i Søværnet under 
Mobilisering og Sikringsstyrkens Formering, saafremt de ind
kaldes i Henhold til V ærnepligtslovens Bestemmelser. De ind.
træder ved Genindkaldelsen i den Grad, de havde ved Hjem
sendelsen. 

§ 25. 
Nærmere Bestemmelse for Antagelse, Uddannelse, Hjem

sendelse m.v. af Stammandskabet og tilsvarende militært Per
sonel fastsættes af Ministeren. 

Dette Personel har, saafremt det er velanbefalet fra dets 
Tjenestetid, Fortrinsret ved Besættelse af saadanne Statsstil
linger, som det ifølge Uddannelse og Tjeneste maa anses for 
egnet til at bestride. 

Indkaldelse og Uddannelse af værnepligtige 
til Søværnet. 

§ 26. 
Det aarlige Behov af værnepligtige til Søværnet opføres 

paa Finanslovforslaget. 
Efter de i V ærnepligtsloven givne Regler indkaldes der 

af det i Lægdsrullen staaende Mandskab, der paa den for 
Aaret afholdte Session er udskrevet med Tjenstdygtigheds
vedtegning til Søværnet, saa mange værnepligtige, som be
høves til Udrustningerne og til Tjeneste ved Søværnets for
skellige Institutioner m.v. 

Den samlede Tjenestetid retter sig efter Togternes Va
righed og Tjenestens øvrige Krav, idet i Regelen ingen vær
nepligtig kan holdes til Tjeneste længere end ca. 1 Aar. 

Til Uddannelse som Befalingsmandselever og Tjeneste 
som Befalingsmænd kan der blandt de dertil egnede værne
pligtige udtages det fornødne Antal. De saaledes udtagne kan 
holdes til fortsat Tjeneste indtil en samlet Tjenestetid af 18 
Maaneder. 

De fra Tjeneste ved Kystdefensionen hjemsendte værne
pligtige Befalingsmænd og menige kan genindkaldes til fort-
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sat Øvelse 1 Gang i 20 Dage i Løbet af de første 6 Aar efter 
Hjemsendelsen. 

§ 27. 
Under særlige Omstændigheder kan Ministeren for det 

værnepligtige Pi:irsonels Vedkommende foretage Afvigelser fra 
de gældende Bestemmelser for Tjenestetiden, og saadanne Af
vigelser kan navnlig foretages under faretruende Forhold for 
at tilvejebringe den fornødne Sikr in g s s ty r k e. I sidst
nævnte Tilfælde er Ministeren ogsaa berettiget til i nødvi:lndig 
Udstrækning at foretage Genindkaldelser. 

Skoler. 

Underkvartermester- og Kvartermesterskoleme. 

§ 28. 

U n de r k v a r t e r m e s t e r s k o 1 e n. 
Skolens Formaal er at gøre Mather egnet til Antagelse 

som Underkvartermestre. 
Der gives dels en almindelig Fællesuddannelse og dels 

en Specialuddannelse, afpasset efter de forskellige Tjeneste
grenes Behov. 

Uddannelsen afsluttes med en Prøve. 

K v ar t e r m es t e r s k o l e n. 
Skolens Formaal er at gøre Underkvartermestre egnet 

til Udnævnelse til Kvartermestre. 
Der gives dels en Befalingsmandsuddannelse og dels en 

videregaaende Specialuddannelse, afpasset efter de forskellige 
Tjenestegrenes Behov. 

Uddannelsen afsluttes med en Prøve. 
En Kommandør eller Kommandørkaptajn er Chef for 

Underkvartermester- og Kvartermesterskolerne. 

Søofficersskolen. 

§ 29. 
Skolens Formaal er at uddanne unge Mænd til Søoffi

cerer i Linien. 
Som Elever paa Skolen kan ·optages Personer, der har 
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bestaaet Studentereksamen eller en tilsvarende Eksamen samt 
har gennemgaaet en Uddannelse som menig ved Søværnet. 

Endvidere kan efter Omstændighederne som Elever an
tages unge Mænd, der har bestaaet Realeksamen eller en der
til svarende Prøve samt har gennemgaaet Uddannelse som 
menig ved Søværnet. 

Efter bestaaet Afgangsprøve kan Eleverne udnævnes til 
S ø 1 ø j t n a n t er a f I I G r a d i Linien og er derefter for
pligtet til at tjene i Søværnet i 4 Aar. 

En Kommandør er Chef for Søofficersskolen. 

Reserveofficersskolen. 

§ 30. 
Skolens Formaal er at uddanne unge Mænd, der har 

gennemgaaet en Uddannelse som menig ved Søværnet, til Sø
officerer, Maskinmestre og Intendanter i Reserven. 

Ved Skolen oprettes det fornødne Antal Klasser. 
Som Elever i Søkadetklassen kan optages unge Mænd, 

der har Bevis som Styrmænd eller har bestaaet Skibsfører
eksamen. 

Som Elever i Maskinkadetklassen kan optages unge 
Mænd, der har bestaaet den udvidede Maskinisteksamen. 

Som Elever i Intendanturkadetklassen kan optages unge 
Mænd, der har bestaaet den af Ministeriet for Handel, Indu
stri og Søfart fastsatte højere Handelseksamen eller har an
den tilsvarende Uddannelse. 

Efter bestaaet Afgangsprøve kan Eleverne udnævnes til 
henholdsvis S ø 1 ø j t n an t a f I I Grad i Reserven, U n
d e r m a s k i n m es t e r a f I I G r a d i Reserven og R e
s er ve intendant og er derefter forpligtet til at tjene i 
Søværnet i 1 Aar. 

En Kommandørkaptajn eller Orlogskaptajn er Chef for 
Reserveofficersskolen. 
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· · • Flyveskolen. 
§ 3f. ,, 

Skolens Formaal er at uddanne Personel af Søværnet 
til Tjeneste ved Flyvevæsenet som Flyvere og Observatorer 
samt at uddanne Personel til Flyverløjtnanter af II Graid i Re
serven og til Flyvermekanikere. 

Ved Skolen oprettes det fornødne Antal Klasser. 
Uddannelsen afsluttes med en Prøve. 
Personel, der efter bestaaet Afgangsprøve udnævnes til 

F 1 y v e r 1 ø jt n a n t e r a f I I G r a d i Reserven, er derefter 
forpligtet til at tjene i Søværnet i 2 Aar. 

En Søofficer er Chef for Skolen. 

Kystbefalingsmandsskolerne. 

§ 32. 

0 ve r k o ns tab e 1 sko 1 en. 
Skolens Formaal er at uddanne Overkonstabelelever til 

Over konstabler. 
Saafremt det tilstrækkelige Antal kvalificerede frivillige 

ikke kan tilvejebringes, udtages til Elever det fornødne Antal 
af Kystdefensionens værnepligtige. 

Uddannelsen afsluttes med en Prøve. 

K y s t o f f i c e r s s k o 1 e n. 
Skolens Formaal er at uddanne unge Mænd til Kyst

løjtnanter i Reserven. 
Saafremt det tilstrækkelige Antal kvalificerede frivillige 

ikke kan tilvejebringes, udtages til Elever det fornødne Antal 
af Kystdefensionens værnepligtige. 

Efter bestaaet Afgangsprøve kan Eleverne udnævnes til 
K y s t 1 ø j t n a n t e r a f I I G r a d i Reserven og er derefter 
forpligtet til at tjene i Søværnet i 1 Aar. 

En Søofficer er Chef for Kystbefalingsmandsskolerne. 

§ 33. 
Uddannelse af Personel til Specialtjeneste eller til Be-
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stridelse åf højere kommandomæssige, administrative og tek
niske Stillinger i Søværnet kan foregaa paa særlige dertil op
rettede Skoler eller Kursus . . , 

§ 34. 
De nærmere Bestemmelset for Antagelse, Uddannelse og 

Prøver paa Søværnets Skoler fastsættes af Ministeren, der 
endvidere bemyndiges til helt eller delvis at henlægge Uddan
nelsen paa en af de i §§ 28-33 nævnte Skoler til en anden af 
disse. 

§ 35. 
Personel, der skal bestride tnilitær, teknisk og anden 

faglig Virksomhed i Søværnet, kan beordres til Uddannelse 
paa indenlandske! og udenlandske Højskoler, Læreanstalter, 
Fagskoler m.v. 

Tilgang, Afgang, Ansættelse og Forfremmelse 

af faste Befalingsmænd i Linien m. fl. 

§ 36. 
Til K v a r t e r m e s t r e a f I I I G r a d kan Kvarter

mestre af III Grad i Reserven samt Underkvartermestre og 
Flyvermekanikere udnævnes. 

Til K v a r t e r m e s t r e a f I I G r a d kan Kvarter
mestre af III Grad med mindst 4 Aars Tjeneste som saadanne 
forfremmes. 

Til Kvartermestre af I Grad kan Kvarterme
stre af II Grad forfremmes. 

Til M a t e r i e l m e s tr e af I I G r ad kan Kvarter
mestre af I Grad forfremmes. 

Til Materielmestre af I Grad kan Materielme
stre af II Grad forfremmes. 

Forfremmelserne sker ved Valg. 

Til In ten d an ter af I I G r a d i L in i en kan ud
nævnes Reserveintendanter samt Personel, der har gennem
gaaet en Intendanturuddannelse i Søværnet (jfr. § 33). 

Til In ten dan ter af I Grad kan Intendanter af 
II Grad forfremmes. 
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Til Over intendanter kan Intendanter af I og II 
Grad forfremmes. 

Til Stabs intendant kan Overintendanter, Inten
·<:lanter eller Søofficerer forfremmes henholdsvis udnævnes. 

Forfremmelserne sker ved Valg. 

Til U n d e r m a s k i n m es t r e a f II G r a d kan ud
nævnes Undermaskinmestre af II Grad i Reserven. 

Til Undermaskinmestre af I Grad kan Un
dermaskimnestre af II Grad forfremmes . 

Til Maskinmestre af III Grad kan Underma
s kinmestre af I Grad forfremmes. 

Forfremmelserne sker efter Aldersorden mellem dem, 
der er egnede til Forfremmelse. 

Til M a s k i n m es t r e a f I I G r a d kan Maskinme
.stre af III Grad med mindst 4 Aars Tjeneste som saadanne 
forfremmes. 

Til M a s k i n m e s t r e a f I G r a d kan Maskinmestre 
af II Grad forfremmes. 

Til S t ab s m a s k i n m e s t e r kan Maskinmestre af 
I og II Grad forfremmes. 

Forfremmelserne sker ved Valg. 

Til O ve r læge r af I I G r ad kan udnævnes Per
s oner, der har erhvervet Autorisation til at drive selvstæn
dig Lægevirksomhed - fortrinsvis Reservelæger eller tidli
gere Reservelæger i Søværnet. 

Til O v e r 1 æ g e r a f I G r a d kan Overlæger af II 
Grad og Reservelæger forfremmes. 

Til S t ab s l æ g e kan Overlæger af I og II Grad for
fremmes. 

Forfremmelserne sker ved Valg. 

Til Sø 1 ø j t n an ter af I G r ad kan Søløjtnanter af 
II Grad forfremmes. 

Forfremmelserne sker, senest efter 1 Aars Tjeneste, efter 
Aldersorden mellem dem, der er egnede til Forfremmelse. 
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Til Kaptajn 1 øj tn an ter kan forfremmes Søløjt
nanter af I Grad, der har gjort 4 Aars Tjeneste som Søløjt
nanter. 

Til O r 1 o g s kap t a j n e r kan Kaptajnløjtnanter for
fremmes. 

Til Ko mm an dø r kap t a j n er kan Orlogskaptajner 
forfremmes. 

Til Ko mm and ø re r kan Kommandørkaptajner og 
Orlogskaptajner forfremmes. 

Til Ko n t r e ad mi r a 1 er kan Kommandører og Kom
mandørkaptajner forfremmes. 

Til V i c e ad mi r a 1 kan Kontreadmiraler og Kom
mandører forfremmes. 

Forfremmelserne sker ved Valg. 

Til Di r e k tø re r for Søkortarkivet, for Søminevæse
net •og for Søartilleriet kan Søofficerer udnævnes. 

Disse Stillinger er Slutstillinger. 

Til In g en i ø re r kan udnævnes Personer, der har be
staaet Afgangseksamen fra Den polytekniske Læreanstalt, 
Danmarks tekniske Højskole, eller har gennemgaaet anden 
tilsvarende Uddannelse. 

Til I n g e n i ø r e r a f I I G r a d kan Ingeniører for
fremmes. 

Til Ingeniører af I Grad kan Ingeniører af II 
Grad forfremmes. 

Forfremmelserne sker ved Valg. 

Til U n d e r d i r e k t ø r e r kan udnævnes Ingeniører 
af I og II Grad eller andre dertil egnede ingeniøruddannede 
Personer. 

Til Direktør for Orlogsværftet kan en dertil egnet 
ingeniøruddannet Person udnævnes. 

§ 37. 
For Søværnets Tjenestemænd gælder med Hensyn til 

Afskedigelse Tjenestemandslovens almindelige Bestemmelser, 
idet dog Afskedigelse med Pension efter Tjenestemandsloven 
skal finde Sted som følger: 
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For Mineb1ekanikere af II Grad med •det fyldte ·55 Aar-
Fyrbødere .......... ·. . . . . . . . . ,....!- , - , 55 
Minem~kanikere af I Grad ... . 
Overfyrbødere ............... . 

af I Grad .... . . . 
K vartermestte af III Grad 

- II 
'... I 

Materielmestre af II og I Grad 1• 

og Musikdirigenten ...... . .... . 
Intendanter af II Grad . . .. ... . 

- I ; - ..... . . . 
Overintendanter . .. . ......... . . 
Undermaskinmestre af II og 
I Grad, .................... . . . 
Maskinmestre af III G,rad 

- II 
- I 

Stabsmaskinmester ....... . ... . 
Overlæger af II Grad .. . .... : • 

- I ....... . 
Søløjtna.nter af I Grad ....... . 
Kaptajnløjtnanter .. . . . .. .. . . . . 
Orlogskaptajner . . .. . ... . .... . 
Kommandørkaptajner ........ . 
Kommandører ....... . ....... . 
Kontreadmiraler ............. . 
Direktørerne for Søkortarkivet, 
Søminevæsenet og Søartilleriet. 
Ingeniører . . ... .. .. ..... . .. . . 

af II og I Grad samt 
Arkitekter ................... . 

60 
60 
60 
50 
55 
60 

62 
55 
60 

- l - 65 

50 
55 
60 
62 
65 
60 
65 
42 
48 
53 
60 
62 
65 

65 
60 

65 

---! 

Viceadmiralen, Stabslægen, Stabsintenda.nten, Direktø
rer for Orlogsværftet og Søværnets Prøveanstalt samt Under
direktører ved Orlogsværftet og Materielinspektionen følger
med Hensyn til Afskedigelse Tjenestemandslovens alminde
lige Regler, idet der dog kan meddeles dem Afsked med det 
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i"5'Jdte 65. Aar. Kontreadmiraler og Direktører for Søkortarki
vet, Søminevæsenet og Søartilleriet, der er fyldt 62 Aar, Kom
mandører, Kommandørkaptajner og Orlogskaptajner, der er 
fyldt henholdsvis 60, 57 og 50 Aar, kan forlange Afsked eller 
afskediges, i begge Tilfælde med Pension efter Tjenestemands
loven. 

Militære Tjenestemænd kan efter egen Begæring, naar 
det af tjenstlige Grunde anses for ønskeligt, afskediges med 
Pension efter Tjenestemandsloven, naar de samtidig ansættes 
i Reserven. 

Reserven. 

§ 38. 
Reservens Personel er ikke Tjenestemænd. 
Foruden det i §§ 21, 23, 30, 31 og 32 omhandlede Per

sonel kan Personel fra Linien ansættes i Reserven (jfr. § 37). 
Under Tjenstgøring lønnes og vederlægges Reservens 

Person-el paa samme Maade som det tilsvarende Personel af 
Linien. 

De nærmere Regler vedrørende Reserven fastsættes ved 
kongelig Anordning. 

Forfremmelsesbedømmelser. 

§ 39. 
Der affattes Forfremmelsesbedømmelser for menige og 

Befalingsmænd af de Chefer, under hvem de paagældende 
forretter Tjeneste, eventuelt tillige af andre Myndigheder. 

§ 40. 
Forfremmelsesbedømmelserne skal bl. a. indeholde Op

lysning om den paagældendes Egenskaber og om, hvorvidt 
han gør Fyldest i sin Stilling, er egnet til Forfremmelse, even
tuelt om han er særlig egnet til Forfremmelse. 

Paa Grundlag af Forfremmelsesbedømmelserne, og 
hvad der i øvrigt er bekendt, affatter Bedømmelsesraad for 
Personellet samlede aarlige Forfreil}melsesbedømmelser. 

183 



62 

De nærmere Regler for Bedømmelsesraadenes Sammen
sætning og Virksomhed fastsættes af Ministeren. 

Forskellige Bestemmelser. 
r§ 41. 

Opstaar der Ledighed i de lovmæssige Rammer, kan det 
Beløb, der af denne Grund ikke kommer til Anvendelse, be
nyttes til at lønne overtallige faste Befalingsmænd. 

I den Fordeling af Søofficerer til overordnede Stillinger, 
som er angivet i 1§§ 7-11, 19 og 28-30, kan der foretages de 
midlertidige 1Forandringer, som Tjenestens Tarv 
kræver, idet dog det normerede Antal i de paagældende Gra
der forbliver uforandret. 

§ 42. 
Befalingsmænd, som ikke har naaet den Alder, ved hvil

ken de skal afskediges, kan af en Aarsag, der ikke kan tilreg
nes dem selv, kun afskediges med 3 Maaneders V ar se I. Ef
ter Ministerens Bestemmelse kan de i disse 3 Maaneder hol
d-es i overtalligt Nummer. Afskediges de, medens de endnu er 
Værnepligt underkastet, indtræder de ved Genindkaldelse i 
den Grad, de havde ved Afskedigelsen. 

Befalingsmænd, der er afskediget med Pension efter 
Tjenestemandsloven, er pligtige til at staa til Søværnets Raa
dighed i Tilfælde af Mobilisering. 

Befalingsmænds T j e n -e s t e a 1 d e r i deres Grad reg
nes frra Dagen for deres Udnævnelse (Forfremmelse) til Gra
den. Udnævnelsen (Forfremmelsen) kan ikke regnes fra en 
tidligere Dag end den, paa hvilken <den er sket. Udnævnes 
(forfremmes) flere fra samme Dag, bestemmer Udnævnelser
nes (Forfremmelsernes) Rækkefølge deres indbyrdes Alders
orden. 

Disse Bestemmelser faar ingen Indflydelse paa Løn
ningsberegningen. 

Ingen Befalingsmand kan faa nogen anden K ara k ter 
eil!d den, som hans Gra<l i Overensstemmelse med denne Lov 
medfører. 

Naar Befalingsmænd faar Orlov, bevarer de deres 
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Plads i Aldersordenen. For saa vidt deres Tjeneste paa anden 
Maade kan besørges uden Udgift for Statskassen, og Forhol
dene iøvrigt taler derfor, kan de beholde deres Lønning. Or
lov gives som Regel ikke ud ov'er 12 Maaneder, medmindre 
det sker i Uddannelsesøjemed. Orlov til Vicea:dmiralen o,g· 
Orlov fo.r over 12 Maaneder til andre gives af Kongen. 

N aar Befalingsmænd efter egen Begæring sættes ud en 
for Nummer uden Lønning, beholder de deres Plads i 
Aldersordenen og har Ret til atter at træde ind i Nummer 
i samme Grad, naar der er Nummer ledigt. De kan dog ikke 
forfremmes, saa længe de staar uden for Nummer, og naar 
de har staaet uden for Nummer i over 3 Aar, da ikke førend 
1 Aar er forløbet, efter at de atter er traadt i Nummer. 

Som Regel gives der ikke Befalingsmænd Tilladelse til 
at forblive staaende uden for Nummer ud over 4 Aar. 

Den Tid, i hvilken de har staaet uden for Nummer, fra
drages ved Beregning af Alderstillæg og Pension. 

Befalingsmænd af Linien, der træder uden for Nummer" 
kan antages til Tjeneste i Reserven, saafremt de fornødne 
Midler ha ves til Raa:dighed. 

Tilladelse til at træde uden for Nummer gives af den" 
der har udnævnt den paagældende. 

Befalingsmænd har fortrinsvis Adgang til at ansættes i 
saadanne Stillinger under Marineministeriet, hvori de under 
Hensyn til deres Uddannelse og Kundskaber vil kunne gøre 
Fyldest. 

Under Krigsforhold samt under truende 
Krigs far e kan der afviges fra de gældende Bestemmelser 
om Tilgang, Afgang, Ansættelse, Forfremmelse og Forsætte\se 
i Henhold til Regler, der nærmere fastsættes ved Lov eller 
ved kongelig Anordning. 

Under Krigsforhold samt under truende Krigsfare op
hører Orlov, og Befalingsmænd, der staar uden for Num
mer, indtræder atter i Nummer. 

F r i v i 11 i g t P er s o n e 1, der har stillet sig til Raa
dighed under Øvelser og ekstraordinære Forhold, er under
disse stillet som det nærmest tilsvarende Personel af Reserven 
og værnepligtigt Personel. 
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Der vil, i det Omfang Forsvarsministeren efter For
handling m(;ld Indenrigsministeren m~atte bestemme, ku,nne 
gives udskrevne værnepligtige, der ikke skal indk,aldes til Af
tjening af Værnepligten, Adgang til at aftjene Værnepligten 
ved Søværnet eller Hæren, 1saaledes at et tilsvarende Antal af 
de til Aftjening af Værnepligten udtagne ikke indkaldes (jfr. 
V ærnepligtsloven). 

§ 43. 
De Udgifter til Søværnet, der opføres paa Marinemini

steriets militære Driftsbudget, herunder Anskaffelse og For-
11yelse af Krigsmateriel, skal holdes paa 14,5 Mill. Kr. aar
lig, idet dog Regulering af dette Beløb foretages paa Tillægs
bevillingsloven under Hensyntagen til Ændringer i Prisni
veau, Valutaforhold, Lønninger, Skatter og Afgifter. 

Marineministeriet kan uden særlig Bevilling paa de aar
lige Finanslove foretage Ompostering fra en Konto til en an
den. 

Herudover ydes der inden for en Periode paa højst 6 
Finansaar, begyndende med Finansaaret 1937-38, en sam
let ekstraordinær Bevilling paa 9 Mill. Kr. til Anskaffelse af 
Skibsmateriel til Flaaden samt inden for en Periode paa højst 
5 Finansaar, begyndende med Finansaaret 1937-38, en.,.sam
let ekstraordinær Bevilling paa 1,5 Mill. Kr. til Anskaffelse 
af Krigsmateriel til Kystdefensionen. 

§ 44. 
Bygninger, Anlæg og Arealer, som Søværnet ikke mere 

maatte ha-ve Anvendelse for, overgaar til andet Statsøjemed 
eller bortsælges. De herved indvundne Beløb indgaar i Stats
kassen. 

§ 45. 
Ved Loven~ Gennemførelse sættes Lov (Nr. 95-1932) af 

23. Marts 1932 om Søværnets Ordning ud af Kraft. 
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Love og Bestemmelser, der er sat ud af Kraft ved oven
nævnte Lov, vedbliver dog at være ude af Kraft. 

§ 46. 
Denne Lov træder straks i Kraft. 

Alsing Andersen. 
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MARINEM IN ISTERI ET. 

Købenili.aivn, den 19de Juni 1937. 

Kundgørelse for Søværnet. 

9. Arkiverne for Fiskeriinspektioner opbevares fremtidig 
- udenfor de Tider, hvor de er i Brug i udrustede Skibe - i 
Marineministeriet. 

Ministeriets Arkivar fører Tilsynet med Arkiverne og 
drager Omsorg for, at de stedse er klar til Anvendelse. 

Ved Kommandostrygning stilles de respektive Fiskeri
officerer til Raadighed for Ministeriet for at yde Bistand ved 
Fiskeriarkivernes Revision. 

Alsing Andersen. 
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MARINEMINI STERIET. 

K~ben:ha.vn, den 22de J,uni 1937. 

Kundgørelse for Søværnet. 

Militær Straffelov. 
(Lov Nr. 114 af 7de Maj 1937). 

(Krigsministeriet og Marineministeriet). 

Almindelig Del. 

1. Kapitel. 

Indledende Bestemmelser. 

§ 1. 
Borgerlig Straffelovs almindelige Del finder, for saa vidt 

ikke andet er bestemt, Anvendelse paa alle i ,denne Lov om
handlede strafbare Forhold. 

§ 2. 
De i denne Lov for Krigstid givne Regler finder ogsaa 

Anvendelse, naar Krigsmagten eller en Del deraf er sat paa 
Krigsfod, og Forsvarsministeren har offentliggjort en Med
delelse om denne Tilstands Begyndelse. 

§ 3. 
Personer, der hører til Krigsmagten uden at være Be

falingsmænd eller menige, sidestilles ved Anvendelsen af den-
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ne Lov med den af de nævnte Grupper, som de efter Stilling 
og Virksomhed maa sættes i Klasse med. 

§ 4. 
Ved Vagt forstaas i denne Lov enhver militær Afdeling 

eller Person, der forretter V.agt- eller Sikkerhedstjeneste. 

2. Kap i te 1. 

Almindelige Betingelser for Lovens Anvendelse. 

§ 5. 
Denne Lov omfatter de til Krigsmagten hørende Per

soner, hvad enten de er fast ansatte eller midlertidig tjenst
gørende. Endvidere omfattes hjemsendte af Loven for saa vidt 
angaar de militære Pligter, der paahviler dem, og i de første 
24 Timer efter Hjemsendelsen tilljge af§§ 47, 49 og 50. 

§ 6. 
I Krigstid omfatter denne Lov endvidere: 

a) Enhver, der i en hvilken som helst Egenskab gør Tjeneste 
ved Krigsmagten eller følger en Afdeling af den; 

b) Krigsfanger under Hensyn til de om disses Behandling 
gældende mellemfolkelige Overenskomster; 

c) enhver, der gør sig skyldig i et af de i §§ 34.-38, 40-42, 
60, 61 eller 64 omhandlede Forhold. 

§ 7. 
Personer, der ikke efter Reglerne i §§ 5 og 6 omfattes 

af Loven, -straffes kun for Medvirken til Overtrædelsi:! af den
ne, saafremt den paagældende Straffebestemmelse hjemler 
Straf af Fængsel i 4 Aar eller ·derover. 

§ 8. 
Denne Lov kommer til Anvendelse, ogsaa naar den straf.

bare Handling er begaaet udenfor den danske Stat. 

§ 9. 
Forbrydelser mod fremmed Krigsmagt, der samvirker 

med den danske, anses som forøvet mod denne. 
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3. Kapitel. 

Andre almindelige Bestemmelser vedrørende Lovens 
Anvendelse. 

§ 10. 
Paa Handlinger, som er nødvendige for at tilvejebringe 

Lydighed eller opretholde Orden, kommer Reglerne i Borger
lig Straffelovs § 13 til Anvendelse. 

§ 11. 
Uagtsomhed straffes ikke uden særlig Hjemmel. 

§ 12. 
Den, der ved at adlyde en foresats tjenstlige Befaling 

begaar en retsstridig Handling, er ansvarsfri, medmindre det 
var ham bekendt, at der ved Befalingen tilsigtedes en saadan 
Handling, eller dette var umiddelbart indlysende. 

§ 13. 
Er i Krigs-tid en Overtrædelse af denne Lov begaaet af 

Frygt for personlig Fare, kan Straffen nedsættes eller bort
falde, naar den skyldige, førend endelig Dom afsiges, giver 
Prøve paa udmærket Mod. 

§ 14. 
De i denne Lov omhandlede strafbare Handlinger paa

tales af det offentlige. Lovovertrædelser, der ellers er privat 
Paatale undergivne, kan paatales offentlig, naar de begaas 
i eller i Anledning af Tjenesten. 

§ 15. 
De Beføjelser, der ved Borgerlig Straffelov §§ 58, 93 

og 96 er tillagt Justitsministeren, tilkommer for Lovovertræ
delser, der paatales af den militære Anklagemyndighed, For
svarsministeren. 
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4. Kapitel. 

Straffene. 

§ 16. 
Efter denne Lov anvendes følgende Straffe: 

Irettesættelse, 
Kvarter arrest, 
Vagtarrest, 
skærpet Arrest, 
streng Arrest, 
Fængsel, 

samt i Krigstid: Livsstraf. 

§ 17. 
Irettesættelse optages i Dagsbefalingen eller oplæses ved 

Mønstring. Den kan .an vendes for mindre Forseelser i Stedet 
for en kortere Straf af Kvarter- eller Vagtarrest. 

§ 18. 
Kvarterarrest ikendes fra 2 til 30 Dage og bestaar i, at 

Bolig, Kvarter eller Skib ikke uden Tilladelse maa forlades. 
Menige Kvarterarrestanter gør Tjeneste som sædvanlig. Det 
samme gælder Befalingsmænd af lavere Grader efter nær
mere ved kgl. Anordning fastsatte Regler. 

Kvarterarrest, der ikke er udstaaet ved Tjenestens Op
hør, bortfalder. 

§ 19. 
Vagtarrest ikendes fra 2 til 30 Dage. Paa Befalings

mænd kan denne Straf dog anvendes i indtil 60 Dage samt 
1 Tilfælde, hvor ved Siden af Arrest tillige Fængsel er fore
skrevet, og ved Omsætning af Straf i indtil 6 Maaneder. 

Vagtarrest udstaas i et Arrestlokale. Paa Skibe kan 
Vagtarrest kun anvendes, naar den kan udstaas i et lyst eller 
-om Dagen oplyst Arrestaflukke eller i eget Lukaf. 

Vagtarrest udstaas saa vidt muligt i Enrum, og Vagt
arrestanter maa kun hensættes sammen med Vagtarrestanter 
af samme Grad. De har Adgang til Ekstraforplejning. De 
bør saa vidt muligt beskæftiges med passende A!bejde, even-

194 



169 B.12 -1937. 
tuelt udenfor Arrestlokalet. Hvis dette ikke er muligt, er 
de berettiget til selv at skaffe sig Arbejde, der er foreneligt 
med god Orden i Arresten. Læsning er tilladt. 

§ 20. 
Skærpet Arrest ikendes fra 2 til 30 Dage. Den udstaas 

i Enrum, og Arrestanten maa ikke beskæftiges, heller ikke 
med Læsning. Kosten er den almindelige militære Kost
forplejning, dog maa Arrestanten ikke faa anden Drik end 
Vand. 

§ 21. 
Streng Arrest ikendes fra 2 til 30 Dage. Den udstaas 

i Enrum, og Arrestanten maa ikke beskæftiges, heller ikke 
med Læsning. Kosten er en særlig Fangekost: Brød, Kartof
ler, Mælk, Vand og Salt. Der fastsættes ved kgl. Anordning 
nærmere Regler herom og om Straffens Afbrydelse ved Mel
lemfrister, der tilbringes i Vagtarrest. 

Straffen maa kun anvendes paa Personer under 35 Aar. 

§ 22. 
Ved kgl. Anordning fastsættes nærmere Bestemmelser 

om Fuldbyrdelsen af de forskellige Arter af Arrest, derunder 
ogsaa om Lempelser i Strafudstaaelsen eller Strafomsætning 
af Helbredshensyn. 

§ 23. 
Fængsel idømmes og udstaas efter de i den borgerlige 

Straffelovgivning fastsatte Regler. 

§ 24. 
Livsstraf fuldbyrdes ved Skydning. Nærmere Regler om 

Fuldbyrdelsen fastsættes ved kgl. Anordning. 
Livsstraf, der ikke er fuldbyrdet ved Krigstilstandens 

Ophør, omsættes til Straf af Fængsel paa Livstid. 

§ 25. 
Har nogen begaaet baade en Overtrædelse af denne Lov 

og anden strafbar Handling, kan Straffen fastsættes særskilt 
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for hver af Lovovertrædelserne. Den samlede Straf maa ikke 
overstige den, der ved Anvendelse af Borgerlig Straffelovs 
§ 88 vilde være ikendt. 

§ 26. 
Skal nogen under Milirt:ærtjeneste straffes for en Hand

ling, for hvilken Straffen ikke skal bestemmes efter denne 
Lov alene, kan fore.skreven Straf af Hæfte eller Fængsel om
sættes til Arreststraf. Sker det, medens den skyldige gennem
gaar den første Uddannelse, og Straffen paaregnes fuldbyr
det i Tjenestetiden, bør saadan Omsætning saa vidt muligt 
ske, saafremt ikke særlige Grunde taler derimod. Foreskre
ven Straf af Bøde kan omsættes til en militær Straf, ikke 
strengere end den Forvandlingsstraf, som vilde være at fast
sætte i Medfør af Borgerlig Straffelovs § 54. 

Bliver der Spørgsmaal om overfor nogen, der gennem
gaar den første Uddannelse, at fuldbyrde Straf af Hæfte 
eller Fængsel, som er fastsat inden Tjenestens Begyndelse, 
kan den militære straffuldbyrdende Myndighed, inden Af
soning paabegyndes, bestemme, at Straffen omsættes til en 
Arreststraf, eUer efter Forhandling med den borgerlige straf
fuldbyrdende Myndighed, at Afsoningen udsættes til efter den 
første Uddannelses Afslutning. Saadan Bestemmelse om Ud
sættelse kan ogsaa træffes, naar Straf af Hæfte eller Straf 
af Fængsel for Overtrædelse af andre Love end denne Lov er 
fastsat under Tjenesten. 

§ 27. 
Skal nogen, der ikke forretter Militærtjeneste, straffes 

for Overtrædelse af denne Lov, kan Arreststraf omsættes til 
en borgerlig Frihedsstraf. I Stedet for Kvarterarrest elleT 
en mindre Straf af Vagtarrest kan Bøde til Statskassen an
vendes. 

Skal en under Militærtjeneste paalagt Arreststraf af
sones efter Tjenestens Ophør, kan den efter den paagældendes 
Begæring af den militære straffuldbyrdende Myndighed om
sættes til en borgerlig Frihedsstraf. 
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§ 28. 

Imellem nedenstaaende Straffe bestaar følgende Forhold: 
1) Kvarterarrest i 3 Dage regnes lige med 1 Dags Vagt

arrest. 
2) 1 Dags skærpet Arrest regnes lige med 2 Dages Vagt

arrest. 
3) 1 Dags streng Arrest regnes lige med 6 Dages Vagt

arrest. 
4) 2 Dages Fængsel regnes lige med 3 Dages Vagtarrest. 
5) Vagtarrest og Hæfte regnes lige. 

§ 29. 
Ved Omsætning af Straf bliver, idet Bestemmelserne i 

~ 28 anvendes, følgende at iagttage: 
1) Kian Omsætning af Hæfte ikke ske inden for det 

Størstemaal af Vagtarrest, der er anvendelig overfor paa
gældende, finder Omsætning Sted til skærpet Arrest. Fæng
sel omsættes til skærpet eller streng Arrest. 

2) Kvarterarrest og Vagtarrest omsættes til Hæfte, 
skærpet Arrest til Hæfte eller Fængsel, streng Arrest til 
Fængsel. De i Borgerlig Straffelovs §§ 33 og 44 fastsatte 
Mindstemaal er herved ikke bindende. 

§ 30. 
I Henseende til de Retsvirkninger, som Lovgivningen 

knytter til, at en vis Straf er foreskrevet, forskyldt, idømt 
eller udstaaet, svarer Vagtarrest til Hæfte, skærpet og streng 
Arrest til Fængsel, jfr. dog § 32, Stk 3. 

§ 31. 
Har en værnepligtig i de første 2 Maaneder af sin Ud

dannelsestid udstaaet Frihedsstraf, strengere end Kvarter
arrest, i længere Tid end ialt 20 Dage, kan han efter Regi
mentets Bestemmelse straks efter Strafudstaaelsen hjemsen
des for senere at indkaldes til fornyet Uddannelse. 

Har en værnepligtig i sin første samlede U ddannelsestid 
udstaaet Vagtarrest i tilsammen mindst 10 Dage eller dertil 
svarende strengere Straf uden derfor at blive hjemsendt, 
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forlænges hans Tjenestetid med et tilsvarende Tidsrum. Dog 
kan Forsvarsministeren eller den, som han dertil bemyn
•diger, paa Afdelingens Indstilling helt eller delvis fritage 
den værnepligtige herfor, særlig naar han iøvrigt har udvist 
god Opførsel, eller naar afgørende tjenstlige Hensyn taler 
imod at holde ham til Tjeneste efter den almindelige Hjem
sendelse. 

5. Kapitel. 

Betinget Straf. 

§ 32. 
For Overtrædelse af denne Lov kan betinget Dom kun 

give~ efter Reglerne i § 33. 
Hvis der i Medfør af § 25 fastsættes særskilte Straffe 

for Overtrædelse af denne Lov og for anden strafbar Hand
ling, kan Fuldbyrdelse af Straffen for denne sidste kun ud
sættes, saafremt Straffene tilsammen ikke overstiger det i 
Borgerlig Straffelovs § 56 fastsatte Størstemaal. 

N aar i det i Borgerlig Straffelovs § 57 omhandlede Til
fælde den nye Lovovertrædelse er en Overtrædelse af nær
værende Lov, kan Retten lade det have sit Forblivende ved 
Udsættelsen af den første Strafs Fuldbyrdelse, hvis den nye 
Lovovertrædelse er uagtsom eller ikke medfører højere Straf 
end Arrest. 

§ 33. 
N aar en Straf for Overtrædelse af denne Lov ikk!l over

stiger det i Militær Retsplejelovs § 51 fastsatte Størstemaal, 
kan det, hvad enten Straffen idømmes eller paalægges uden 
Dom, bestemmes, at dens Fuldbyrdelse udsættes og endelig 
bortfalder paa Betingelse af, at den skyldige i efternævn.te 
Prøvetid ikke begaar en Lovovertrædelse, for hvilken der 
·idømmes eller paalægges ham større Straf end Bøde, Irette
sættelse eller Kvarterarrest i 8 Dage. Prøvetiden er Resten 
af den skyldiges ikke ved Hjemsendelse ·eller Hjemkomman
dering afbrudte Tjenestetid, dog højst 2 Aa,r. 

Opfyldes denne Betingelse ikke, bliver den udsatte Straf 
at fuldbyrde, saaledes at der af den Myndighed, der idøm-
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mer eller paalægger Straffen for den nye Lovovertrædelse, 
fastsættes en fælles Straf for begge Lovovertrædelser. 

Dog kan den nævnte Myndighed undtagelsesvis bestem
me, at Fuldbyrdelsen af Fællesstraffen skal udsættes, naar 
den er fastsat alene for Overtrædelse af denne Lov og -
dersom den fastsættes ved Dom - ikke overstiger det i Mili
tær Retsplejelovs § 51 fastsatte Størstemaal. 

Er den nye Forseelse ikke en Overtrædelse af denne Lov, 
kan ov,ennævnte Myndighed undtagelsesvis bestemme, at det 
skal have sit Forblivende ved Udsættelsen af den første Strafs 
Fuldbyrdelse, saaledes at der fastsættes særskilt Straf for den 
nye Forseelse. Hvis Sagen afgøres ved Dom, kan Fuldbyr
delsen af den sidste Straf udsættes efter Reglerne i Borgerlig 
Straffelovs 7de Kapitel. 

Særlig Del. 

6. Kap i te 1. 

Forbrydelser mod Krigsmagtens Kampdygtighed. 

§ 34. 
Den, som i Krigstid eller under truende Udsigt til Krig 

i ,den Hensigt at gavne Fjenden eller at skade den danske 
Krigsmagt 

1) virker hen til, at Tropper, Materiel eller Territorium 
bringes i Fjendens Vold eller ikke kommer dansk 
Krigsmagt til NyUe, 

2) forleder til Mytteri, Overgivelse eller Overløben til Fjen
den eller udbreder oprørske eller fjendtlige Opraab i 
den darnske Krigsmagt, 

3) ødelægger Veje eller Kommunikationsmidler, 
4) giver Fjenden Underretning om den danske Krigsmagts 

Forhold, derunder Kendingstegn og Signalkoder, 
5) vejleder Fjenden eller vildleder nogen Del af dansk 

Krigsmagt, 
6) undlader at udføre en Befaling, 
7) giver falsk Melding, 
8) hjælper Krigsfanger til Flugt eller 
9) gør sig skyldig i noget Forhold, der ganske maa side

stilles med et af de nævnte, 
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straffes for Krigsforræderi med Fængsel ikke under 8 Aar. 
I Krigstid kan Straffen stige til Livsstraf. 

§ 35. 
Den, der tjener Fjenden som Spion, straffes paa Livet. 
Som Spion betragtes kun den, der hemmelig eller under 

falsk Paaskud tilvejebringer eller søger at tilvejebringe Op
lysninger paa Krigsmagtens Operationsfelt i den Hensigt at 
meddele dem til Fjenden. 

Spioner af den fjendtlige Krigsmagt, som eft€r at være 
stødt til deres egen Hær senere tages til Fange, behandles 
som Krigsfanger og drages ikke til Ansvar for derPs tidligere 
Spioneri. 

1§ 36. 
Den, som under Kamp, eller naa,r Kamp forestaar, paa 

pligtstridig Maade søger at unddrage sig fra Deltagelse i 
Faren eller ukaldet opfordrer til eller paa anden Maade søger 
at fremkalde Overgivelse, eller som paa Tilbagetog lader 
Vaaben, Ammunition eller andet Materiel i Stikken, straffes 
mP-d Fængsel fra 6 Maaneder til 12 Aar. 

§ 37. 
Paa samme Maade straffes den, som i Krigstid ved 

pligtstridigt Forhold bidrager til, at Fjendens Foretagender 
fremmes, eller at dansk Krigsmagt skades eller udsættes for 
Fare. 

Sker det derved, at en Befalingsmand uden Nødvendig
bed opgiver sin Post eller kapitulerer overfor Fjenden eller 
handler som i § 36 ommeldt, kan Straffen stige til Fængsel 
paa Livstid eller Livsstraf. 

Sker det af Uagtsomhed, er Straffen Fængsel indtil 
4 Aar. 

§ 38. 
Den, som i Krigstid indenfor Krigsmagten udspreder 

Efterretninger eller foretager andre Handlinger, som er 
egnede til at fremkalde . Modløshed, straffes med Fængseil 
indtil 4 Aar. 
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§ 39. 

Den, som i Krigstid uden Tilladelse ved Afsendelse a,f 
Brev eller paa anden Maade har Forbindels~ med nogen t il 
den fjendtlige Krigsmagt hørende eller paa Fjendens Om
raade værende Person, straffes med Arrest eller med Fængsel 
indtil 1 Aar. Er derved meddelt Oplysning, der kan være af 
Værdi for Fjenden, kan Straffen stige til Fængsel i ·3 Aar. 

§ 40. 
Den, som røber militær Hemmelighed, hvis Aabenha

ring for fremmed Magt kan skade Landets Forsvar, straffes 
med Fængsel indtil 4 Aar. Begaas Handlingen i Krigstid 
eller under truende Udsigt til Krig, eller har den medført 
betydelig Skade, kan Straffen stige til Fængsel i 10 Aar. 

§ 41. 
Den, der uberettiget skaffer sig Kendskab til Hemme

lighed angaaende saadanne Forhold, som er omtalt i§ 40, eller 
gengiver Aktstykke eller beskriver eller afbilder andet, hvoraf 
saadan Hemmelighed fremgaar, straffes med Arrest eller 
med Fængsel indtil 6 Maaneder. Sker det i Krigstid eller 
under truende Udsigt til Krig, kan Straffen stige til Fængsel 
i 3 Aar. 

§ 42. 
Den, som forfalsker Ammunition eller andet Krigsmate

riel paa en saadan Maade, at Virkningen forringes eller Per
sonel udsættes for Fare, straffes med Arrest ikke under 15 
Dages skærpet Arrest eller med Fængsel indtil 4 Aar. 

Har Gerningsmanden maattet regne med, at Forfalsk
ningen vilde faa Virkning under Krigsforhold, er Straffen 
Fængsel fra 2 til 12 Aar. 

7. Kapitel. 

Ulovlig Fraværelse. 

§ 43. 
Den, der i den Hensigt at unddrage sig sin militære 

Tjeneste helt eller for længere ubestemt Tid fjerner sig fra 

15 201 



176 

'eller udebliver fra den militære Afdeling, til hvilken han 
hører eller er indkaldt, straffes for Rømning med Arrest, 
mindst 15 Dages skærpet Arrest, eller med Fængsel indtil 
1 Aar, i Krigstid indtil 3 Aar. 

Under særlig skærpende Omstændigheder, saasom naar 
nogen rømmer fra Skib paa Togt, eller naar flere i For
ening rømmer, er Stra;ffen Fængsel indtil 2 Aar, i Krigstid 
indtil 10 Aar. 

Rømning til Fjenden straffes med Fængsel ikke under 
4 Aair eller paa Livet. 

§ 44. 
Den, som ulovlig, men uden Rømningshensigt, fjerner 

sig eller udebliver fra den militære Afdeling, til hvilken han 
hører eller er indkaldt, straffes med Arrest eller med Fæng
sel indtil 6 Maaneder, i Krigstid indtil 2 Aar. 

Efter denne Bestemmelse straffes enhver, der ulovlig 
har fjernet sig eller er udeblevet fra sin Afdeling, men selv 
melder sig tilbage, i Fredstid inden 3 Dage, i Krigstid inden 
24 Timer. 

§ 45. 
Den, som unddrager sig militær Tjeneste ved at paa- . 

føre sig Sygdom eller Legemsfejl eller foregive Sygdom eller 
benytte andre Midler, der er beregnede paa at skuffe Myn
dighederne, straffes efter '§§ 43-44. 

§ 46. 
For en Værnepligtig, der i sin første samlede Uddan

nelsestid eller under Deltagelse i fortsat Øvelse gør sig skyl
dig i ulovlig Fraværelse fra Afdelingen i mindst 2 Døgn, 
forlænges Tjenestetiden med et tilsvarende Tidsrum. Bestem
melsen i § 31, 2det Stk., 2det Punktum, finder tilsvarende 
Anvendelse. 
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8. Kapitel. 

Forbrydelser mod Pligter som Undermand. 

§ 47. 
Den, der i Ord eller Gerning viser respektstridig Opfør

sel overfor Overmand eller Vagt, straffes med Arrest. Under 
skærpende Omstændigheder kan Straffen stige til Fængsel i 
6 Maaneder. Som skærpende Omstændigheder betragtes navn
lig, at Respektstridigheden er udvist i eller i Anledning af 
Tjenesten, overfor -en foresat, i flere militæres Overværelse 
eller paa offentligt Sted. 

t§ 48. 
Den, der gør sig skyldig i Ulydighed mod en foresats 

eller Vagts tjenstlige Befaling, straffes med Arrest eller med 
Fængsel indtil 6 Maaneder. 

Er den skyldige tidligere mere end een Gang straffet 
for Ulydighed, eller er der med Ulydigheden forbundet skær
pende Omstændigheder, saasom naar Forbrydelsen begaas af 
flere, eller naar den skyldige med roligt Overlæg haardnakket 
nægter Lydighed, kan Straffen stige til Fængsel i 3 Aar. 

Er med Ulydigheden forbundet personlig Vold mod 
foresat eller Vagt, eller har den medført betydelig Skade eller 
Fare, er Straffen Fængsel fra 4 Maaneder til 6 Aar. 

§ 49. 
Den, som i eller i Anledning af Tjenesten truer foresat, 

Overmånd eller Vagt med Vold, straffes med Arrest, ikke 
under 10 Dages skærpet Arrest, eller med Fængsel indtil 
1 Aar. Er Truslen rettet mod en foresat, kan Straffen stige 
til Fængsel i 2 Aar, i Krigstid 4 Aar. 

§ 50. 
Begaas nogen af de i Borgerlig Straffelovs §§ 244-24 7 

omhandlede Forbrydelser i eller i Anledning af Tjenesten mod 
foresat, Overmand eller Vagt, forhøjes den i de nævnte Be
stemmelser foreskrevne Straf til det dobbelte. Straffen kan i 
intet Tilfælde sættes lavere end til skærpet Arrest i 15 Dage 
eller hvis Mishandling foreligger, til Fængsel i 3 Maaneder. 
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Begaas i Krigstid Manddrab under de anførte Omstæn
digheder, kan Straffen stige til Livsstraf. 

§ 51. 
Dersom flere i Forening nægter en foresat eller Vagt 

Lydighed eller bruger Magt, Vold eller Trusel om Vold mod 
en foresat eller Vagt eller træffer Aftale om saadan Handle
maade, straffes de for Mytteri med Fængsel fra 4 Maaneder 
til 6 Aar. I Krigstid kan Straffen stige til Fængsel paa Livs
tid eller Livsstraf. 

§ 52. 
Har foresat, Overmand eller Vagt ved ukorrekt og navn

lig ved udæskende Forhold givet Anledning til en af de i §§ 
48- 51 omhandlede Forbrydelser, kan Straffen under iøvrigt 
formildende Omstændigheder nedsættes. 

§ 53. 
Den, som paa en saadan Maade ytrer Utilfredshed med 

en foresats Adfærd eller klager over Besværligheder eller 
Mangler, at han burde indse, at derved en for Mandstugten 
farlig Misfornøjelse kunde udbredes i Krigsmagten, straffes 
med Arrest. 

§ 54. 
Den, som uden rimelig Grund for højere foresat frem

fører Klage over en foresat eller Overmand, straffes med 
Arrest. 

9. Kap i te I. 

Forbrydelser mod Pligter som Overmand. 

§ 55. 
Den foresatte, der ikke med tilstrækkelig Agtpaagiven

hed og Kraft søger at hindre, at en ham undergiven begaar 
en Forbrydelse, som den foresatte er tjenstlig forpligtet til 
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at forhindre, straffes med Arres t eller med Fængsel indtil 
6 Maaneder. Under skærpende Omstændigheder, navnlig 
naar betydelig Skade er sket, kan Straffen stige til Fængsel 
i 3 Aar. 

§ 56. 
Den, som i eller i Anledning af Tjenesten truer Under

mand med Vold, straffes med Arrest. 

§ 57. 
Begaas nogle af de i Borgerlig Straffelovs §§ 244-24 7 

omhandlede Forbrydelser i eller i Anledning af Tjenesten 
mod en Undermand, forhøjes den i de nævnte Bestemmelser 
foreskrevne Straf med det halve. Straffen kan, bortset fra 
Tilfælde, hvor den angrebne ved udæskende Forhold har givet 
Anledning til Forbrydelsen, ikke sættes lavere end til Vagt
arrest i 15 Dage. 

§ 58. 
Den, som gennem uligelig Behandling, saasom unødig 

Besværliggørelse af Tjenesten, forfølger en undergiven, straf
fes med Arrest. 

§ 59. 
Den, som uden nærmest foresatte Chefs Tilladelse mod

tager Gave, Pengelaan eller anden Fordel af Undermand af 
samme Afdeling, eller som indlader sig med Undermand paa 
en Maade, der efter almindelig Opfattelse er egnet til at skade 
hans Autoritet som Befalingsmand, straffes med Arrest. 

1 0. Kap it e 1. 

Misbrug af militær Stilling udadtil. 

§ 60. 
Dersom i Krigstid Angreb paa Person eller Gods for

øves mod en saaret, syg eller under militær Varetægt staa
ende Person, kan de for saadanne Angreb i Borgerlig Strwf
felov foreskrevne Straffe forhøjes med det halve. 
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Uberettiget Tilegnelse af Ting fra faldne straffes som 
Tyveri. 

§ 61. 
Den, som for derigennem at skaffe sig eller andre ube

rettiget Vinding under Udnyttelse af Krigsfrygten, begaar en 
aÆ de i Borgerlig Straffelovs § 288, Stk. 1, Nr. 1-3, beskrevne 
Handlinger, straffes for Røveri. 

§ 62. 
Den, som i Krig misbruger eller ikke respekterer det 

»røde Kors« eller andet dermed ligestillet Mærke eller bru
ger Krigsredskab· eller Fremgangsmaade, hvis Anvendelse er 
i Strid med en af Danmark tiltraadt mellemfolkelig Over
enskomst eller med almindelige folkeretlige Regler, straffes 
med Arrest eller med Fængsel indtil 12 Aar. 

11. Kapitel. 

Tilsidesættelse af andre militære Pligter. 

§ 63. 
Den, som forsætlig eller uagtsomt undlader at efter

komme en ham efter Reglement, særlig Forskrift eller Tjene
steforholdets Natur paahvilende Pligt, straffes med Arrest. 

Er Pligtforsømmelsen særlig grov, har den medført stor 
Skade eller Fare, eller har en Befalingsmand derved i høj 
Grad svigtet overfor de Krav, der efter hans Stilling maa 
stilles til ham, kan Straffen stige til Fængsel i 1 Aar, i 
Krigstid 3 Aar. 

§ 64. 
Naar nogen er vidende om, at Krigsforræderi, fleres 

Rømning i Forening, Mytteri eller anden for Krigsmagten 
farlig Forbrydelse tilsigtes begaaet, og ikke gør, hvad der 
staar i hans Magt, for at forebygge Forbrydelsen eller dens 
Følger, om fornødent ved Anmeldelse, finder Borgerlig 
Straffelovs § 141 tilsvarende Anvendelse, dog a;t Straffen 
mindst er Arrest. 
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§ 65. 

Vagtforseelser straffes med Arrest, under skærpende 
Omstændigheder med Fængsel indtil 1 Aar. 

Har den skyldige forladt sin Post, sovet paa den eller 
været saa beruset, at han ikke kunde varetage sine Pligter, 
er Straffen som Regel mindst 10 Dages skærpet Arrest. · 

Er Vagtforseelsen begaaet i Krig, eller har den givet 
Anledning til, at der begaas en Forbrydelse eller indtræder 
betydeligere Skade, som den skyldige var tjenstlig forpligtet 
til at forhindre, kan Straffen stige til Fængsel i 3 Aar. 

§ 66. 
Den, som beruser sig i Tjeneste, eller naar Tjeneste 

maa paaregnes at forestaa, saaledes at han møder beruset i 
Tjenesten eller paa Grund af Beruselsen udebliver, straffes 
med Arrest. 

Paa samme Maade straffes den, der viser sig synlig 
beruset i Uniform uden for Tjenesten. 

§ 67. 
Den, som paa ufredelig Vis forstyrrer Forholdet mellem 

Kammerater eller i Kvarter, eller som gør sig skyldig i offent
lig Uorden, straffes med Arrest. 

§ 68. 
Naar Personer, der hører til Krigsmagten, uden Tilla

delse indtræder i indbyrdes Foreninger, som angaar deres 
Tjenesteforhold eller politiske Sager, eller møder i Forsam
linger af saadanne Personer for at raadslaa om Anliggender 
af denne Art, eller naar de mod et af deres foresatte udstedt 
Forbud deltager i en politisk Forsamling af civile, eller mod 
et af Forsvarsministeren udstedt Forhud deltager i en politisk 
Forening af civile, straffes de med Arrest. 

§ 69. 
Kvarterarrestant, der bryder Arresten, straffes med Ar

rest, dog mindst Vagtarrest. 
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§ 70. 
Den, der forsætlig eller ved Skødesløshed bevirker, at 

Krigsmagten tilhørende Ting bortkommP.r, ødelægges eller be
skadiges, straffes med Arrest eller med Fængsel indtil 1 Aar. 

Slutnings bestemmelse. 

§ 71. 
Denne Lov træder i Kraft den 1. Juli 1937. 
Samtidig ophæves Straffelov for Krigsmagten Nr. 68 af 

7. Maj 1881. 

Alsing Andersen. 
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MARINEMINI STERIET. 

København, d en 24de Jfllni 1937. 

Kundgørelse for Søværnet. 

Bekendtgørelse 
af 

Militær Retsplejelov 
(Lov Nr. 542 af 4de Oktober 1919 med senere Ændringer) 

(Krigsministeriet og Marineministeriet) . 

Kapitel 1. 

Straffesagers Afgørelse ved Dom. 

§ 1. 
De militære Retter bortfalder. 

§ 2. 
De ved militær Ret hidtil behandlede Sager, som ikke 

ifølge § 3 er militære Straffesager, behandles og paadømmes 
ved de borgerlige Retter efter de i Lovgivningen om Rettens 
Pleje indeholdte Regler. Dog finder Bestemmelserne i nær
værende Lovs § 43 om Nedsættelse af Forhørs- og Domsretter 
i visse Tilfælde, i § 16 om Forkyndelser, i § 19 om Værne
ting og i §§ 24---25 og § 32, 2det Stykke, om de militære Myn
digheders Medvirken ved Fremskaffelse af Oplysningsmidler 
m. m. ogsaa Anvendelse i disse Sager, for sidstnævnte Para-
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grafs Vedkommende dog kun, forsaavidt angaar saadanne 
Skridt, der ikke uden Skade for Sagens Oplysning kan op
sættes. 

§ 3. 
Som militære Straffesager anses: 

1. Sager om Overtrædelse af Militær Straffelov mod Per
soner, der efter Lovens §* 5 og 6 omfattes af denne. 

2. Sager mod de til Krigsmagten hørende Personer, hvad 
enten de er fast ansatte eller midlertidig tjenstgørende, 
om strafbare Handlinger, der vedrører Tjenesten eller er 
begaaet i eller i Anledning af Tjenesten eller paa militært 
Omraade eller i anvist Kvarter, og om Forbrydelser mod 
Person eller Ære, begaaet mod en ved Krigsmagten tjenst
gørende eller en Krigsfange. 

3. Sager af den under Nr. 2 omhandled~ Art mod Krigsfan
ger eller mod her i Landet under en Krig mellem frem
mede Magter internerede Militærpersoner. 

§ 4. 
Militære Straffesager bliver at behandle og paadømme· 

ved de borgerlige Retter efter de i Lovgivningen om Rettens 
Pleje indeholdte Regler om Strafferetsplejen, forsaavidt ikke 
de i de følgende Paragraffer givne Bestemmelser medfører 
Afvigelser. 

Denne Lovs Anvendelse paa Krigsfanger sker i sin Hel
hed under Hensyn til de om disses Behandling gældende mel
lemfolkelige Overenskomster. 

§ 5. 
Skal Forfølgning samtidig finde Sted mod en Person for 

flere Forhold, der ikke alle hører under militær Paatalemyn
dighed, sker dette under en militær Straffesag. Dog kan Sa
gen behandles som en borgerlig Straffesag, naar den militære 
og den borgerlige Paatalemyndighed er enige derom. 

Skal Forfølgning samtidig finde Sted mod flere Perso
ner for et Forhold, der ikke for alles Vedkommende hører un
der militær Paatalemyndighed, kan Sagen, naar den militære 
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og den borgerlige Paatalernyndighed er enige derom, i sin 
Helhed behandles enten som militær eller som borgerlig Straf
fesag. 

§ 6. 
Straffesager, hvori Fagkundskab til Søforhold skønnes 

at være af Betydning, kan af Forsvarsministeren, eventuelt 
efter Paatalemyndighedens Indstilling, henvises til Behand
ling ved Sø- og Handelsretten i København. 

I Straffesager, hvori teknisk eller anden saadan særlig 
Fagkundskab skønnes at være af Betydning, kan der af ved
kommende Ret tilkaldes 2 fagkyndige Meddommere. De nær
mere Regler herom fastsættes ved kongelig Anordning. 

§ 7. 
Naar der i Henhold til § 21 i Lov om Rettens Pleje 

anordnes ekstraordinære Retter til Undersøgelse af militære 
Straffesager, kan der, hvor Kendskab til Søforhold eller an
den særlig Fagkundskab skønnes at være af Betydning, til
forordnes Retten fagkyndige Medlemmer. 

§ 8. 
Foruden i de i § 29 i Lov om Rettens Pleje nævnte Til

fælde kan Retten beslutte, at Forhandlingen skal foregaa for 
lukkede Døre, naar Hensynet til Krigsforetagenders eller Af
delingers Sikkerhed eller militære Foranstaltningers Hemme
ligholdelse kræver det. 

Det i § 31, 2det Stykke, i Lov om Rettens Pleje inde
holdte Forbud mod Meddelelse om og offentlig Gengivelse af 
Forhandlingerne samt den for Overtrædelse deraf fastsatte 
Straf gælder ogsaa for de i nærværende Paragrafs 1ste Stykke 
nævnte Tilfælde. 

§ 9. 
De i Lov om Rettens Pleje omhandlede offentlige An

klagere medvirker ikke i militære Straffesager. 
Paatalemyndigheden i disse Sager udøves af militære 

Rettergangschefer under Tilsyn af Forsvarsministeren. 
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§ 10. 
Det fastsættes ved kgl. Anordning, hvilke Befalingsmænd 

der skal have Myndighed som Rettergangschef. Hvor ikke 
særlige Forhold gør sig gældende, bør saadan Myndighed ik
ke tillægges Befalingsmænd, hvis Kommandoomraade er væ
sentlig mindre omfattende end en Regimentschefs, Garnisons
kommandants eller Skibschefs. 

§ 11. 
Opstaar der i enkelte Tilfælde Tvivl om, hvilken Retter

gangschef der har Paatalemyndigheden, afgøres Spørgsmaa
let af Forsvarsministeren. 

Skal Hetsforfølgning under eet rejses mod flere Perso
ner, der staar under forskellige Rettergangschefer, udøves 
Paatalemyndigheden af den i Tjenesterang ældste Retter
gangschef, men den kan dog udøves af en anden af dem, naar 
de er enige om, at dette er hensigtsmæssigst, eller det bestem
mes af Forsvarsministeren. 

§ 12. 
Ved Udøvelsen af deres Paatalemyndighed bistaas Ret

tergangscheferne af Auditører. 
Opstaar der Meningsforskel mellem Rettergangschefen 

og Auditøren angaaende dennes Virksomhed ved Paatalemyn
dighedens Udøvelse, gør Auditøren Indberetning herom til Ge
neralauditøren. 

~ 13. 
Auditørerne leder Undersøgelsen i Straffesager og vir

ker som Anklagere ved Underretterne og Landsretterne. De er 
selvstændige Embedsmænd, der staar udenfor den militære 
Rækkefølge. 

Om Auditørernes Udnævnelse gælder de hidtidige Reg
ler. De har lige med de i Lov om Rettens Pleje §§ 43, 3die 
Stykke, og 121 nævnte Personer Adgang til at opnaa Beskik
kelse som henholdsvis Landsdommere og Landsretssagførere. 

§ 14. 
Er et Krigsskib -eller flere under fælles Kommando sam

lede Krigsskibe paa Togt, og ingen Auditør haves om Bord, 
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varetages ·den ellers Auditøren efter§ 13 paahvilende Tjeneste 
ved en, Sags Undersøgelse af en dertil af Rettergangschefen 
beordret Officer eller dermed ligestillet, men skønnes det nød
vendigt, at Undersøgelsen ledes af en Auditør, kan en saadan 
paa Rettergangschefens Indstilling beordres dertil af Gene
ralauditøren. Paatale for den dømmende Ret udføres af en 
Auditør, der dertil beordres af Generalauditøren. 

§ 15. 
Generalauditøren er en selvstændig Embedsmand, der 

staar udenfor den militære Rækkefølge. Han varetager Udfø
relsen af militære Straffesager for Højesteret og fører Tilsyn 
med Auditørernes Virksomhed. 

Hain. staar umiddelbart under Forsvarsministeren, bi
staar denne ved Tilsynet med Paatalemyndighedens Udøvelse 
og er i det hele hans juridiske Raadgiver i Sager den militære 
Retspleje vedrørende. 

'§ 16. 
Alle Forkyndelser for og Tilsigelser til militære sker 

gennem den paagæidendes Af,deling ved dennes Foranstalt
ning. 

§ 16 a. 
I de Tilfælde, der omhandles i § 41 i Lov om Rettens 

Pleje, saaledes som denne er ændret ved Lov Nr. 240 af 30te 
Maj 1941, § 1, træder Forsvarsministeren i Justitsministerens 
og Rettergangschefen i Politimesterens Sted. 

,§ 16 b. 
I Sted,et for Lov om Rettens Pleje, § 98, 1ste Punktum, 

træder følgende: 
N aar Behandling skal finde Sted af Sager, i hvilke 

Domsmænd skal medvirke, udtager vedkommende Landsrets
formand eller Underretsdommer (i København Byrettens 
Præsident) til Domsmænd - og om fornødent Suppleanter 
for disse - det nødvendige Antal af de øverst paa Listen op
forte Mandspersoner, der ikke tidligere i Nævningeaaret har 
gjort Tjeneste som Domsmænd (eller Suppleanter), og som 
ikke i Anledning af tidligere i Nævningea:aret trufne Afgørel
ser, jfr. § 98 b, er udgaaet af Listen. 
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§ 17. 
Lov om Rettens Pleje§ 219, 4de Stykke, sidste Punktum, 

finder ikke Anvendelse i militære Straffesager. 

§ 18. 
I Stedet for Lov om Rettens Pleje, § 688, 2det Stykke, 

træder følgende: 
Domsmænd skal medvirke ved Domsforhandlingen og 

Paadømmelsen undtagen: 
a. i Sager, som fremmes til Dom uden Udfærdigelse af An

klageskrift i Medfør af Retsplejelovens § 925, 
b. i Sager, i hvilke nærværende Lovs § 6 bringes til Anven

delse, 
c. i følgende Sager om Overtrædelse af Militær Straffelov: 

I Fredstid i Sager, for hvilke der ikke er hjemlet Straf 
af Fængsel over 2 Aar; i Krigstid i Sager, for hvilke der 
ikke er hjemlet Straf af Fængsel i 4 Aar eller derover, 

d. i Sager om Overtrædelser af andre Love, naar Sagen, hvis 
den ikke var en militær Straffesag, vilde have været en 
Politisag, 

e. i Sager, der efter Højesterets Bestemmelse i Medfør af 
§ 687, 3die Stk., (jfr. Lov Nr. 240 af 30te Maj 1941) skal 
undtages fra Landsretsbehandling, eller som behandles ef
ter Lov Nr. 14 af 18de Januar 1941, § 6. 

I Stedet for § 692, 2det Stykke, træder følgende: 
Domsmænd skal medvirke i de Sager, i hvilke Underret

tens Afgørelse er truffet under Medvirken af Domsmænd, 
samt i de Sager, der omhandles i § 688, 2det Stykke, litra a., 
og som ikke tillige falder ind under dette Stykkes litra b., 
c. eller d. 

§ 19. 
Forundersøgelse og Domsforhandling skal foruden ved 

de i Lov om Rettens Pleje Kapitel 63 nævnte Retter ogsaa 
kunne foretages ved Retten paa det Sted, hvor den sigtedes 
Afdeling har Garnison eller opholder sig, eller hvor det Skib, 
hvortil han hører, har Station eller befinder sig eller ved 
Hjemkomst til Danmark tager Station. Dette gælder dog ikke 
Sager om Oprejsning i Anledning af strafferetlig Forfølg
ning. 
214 



195 B.14 -1937. 

§ 20. 
Beslutning om Paatale tages af vedkommende Retter

gangschef i Embeds Medfør. Herved kommer Reglerne i Lov 
om Rettens Pleje §§ 722-28, forsaavidt saadant ikke udeluk
kes ved Forholdets Natur, til Anvendelse med de fornødne 
Lempelser, saaledes at Forsvarsministeren træder i Justits
ministerens og Rigsadvokatens Sted. Rettergangschefen ud
øver sin Beslutning om Undersøgelse eller Paatale ganske 
uafhængig og selvstændig, dog at Forsvarsministeren kan gi
ve ham Paalæg om at lade en Sag undersøge eller paatale 
ved Retten. 

§ 21. 
De i Lov om Rettens Pleje indeholdte Bestemmelser om 

Politisager finder ikke Anvendelse paa militære Straffesager. 
Alle disse behandles efter Reglerne for Sager angaaende For
brydelser, der paatales af Statsadvokaten. 

§ 22. 
Paatalen i militære Straffesager udfores af Auditøren i 

Henhold til den til ham af Rettergangschefen rettede Efter
forsknings- eller Tiltaleordre. 

Ved Højesteret udføres Tiltalen af Generalauditøren, der 
dog i Tilfælde af Forfald kan bemyndige en Auditør til at op
træde i sit Sted. 

§ 23. 
Til Forsvarer kan sigtede vælge foruden de i Lov om 

Rettens Pleje § 730, 2det Stykke, nævnte Sagførere en tjenst
gørende Militærperson af vedkommende Værn. 

Foruden i de i fornævnte Lovs § 731 nævnte Tilfælde 
bliver offentlig Forsvarer at beskikke, naar sigtede undergives 
Varetægtsfængsel, selv om han ikke er 1Sigtet for en i den of
fentlige Mening vanærende Handling. 

Som offentlig Forsvarer kan foruden de i § 733 nævnte 
Sagførere beskikkes en tjenstgørende Militærperson, naar sig
tede fremsætter Ønske herom, og den paagældende er villig til 
at paatage sig Hvervet. N aar der i Medfør af § 43 nedsættes 
Forhørsret eller Domsret, og ingen er villig til at modtage 
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Beskikkelse som Forsvarer; kan en Officer eller ligestillet be
ordres dertil. 

§ 24. 
De Beføjelser, der ved Lov om Rettens Pleje er tillagte 

Politiet med Hensyn til Anvendelse af de i 4de Bogs 2det Af
snit omhandlede Midler til Sagens Oplysning m. m., kan over
for militære Personer udøves af de militære foresatte og vagt
havende. 

§ 25. 
Udenfor de i Lov om Rettens Pleje Kapitel 68 og §§ 

755-57, jfr. § 773 fastsatte Betingelser kan Beslaglæggelse og 
Ransagning hos Personer, der ikke fører særlig Husstand, 
fin.de Sted i Kaserne, Lejr, Krigsskib, militært Fængsel, Syge
hus eller anden militær Bygning eller Rum, som staar under 
Opsyn af de militære Myndigheder eller er Sæde for en Be
drift, hvortil Tilladelse af de militære Myndigheder ud.kræ
ves. Beslaglæggelse og Ransagning kan i disse Tilfælde finde 
Sted uden Retskendelse, og den i§§ 746 og 758 paabudte efter
følgende Beretning bortfalder. 

§ 26. 
Udenfor de i Lov om Rettens Pleje Kapitel 71 fastsatte 

Betingelser kan enhver militær foresat anholde en undergi
ven, naar denne 
1) gør sig skyldig i Ulydighed eller grov Tilsidesættelse af Re

spekten, og det skønnes nødvendigt til Hævdelse af Disci
plinen at anholde ham, 

2) forser sig i Drukkenskab eller i anden ophidset Tilstand, 
saa at han ikke er modtagelig for Forestillinger, og Om
stændighederne giver Grund til at frygte, at han, hvis han 
forbliver paa fri Fod, kan forledes til at forgribe sig paa 
foresatte eller begaa andre Forbrydelser, 

3) træffes under Udførelsen af en Forbrydelse eller paa fri
ske Spor eller mistænkes for en begaaet Forbrydelse, og 
det skønnes fornødent at sikre hans Tilstedeblivelse eller 
Afsondring fra Samkvem med andre. 

Under Pil Tjenesteforretnings Udførelse kan alene den 
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højstbefalende for samme anholde den undergivne. Heller ikke 
kan i øvrigt en foresat anholde nogen undergiven i sin egen 
foresattes Overværelse uden dennes Samtykke. 

§ 27. 
Naar en Beslaglæggelse, Ransagning eller Anholdelse 

har fundet Sted uden Beslutning af en Ret, skal der uophol
delig ske Indberetning herom med alle fornødne Oplysninger 
til vedkommende Rettergangschef, der uden Ophold, saa vidt 
muligt efter at have forhandlet med Auditøren om Sagen, af
gør, om Beslaglæggelsen eller Anholdelsen skal opretholdes. 

§ 28. 
De i Lov om Rettens Pleje §§ 746, 758, jfr. § 773 og 

§ 774 fastsatte Frister af 24 Timer kan om fornødent ud
strækkes til højst 3 X 24 Timer. 

§ 29. 
Udenfor de i Lov om Rettens Pleje § 780 omhandlede 

Tilfælde kan Fængsling besluttes, naar der efter Sagens Om
stændigheder er særlig Grund til at antage, at sigtedes For
bliven paa fri Fod vil virke nedbrydende paa Mandstugten. 

Den i Paragraffens 2det Stykke omhandlede Begæring 
fremsættes af Auditøren, til hvem ogsaa den i § 782, sidste 
Stykke omhandlede Udskrift af Retsbogen overgives. 

Lige med de i Paragraffens sidste Stykke, litra b., om
handlede Betingelser skal i militære Straffesager, der alene 
angaar en rent militær Forseelse, gælde at den sigtede for
hen har været straffet 2 Gange ved Dom for lignende For
seelse eller 4 Gange uden Dom. 

§ 30. 
Lov om Rettens Pleje § 783, 2det Stykke, an vendes 

saaledes, at den ~ængslede hensættes i borgerligt eller mili
tært Varetægtsfængsel efter de militære Myndigheders Be
stemmelse, saa vidt muligt paa det Sted, hvor Sagen til 
enhver Tid behandles. 
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Ved Anvendelsen af Bestemmelsen i§ 784, sidste Stykke, 
træder, forsaavidt militære Fængsler angaar, den militære 
Myndighed, under hvilken Fængslet staar, i Stedet for 
Fængselsforstanderens foresatte. 

§ 31. 
Ved Anvendelsen af Lov om Rettens Pleje § 790, 1ste 

Stykke, sidste Punktum, træder Auditøren i Statsadvokatens 
og Generalauditøren i Rigsadvokatens Sted. 

§ 32. 
I Stedet for Bestemmelserne i Lov om Rettens Pleje 

§§ 801 og 802 træder følgende Bestemmelser: 
Det paahviler Befalingsmændene for et Kompagni, en 

Eskadron, et Batteri, et Fort, en Skole eller anden dermed 
ligestillet Afdeling eller Institution eller for en mindre Af
deling, der har et fra Hovedafdelingen afsondret Standkvar
ter, Skibs-, Korps- og Afdelingscheferne var Søværnet samt 
enhver foresat, der har en med de fornævnte jævnstaaende 
Stilling, saavel som højere foresatte af egen Drift og med 
den størst mulige Hurtighed at undersøge eller lade under
søge alle strafbare Handlinger af den i § 3 nævnte Art, 
naar der opstaar rimelig Formodning om, at en saadan er 
begaaet. 

Saa snart ske kan, indsendes Sagen, hvis den ikke er 
afgjort ved Straf uden Dom, med alle foreliggende Oplys
ninger til Rettergangschefen, der, hvis han finder, at der 
bør tilvejebringes yderligere Oplysninger, tilstiller Auditøren 
Sagen til nærmere Efterforskning. 

Auditøren udfører sit Hverv selvstændigt, men er i Hen
seende til de Forhold, der skal efterforskes, bundet ved Hen
visningsordren, og Rettergangschefen har paa ethvert Trin 
af Efterforskningen Ret til at gøre sig bekendt med eller for
lange Oplysning om dens Gang. 

Auditøren erholder til Gennemførelse af sit Hverv den 
fornødne Bistand af de militære Myndigheder. Saadanne 
Efterforskningsskridt, der griber ind i militære Kommando
omraader, kan han ikke foretage uden ved Henvendelse til 
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vedkommende Chef, medmindre det paagældende Skridt ikke 
uden Skade for Sagens Oplysning kan opsættes, i hvilket 
Fald han uopholdelig giver Meddelelse til Chefen. Det bor
gerlige Politi er pligtigt til at efterkomme alle lovlige Be
gæringer fra Auditøren vedrørende Efterforskningen af de 
under hans Virkekreds hørende Forbrydelser. I paatræn
gende Tilfælde kan Politiet uden at afvente Begæring fore
tage enkelte Efterforskningsskridt, som skønnes uopsættelige, 
men det skal i saa Fald uopholdelig underrette vedkommende 
Rettergangschef eller Auditør om de foretagne Skridt. 

§ 33. 
I øvrigt finder Reglerne i Lov om Rettens Plej€ Kapi

tel 74 om Efterforskning Anvendelse med følgend<:l Lem
pelser: 

1. De i § 803 omhandlede Anmeldelser kan foruden til 
Politiet og Statsadvokaten gøres til de i § 32 nævnte 
militære Myndigheder, sigtedes Afdeling eller Retter
gangschefen. 

2. Ved Anvendelsen af § 805 træder Rettergangschefen i 
Politimesterens Sted. 

3. Ved Anvendelsen af §§ 804 og 811 træder Rettergangs
chefen i Politimesterens og Generalauditøren i Stats
advokatens Sted. !øvrigt træder overalt Auditøren i 
Stedet for Politimesteren. 

4. De i § 808, jfr. § 723 og nærværende Lovs § 20, om
handlede Oplysninger forelægges af Auditøren for Ret
tergangschefen. 

5. Bestemmelserne i § 807, 3die Stykke, og § 809, sidste 
Stykke, finder ikke Anvendelse. 

, 6. I Stedet for § 812 træder følgende Bestemmelse: 
Findes Efterforskningens Øjemed at være opnaaet, 

afgiver Auditøren Sagen med Beretning om Efterforsk
ningens Resultat til Rettergangschefen, der, efter at 
saadanne enkelte yderligere Oplysninger, som maatte 
findes fornødne, er tilvejebragte, tager Beslutning om 
Sagens Afgør,else ved Paalæg af Straf uden Dom, for
saavidt denne Afgør<:llsesmaade er hjemlet, eller om 
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dens Forfølgning ved Retten, eller om Efterforskningens 
Afslutning ved Sagens Henlæggelse. Henlægges Sagen, 
vedtegnes Grunden. 

7. I Stedet for § 813, 1ste Punktum, træder følgende Be
stemmelse: 

Faar nogen underordnet militær Myndighed, Audi
tøren eller Politiet, efter at Tiltale er rejst eller Sagen 
henlagt, Kundskab om Omstændigheder, der opfordrer 
til yderligere Efterforskning, og Forholdene ikke tilsteder 
at indhente Rettergangschefens nærmere Bestemmelse, 
foretager de paa egen Haand de Efterforskningshand
linger, der skønnes fornødne, og gør derefter uopholde
lig Indberetning til Rettergangschefen. 

8. Klager over formentligt Myndighedsmisbrug fra mili
tære Myndigheders Side under Efterforskningen be
handles efter de i § 814 foreskrevne Regler for Behand
lingen af Klager over Politiet. Klage fra flere fremføres 
paa samtlige de klagendes Vegne af 1 eller 2 af dem 
dertil valgte. 

§ 34. 
Ved Anvendelsen af Reglerne i Lov om Rettens Pleje 

Kapitel 75 om Forundersøgelse ved Retten gøres følgende 
Afvigelser: 

1. § 815, 1ste Stykke, finder ikke Anvendelse. I Stedet 
for 2det Stykke gælder følgende: 

Forundersøgelse ved Retten foretages kun efter Be
gæring af Auditøren efter dertil indhentet Bemyndigelse 
af Rettergangschefen. Den skal være rettet mod en 
bestemt Person som sigtet. 

2. Ved Anvendelsen af de følgende Paragraffer træder Au
ditøren i Stedet for Politimesteren, Politiet eller Paatale
myndigheden. 

3. Ved Anvendelsen af Bestemmelserne i §§ 823, 826 og 
827 træder Rettergangschefen i Statsadvokatens Sted. 

4. Ved Anvendelsen af Bestemmelsen i § 828 træder Au
ditøren i Stedet for Statsadvokaten. 

5. Efter Forundersøgelsens Slutning fiDJder Reglerne oven
for i § 33 Nr. 6 tilsva~ende Anvendelse. 
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§ 35. 
Beslutning om og for hvilken Forbrydelse Tiltale skal 

rejses, tages af Rettergangschefen, efter at denne derom har 
forhandlet med Auditøren. Beslutningen udfærdiges skriftlig. 
En Udvidelse af Tiltalen kan kun ske med Rettergangschefens 
Samtykke. 

Ved Iværksættelsen af Tiltalen i Henhold til Tiltalebe
slutningen, Forberedelsen af Domsforhandlingen og selve 
Domsforhandlingen træder overalt Auditøren i Statsadvoka
tens eller Anklagerens Sted. I §§ 842, 2., 869, 1ste Stykke, 
885, 3die Stykke, og 908, 2det Stykke, træder dog Rettergangs
chefen i Stedet for Statsadvokaten. 

Tiltalebeslutningen vedlægges det af Auditøren udfær
digede Anklageskrift. 

Den i § 905 omhandlede Beslutning om at frafalde Til
tale kan tages af Rettergangschefen. 

§ 36. 
(Ophævet ved Lov Nr. 115 af 7de Maj 1937). 

§ 37. 
Ved Anvendelsen af Bestemmelserne i Lov om Rettens 

Pleje Kapitel 80 træder overalt Auditøren i Anklagerens, 
Politimesterens og Statsadvokatens Sted. I § 929, sidste 
Stykke, træder dog Rettergangschefen i Statsadvokatens Sted. 

§ 38. 
Ved Anvendelsen af Reglerne i Lov om Rettens Pleje, 

6te Afsnit, om Retsmidler mod trufne Afgørel'Ser gælder føl
gende Afvigelser: 

1. Beslutning om Anvendelse af Retsmidlerne træffes paa 
det offentliges Vegne af Rettergangschefen, efter at 
denne derom har forhandlet med Auditøren. Ved Iværk
sættelsen og den nærmere Gennemførelse af Retsmidlet 
træder Generalauditøren i Rigsadvokatens og en Audi
tør i Statsadvokatens Sted. 

2. Fristen for den foreskrevne Meddelelse om Anke eller 
Kære er 7 Dage. 
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3. I § 948 træder Rettergangschefens Kontor i Stedet for 
Statsadvokatens. Tiltaltes Meddelelse om Anke eller 
Kære kan foruden paa de i §§ 948 og 970, 2det Stykke, 
nævnte Maader afgives skriftlig eller mundtlig paa 
Rettergangschefens Kontor eller for en foresat Chef 
eller, hvis tiltalte er fængslet, for Vagtkommandøren 
eller Arrestforvareren. 

4. I Stedet for § 952, 2det Stykke, træder følgende Be
stemmelse: 

Generalauditøren oversender snarst muligt Sagens 
Akter til Højesteret med de Bemærkninger eller Begæ
ringer, han maatte finde fornødne. 

5. I §§ 962, 963, 966, 968, 973 og 985 træder Forsvars
ministeren i Justitsministerens Sted. 

§ 39. 
Reglerne i Kapitel 90 om Fuldbyrdelse af Domme i 

Straffesager gælder med følgende Afvigelser og Tilføjelser: 
1. I § 997 træder Rettergangschefen i Stedet for Politi

mesteren. Bestemmelsen i 1ste Stykke, 2det Punktum, 
bortfalder. 

2. I § 998 ændres »Politimesteren eller den denne over
ordnede Myndighed « til den :omilitære Myndighed, der 
skal fuldbyrde Dommen, eller Rettergangschefen« og 
»Statsadvokaten Bller Politimesteren« til »Rettergangs
chefen «. 

3. Ingen Livsstraf maa fuldbyrdes, førend Kongen har be
sluttet ikke at benytte sin Benaadningsret, Den Ret, der 
har afsagt den endelige Dom, skal afgive Erklæring om, 
hvorvidt ,der er Grund til at anbefale den domfældte 
til Benaadning. Fuldbyrdelsen bliver at udsætte, hvis 
den domfældte bliver sindssyg. 

I øvrigt træder i §§ 1000-1002 Forsvarsministe
ren i Justitsministerens Sted. 

§ 40. 
Ved Anvendelsen af Reglerne i Kapitel 91 om Sagsom

kostninger gælder følgende Lempelser: 
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1. I § 1008, sidste Stykke, træder Auditøren i Stedet for 
Statsadvokaten. 

2. I § 1011, sidste Stykke, ændres »Statsadvokatens eller 
Politimesterens« til »Paatalemyndighedens «. 
Ved Anvendelsen af Reglerne i Kapitel 93a om Oprejs

ning i Anledning af strafferetlig Forfølgning gælder følgende 
Lempelser: 

1. I § 1018 b, 2det Stykke, og § 1018 h, 2det Stykke, træder 
Forsvarsministeren i Justitsministerens Sted og Gene
ralauditøren i Rigsadvokatens Sted. 

2. I § 1018 d og § 1018 h, 2det og 3die Stykke træder 
Rettergangschefen i Politimesterens og Statsadvokatens 
Sted. 

§ 41. 
I Stedet for Lov om Rettens Pleje § 1039 træder føl

gende Bestemmelse: 
Straffesager, i hvilke der ikke er rejst Tiltale paa den 

Tid, ,nærværende Lov træder i Kraft, behandles efter de i 
denne Lov foreskrevne Regler. Gyldigheden af Retshand
linger, som er foretagne i Sagen før Lovens Ikrafttræden, 
bedømmes efter den tidligere Lovgivning. 

§ 42. 
I Stedet for Lov om Rettens Pleje § 1040 træder føl

gende Bestemmelse: 
Paaanke af Straffedomme, som er afsagte, før denne 

Lov træder i Kraft, sker efter de hidtil gældende Regler. 
Fuldbyrdelsen af Straffedomme sker efter Lovens Ikraft

træden efter Reglerne i denne Lov. 

§ 43. 
Er et Krigsskib eller flere under fælles Kommando 

samlede Krigsskibe paa Togt fjernede fra deres Station eller 
udenfor danske Farvande, kan der til Foretagelse af For
undersøgelse eller enkeltstaaende Retshandlinger i særdeles 
paatrængende Tilfælde, hvor en Sags Undersøgelse ikke kan 
opsættes, henholdsvis af Skibschefen eller den højstkomman-
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derende nedsættes en Forhørsret, der skal bestaa af en Audi
tør, hvis en saBJdan haves om Bord, og ellers af -en af de æld
ste Officerer som Formand samt 2 andre Medlemmer, hvoraf 
den ene saa vidt muligt skal være af samme Grad og Tjene
stestilling som den, mod hvem Undersøgelsen eller den paa
gældende Retshandling er rettet, medens den anden skal være 
.dennes Overmand. 

Kan i det sidste af de anført-e Tilfælde en Sags Paa
kendelse ikke opsættes til Skibets eller Skibenes Hjemkomst, 
kan henholdsvis Skibschefen eller den højstkommanderende 
nedsætte en Domsret. Denne skal bestaa af en Auditør, hvis 
en saadan ha ves om Bord, og ellers af en af de ældste Office
rer som Formand og 4 andre Dommere, hvoraf de 2 saa vidt 
muligt skal være af samme Grad og Tjenestestilling som til
talte, de to af højere Tjenestegrad. Hvis der forud har været 
nedsat en Forhørsret, indtræder saa vidt muligt dennes For
mand og Medlemmer i Domsretten. 

Naar i de heromhandlede Tilfælde 2 Auditører ikke 
haves om Bord eller kan skaffes til Stede, varetages den 
Auditøren •efter § 13 paahvilende Tjeneste af en dertil af 
Rettergangschefen beordret Officer eller dermed ligestillet. 

Ved kongelig Anordning kan fastsættes saadanne Lem
pelser i de ellers gældende Regler om Retsplejen, som de sær
lige Forhold maatte kræve. 

Hvis Fuldbyrdelsen af en af en Ret om Bord i Hen
bold til nærværende Paragrafs 2det Stykke idømt Straf ikke 
uden Skade for Disciplinen eller anden væsentlig Ulempe 
kan udsættes til Skibets -eller domfældtes Hjemkomst, kan 
Dommen, forsaavidt det efter Straffens Karakter er muligt, 
fuldbyrdes om Bord uden Hensyn til, at domfældt-e erklærer 
at ville paaanke Dommen. 

De om Bord afsagte Domme kan saavel af vedkom
mende Chef som af domfældte paaankes for Landsretten der, 
bvor Skibet efter sin Hjemkomst tager Station, af domfældte, 
selv om han maatte have udstaaet den idømte Straf. 
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Kapitel 2. 

Anvendelse af Disciplinarmidler og Straffesagers 
Afgørelse uden Dom. 

§ 44. 
Som Disciplinarmidler kan anvendes mundtlige Tilrette

visninger, Arbejde og Efterøvelse i en Del af Fritiden, Frem
stilling, Vagt eller anden Tjeneste udenfor Orden, Nægtelse 
af visse Tilladelser, der ellers tilstaas, saasom Landlov, Til
ladelse til at møde -senere end befalet i Kvarter eller for 
kort Tid at forlade Garnison, Lejr eller Kantonnements
omraade. 

Tilrettevisninger, der ikke maa udarte til Skældsord eller 
andre upassende eller krænkende Udladelser, kan gives under 
fire Øjne eller i Overværelse af andre militære. 

Landlov maa i hvert enkelt Tilfælde højst nægtes for 2 
Gange og ikke udover 14 Dage og andre Tilladelser kun for 
et bestemt Tidsrum ikke udover 14 Dage. 

Disciplinarmidler maa kun anvendes paa den eller dem, 
der har begaaet Forseelsen. 

§ 45. 
Disciplinarmidlerne kan, naar Omstændighederne taler 

derfor, anvendes i Stedet for Straf for mindre Forsømmel
ser og Forseelser. 

Efterøvelse maa dog kun benyttes til Fremme af dens 
Uddannelse, som har vist Forsømmelighed eller Mangel paa 
Flid i det paagældende Fag. 

Ved Anvendelse af Disciplinarmidlerne maa det iagt
tages, at der ikke ved Overanstrengelse eller paa anden 
Maade tilføjes nogen Skade. 

Forud for Anvendelsen af et Disciplinarmiddel skal det 
tilkendegives den paagældende, hvori det bestaar, og hvad 
der er Grunden til dels Anvendelse. 

§ 46. 
Disciplinarmidlerne betragtes ikke som Straf, og den 

paagældende kan ikke forlange Sagen henvist til Rettergang. 
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Over Anvendelsen af et Disciplinarmiddel kan den paa
gældende klage til vedkommende foresatte, uden at der der
for kan paalægges ham Straf efter Militær Straffelov, med
mindre Klagen er bevidst grundløs, men han kan ikke ved 
at indgive Klage unddrage sig Pligten til at efterkomme, hvad 
der er paalagt ham. 

Om Anvendelse af Disciplinarmidler og Grunden dertil 
skal der ske Tilførsel til en særlig dertil indrettet Bog efter 
nærmere af Forsvarsministeren givne Regler. 

§ 47. 
Af Disciplinarmidlerne kan Tilrettevisning anvendes 

overfor alle undergivne, de øvrige Disciplinarmidler derimod 
ikke overfor Officerer og faste Befalingsmænd eller dermed 
ligestillede, medmindre de er Elever i en militær Skole. 

§ 48. 
Enhver foresat ka,n tildele sine undergivne _fortjente

Tilrettevisninger. 
Myndighed til paa undergivne at anvende de øvrige 

Disciplinarmidler tilkommer foresatte, der fører Befaling 
over eller forestaar et Kompagni, en Eskadron, et Batteri, 
en Skole, en militær Plads, et Skib eller anden dermed lige 
eller højere stillet selvstændig Afdeling eller Institution, 
samt højere foresatte. 

Samme Myndighed har ogsaa foresatte, der har Befa
ling over en mindre Troppedel eller Institution, naar de med 
deres undergivne har et fra Hovedafdelingen afsondret Stand
kvarter. 

§ 49. 
I militær Straffesag kan Straf uden Dom paalægges 

den undergivne af vedkommende militære foresatte efter føl
gende Regler. 

§ 50. 
Uden Dom maa en Sag ikke afgøres, naar den begaaede 

Forseelse 
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1) medfører en lovbestemt Skærpelse af Straffen i Genta

gelsestilfælde, 
2) bestaar i Vold mod eller ulovlig Afstraffelse af en un

dergiven, 
3) falder ind under en Straffebestemmelse, hvis Mindste

maal overstiger den højeste Straf, der efter nedenstaa
ende § 51 kan paalægges uden Dom, eller 

4) Sagen gælder en Befalingsmand eller ligestillet, der har 
gjort sig skyldig i en for hans Stilling usømmelig eller 
dermed uforenelig Optræden. 

§ 51. 
Følgende Straffe kan paalægge uden Dom: 

Irettesættelse, 
Kvarterarrest, 
Vagtarrest indtil 30 Dage, 
skærpet Arrest indtil 15 Dage, 
streng Arrest i.ndtil 10 Dage, 
Bøder indtil 60 Kr. 
For hjemsendte kan yderligere anvendes Straf af 
Hæfte fra 2 til 30 Dage. 

Naar der i Henhold til § 58, jfr. Militær Straffelovs 
§ 33, paalægges en Fællesstraf, gælder de foran fastsatte 
Størstemaal for det i denne indeholdte Tillæg til den første 
Straf. 

§ 52. 
Myndighed til at paalægge undergivne Straf uden Dom 

tilkommer de i § 48, 2det Stykke, nævnte foresatte . 
Ved kongelig Anordning bestemmes Udstrækningen af 

den disse foresatte efter deres tjenstlige Grad og Stilling til
kommende Straffemyndighed. 

§ 53. 
Rettergangscheferne har Straffemyndighed foruden 

over deres undergivne tillige i alle Sager, der henhører un
der eller henvises til deres Rettergangsmyndighed. 

De Rettergangscheferne overordnede Befalingsmænd 
kan dog ved Hen visning til en Rettergangschef af en Sag 
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mod en af deres undergivne bestemme, at Sagen skal paa
kendes ved Dom. 

§ 54. 
Den overordnede foresatte, som kommer til Kundskab 

om en af en undergiven begaaet Forseelse, for hvilken Straf
fen ogsaa ligger indenfor Grænserne for en underordnet fore
sats Straffemyndighed, kan enten selv bestemme Straffen for 
Forseelsen eller overlade Straffens Bestemmelse til den un
derordnede foresatte. 

Har en Sag ifølge Rettergangschefens Ordre været Gen
stand for Efterforskning, kan kun Rettergangschefen afgøre 
Sagen ved Paalæg af Straf uden Dom*). 

§ 55. 
Under en Tjenesteforretnings Udførelse kan alene den 

højstbefalende for samme straffe en undergiven. Heller ikke 
kan iøvrigt en foresat straffe nogen undergiven i sin egen 
foresattes Overværelse uden dennes Samtykke. 

§ 56. 
Enhver foresat har, forinden han bestemmer Straf for 

en Forseelse, at skaffe sig tilstrækkelig Oplysning om den 
begaaede Brøde og de nærmere Omstændigheder. Anser han 
det for rigtigst, at retslig Undersøgelse finder Sted, eller for
mener han, at den forskyldte Straf ligger udenfor Grænserne 
for hans Straffemyndighed, eller finder han af anden Grund 
Betænkelighed ved selv at bestemme Straffen, indmelder han 
Sagen til vedkommende overordnede foresatte, der da tager 
Bestemmelse i Sagen. 

*) Paa given Anledning skal det indskærpes, at B es te mm e 1 s en 
i M i I i t re r R e t s p I e j e 1 o v § 5 4, S t k. 2, er saaledes at 
forstaa, at en Sag, i hvilken Auditørundersøgelse efter Retter
gangsohefen,s Beslutning bar fundet Sted, uanset under th'Vilken 
Form Beslutningen har fundet Udtryk, ikke kan afgøres uden Dom 
af nogen anden Myndighed end Rettergangschefen. 

Det er Rettergangschefens Pligt at tage Sagen i sin Haand, saa 
snart Uoverensstemmelse m~llem Sigtedes Forklaring og Sigtelsen 
nødvendiggør e.n Auditørs Undersøgelse af Sagen. 
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§ 57. 
Straffen bør efter den foresattes pligtmæssige Skøn 

sættes i et passende Forhold til den begaaede Forseelses 
Grovhed under Hensyn til den skyldiges foregaaende Opfør- . 
sel 10g de øvrige Omstændigheder, der har Betydning for 
Strafskylden. Straffen fastsættes og udstaas overensstem
mende med Straffelovgivningens Forskrifter. 

Der maa ikke for een Forseelse anvendes mere end een 
Straf, men med enhver Straf kan der forbindes passende Ad
varsler. 

§ 58. 
Om Udsættelse af Straffens Fuldbyrdelse gælder Be

stemmelserne i Militær Straffelovs § 33. 

§ 59. 
Rettergangscheferne samt Afdelings- og dermed lige 

eller højere stillede Chefer har at føre nøje Indseende med 
deres undergivnes Anvendelse af den dem tillagte Straffe
myndighed. 

Finder Rettergangschefen, at en Straf er paalagt i Strid 
med Reglerne i denne Lovs § 50, ophæver han Afgørelsen, og 
Sagen forfølges til Dom, hvorved Hensyn tages til den mulig 
alt udstaaede Straf. Finder Rettergangschefen, at en paalagt 
Straf iøvrigt er ulovlig eller ufortjent eller for streng, op
hæver eller nedsætter han Straffen, hvor dette er muligt. Der
imod kan Rettergangschefen ingen Sinde skærpe Straffen. 

§ 60. 
Den, hvem Straf er paalagt af en Rettergangschefen 

underordnet, kan fordre Sagen forelagt Rettergangschefen til 
Afgørelse og ,derved standse Straffens Fuldbyrdelse. 

'§ 61. 
Den, hvem Straf uden Dom er paalagt, kan standse 

Straffens Fuldbyrdelse ved at fordre Sagen afgjort ved Dom, 
og denne Ret afskæres ikke ved, at han har forlangt og faaet 
Rettergangschefens Afgørelse i Sagen. 

Dog kan Kadetter og andre unge Elever i en militær 
Skole ikke fordre en Sag afgjort ved Dom, naar den paalagte 
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Straf ikke overskrider Kvarterarrest i 30 Dage eller anden 
Arreststraf af lige Størrelse. 

Ej heller kan den, hvem Straf er ikendt uden Dom i 
Felten eller i Krigsskib paa Togt overensstemmende med de 
foranstaaende Regler, fordre Sagen afgjort ved Dom og der
ved hindre Straffens Fuldbyrdelse. Dette gælder dog ikke for 
faste Befalingsmænd og dermed ligestillede med Hensyn til 
Straffe, der er paalagt dem i Krigsskib paa Togt i Freds
tid. 

Den, der -saaledes ikke kan undslaa sig for at modtage 
en paalagt Straf, har Ret til efter de almindelige Regler uden 
at ifalde Strafansvar at indgive Klage over den foresatte, 
som har paalagt Straffen. Fremføres saadan Klage, kan saa
vel den paagældende foresatte som højere foresatte standse 
Straffen~ Fuldby:vdelse, naar ,dertil findes Anledning. 

§ 62. 
Naar Straf er paalagt, bliver den uopholdelig at med

dele den paagældende, og der gives ham, naar han ønsker 
det, en Frist af 2 X 24 Timer til at erklære sig om, hvorvidt 
han vil forlange Dom i Sagen. 

§ 63. 
Enhver foresat kan ,eftergive, helt eller delvis, en af ham 

selv, Rettergangschefen tillige en af hans undergivne paa
lagt Straf, naar han efter senere fremkomne Oplysninger fin
der, at den er helt eller delvis ufortjent, eller at den vil virke 
haardere end oprindelig tænkt. 

§ 64. 
De uden Dom paalagte Straffe indføres i en Straffebog, 

hvis Indretning og Førelse bestemmes af Forsvarsministeren. 
Udskrift af denne Straffebog indsendes til Generalauditøren 
til de af Forsvarsministeren fastsatte Tider, og Generalaudi
tøren kan til enhver Tid forlange Oplysning om ikendt Straf. 

Finder Generalauditøren ved Gennemgang af de ind
sendte Udskrifter eller andre Indberetninger Fejl eller Mang
ler i Henseende til Straffemyndighedens Anvendelse eller 
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Straffenes Udstaaelse, gør han de vedkommende opmærksom
me derpaa og drager Omsorg for fornøden Rettelse, hvor 
saadan kan ske. Finder han, at der er Anledning til at gore 
Ansvar gældende mod nogen, henleder han vedkommende 
Rettergangschefs Opmærksomhed paa Forholdet eller gør 
Indstilling til Forsvarsministeren. 

Kapitel 3. 

Almindelige Bestemmelser. 

§ 65. 
I Soldaterbog og Forholdsattester maa ikke optages no

gen Bemærkning om Straffe. 

§ 66. 
Denne Lov træder i Kraft 3 Maaneder efter dens Be

kendtgørelse i Lovtid·ende, dog senest den 1ste April 1920. 

Alsing Andersen. 
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MARINEMINISTERIET. 

København, den 21de September 1937. 

Kundgørelse for Søværnet. 

5. Statsministeriet har efter Anmodning fra Krigsmini
steriet og Marineministeriet henledt samtlige øvrige Ministe
riers og de under disse hørende Institutioners Opmærksom
hed paa § 92, sidste Stykke, i Lov om Hærens Ordning og 
§ 25, sidste Stykke, i Lov om Søværnets Ordning med Anmod
ning om fortrinsvis at lade det i nævnte Paragraffer omhand
lede Personel komme i Betragtning ved Nyansættelser. 

Alsing Andersen. 
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MARINEMINI STERI ET. 

7. 

Købenillav,n, den 11te O!ktober 1937. 

Kundgørelse for Søværnet. 

Bekendtgørelse 
(af ?de September 1937) 

om Tilsyn med det visse Statsinstitutioner 
tilhørende Dykkermateriel. 

(Ministeriet for Handel, Industri og Søfart). 

I Medfør af den Ministeren for Handel, Industri og Sø
fart ved§ 8 i Lov Nr. 97 af ?de April 1936 om Dykkernæring 
og Betryggelse af Dykkerarbejde givne Bemyndigelse fastsæt
tes herved følgende: 

§ 1. 
Det i Lov Nr. 97 af ?de April 1936 om Dykkernæring 

og Betryggelse af Dykkerarbejde, jfr. Bekendtgørelse Nr. 3 af 
11te Januar 1937 angaaende Forskrifter om Dykkermateriel, 
omhandlede Tilsyn udøves, for saa vidt angaar Dykkerma
teriel, der tilhører Marineministeriet eller de under dette hen
hørende Institutioner, fremtidigt af Marineministeriet. 

§ 2. 
Denne Bekendtgørelse træder i Kraft straks. 

Alsing Andersen. 
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MARI NEM IN ISTERI ET. 

Københ:wn, den 25de N-ov,ember 1937. 

Kundgørelse for Søværnet. 

1. Kongelig Anordning 
(af 10de November 1937) 

angaaende 

Instruks for Chefen for Søværnskommandoen. 

§ 1. Chefen for Søværnskornrnandoen staar umiddel
bart under Ministeren. • 

§ 2. Han vaager over Søværnets Krigsberedskab og 
Personellets Uddannelse og holder sig nøje underrettet om 
Tilstanden af Søværnets Materiel. 

Han har Kommandomyndighed over alt under Søvær
net hørende Personel. 

§ 3. Han holder Ministeren underrettet om Landets 
sømilitære Forhold og fremsætter Forslag om alt, hvad der 
efter hans Skøn er af Betydning for Landets Forsvarsevne 
og for Søværnets Udvikling og Effektivitet. 

§ 4. Han foretager efter Ministerens Direktiv eller paa 
eget Initiativ Inspektion af 

K ystflaa:den, 
Udrustede Flaadestyr ker, 
Skibe paa selvstændigt Togt, 
Flyvevæsenet, 
Flaadestationen, 
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Kystdefensionen, 
Orlogsværftet samt 
Skoler og andre af Søværnets Institutioner, 

Myndigheder og Etablissementer. 

Det paahviler ham i særlig Grad ved Inspektionerne at 
gøre sig bekendt med Materiellets Tilstand og Personellets 
Egenskaber og Uddannelse samt med organisationsmæssige 
og militære Forhold. 

Han har Ret til paa sine Vegne at lade Chefen for Ma
rinestaben foretage Inspektioner, saafremt denne har An
ciennitet foran vedkommende Myndigheds Chef. 

§ 5. Han er Rettergangschef og har Myndighed til at 
paalægge Straf uden Dom, alt i Overensstemmelse med den 
militære Retsplejelov og dertil knyttede Anordninger. 

§ 6. Han har Indstillingsret med Hensyn til Tildelelse 
af Ordener og andre allerhøjeste Udmærkelser for Søværnets 
Personel. 

§ 7. Chefen for Søværnskommandoen har under Mo
bilisering, og naar en Sikringsstyrke er formeret, Ledelsen af 
Søværnets samlede Flaaclemateriel og Luftmateriel samt af 
Kystdefensionen efter de ham af Ministeren meddelte Direk
tiver og Instruk1Ser. 

§ 8. Paa Grundlag af de af Ministeren givne Direk
tiver lader Chefen for Søværnslrnmmandoen foretage de for
nødne Forarbejder vedrørende Søværnets Anvendelse under 
Mobilisering og en Sikringsstyrkes Formering. Arbejderne 
udføres ved Marinestaben ved Foranstaltning af dennes Chef. 

Han holder Ministeren underrettet om de udførte For
arbejder og om de Direktiver, Instrukser og Planer, som fo
religger for Søværnets Anvendelse. 

§ 9. I Spørgsmaal vedrørende Samvirket mellem de to 
Værn forhandler Chefen for Søværnskommandoen med Che
fen for Generalkommandoen. Chefen for Marinestaben pg 
Chefen for Generalstaben kan deltage i disse Forhandlinger. 
Til at meddele fornødne Oplysninger kan andre Myndigheder 
af de to Værn tilkaldes til Forhandlingerne. 
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Chefen for Søværnskommandoen og Chefen for Gene
ralkommandoen kan overdrage Chefen for Marinestaben og 
Chefen for Generalstaben at føre Forhandlingerne. 

Chefen for Søværnskommandoen holder Ministeren un
derrettet om de Aftaler, Planer og Instrukser, som i saa Hen
seende kommer til at foreligge. 

2. Kongelig Anordning 
(af 10de November 1937) 

angaaende 

Instruks for Chefen for Marinestaben. 

§ 1. Chefen for Marinestaben staar umiddelbart un
der Chefen for Søværnskommandoen og varetager i hans Fra
værelse Forretningerne som Chef for Søværnskommandoen. 

§ 2. Han skal have sin Opmærksomhed henvendt paa 
alle Forhold, som har Betydning for Søværnets Udvikling 
og Effektivitet. 

§ 3. Han kan, efter indhentet Bemyndigelse af Sø
værnskommandoen, overvære Øvelser om Bord i udrustede 
Flaadedele eller andet udrustet Flaademateriel samt paa 
Kystdefensionens Værker i den Udstrækning, som skønnes 
af Betydning for Varetagelsen af hans Tjeneste som Chef for 
Marinestaben. 

§ 4. Han er Medlem af Bedømmelsesraadene fm· Per
sonel af Officersgruppen. 

§ 5. Efter de ham af Chefen for Søværnskomman
doen meddelte Direktiver leder han alle Forarbejder vedrø
rende Søværnets Anvendelse under Mobilisering og ved en 
Sikringsstyrkes Formering og drager Omsorg for Tilvejebrin
gelsen og Bearbejdelsen af det :Materiale, der skal haves til 
Raadighed ved Søværnskommandoen. 

Alle Oplysninger, som han skønner nødvendige til 
Fremme af de ham paahvilende Arbejder, kan han direkte 
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forlange af samtlige Søværnets Myndigheder eller søge til
vejebragt paa den Maade, som han efter Omstændighederne 
skønner mest formaalstjenlig. 

Han samarbejder med Chefen for Generalstaben i alle 
Forhold, der har Betydning for Landets Forsvarsvæsen og 
Krigsførelsen, saafremt de behandlede Spørgsmaal kræver 
Samvirke mellem de to Værn. 

Alsing Andersen. 
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MARINEMINISTERIET. 

København, den 6te Deoember 1937. 

1. 

Kundgørelse for Søværnet. 

Instruks 
for 

Bedømmelsesraadet for Søofficerer. 

§ 1. Raadet bestaar af 3 Medlemmer. Chefen for Ma
rinestaben er fast Medlem af Raadet (jfr. dog § 5). De to 
andre Medlemmer er som Regel Søofficerer af Kontreadmi
rals- eller Kommandørsgraden. De beordres til denne Tjene
ste af Ministeriet. 

Raadets ældste Medlem er dets Formand. 
§ 2. Raadet sammenkaldes af Formanden, der leder 

For handlingerne. 
§ 3. N aar anden Bestemmelse ikke foreligger, sam

mentræder Raadet henimod Slutningen af hvert Aar for at 
affatte Bedømmelse over samtlige Søofficerer med Undtagelse 
af Søofficerer af Admirals- og Kommandørsgrad.en. Endvi
dere sammentræder Raatlet, naar Ministeriet maatte afæske 
det Erklæring. 

§ 4. N aar Raadet anser det for ønskeligt, er det beret
tiget til at tilkalde enkelte Søofficerer til Raadets Møder for 
at give Oplysninger vedrørende de Søofficerer, over hvem 
der skal .afgives Bedømmelse. De tilkaldte Søofficerer skal 
være af højere Grad, og fortrinsvis af nærmest højere Grad, 
end den, hvorover Bedømmelse skal gives. De tilkaldte er ikke 
stemmeberettigede. 
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§ 5. Intet Medlem af Raadet kan deltage i Raadslag
ning, naar han er beslægtet eller besvogret med den, der skal 
bedømmes, i op- eller nedstigende Linie eller i Sidelinien saa 
nær som Søskendebørn eller er vedkommendes Adaptiv- eller
Plejefader, Adoptiv- eller Plejesøn. Skulde saadanne Tilfælde 
foreligge, henleder Formanden Ministeriets Opmærksomhed 
herpaa. 

§ 6. Ved Møderne føres en Forhandlingsprotokol, der
inden Mødets Afslutning underskrives af Raadets Medlem
mer. 

De tilkaldtes Udtalelser indføres i Forhandlingsproto
kollen og bekræftes ved Navns Underskrift af de tilkaldte. 

§ 7. N aar Raadet er samlet, tilstiller Ministeriet det: 
a. For handlingsprorf:okollen, 
b. Forfremmelsesbedømmelser og andre Vidnesbyrd, som 

kan tjene Raadet til Vejledning, for samtlige Søofficerer af 
den eller d,e Grader, hvorover Bedømmelse skal gives, 

c. Eventuelle særlige Bemærkn:_inger, som Ministeriet ønsker 
ait fremsætte i Anledning af Raadets Sammentræden. 

Til Disposition for Raadet er endvidere alle Oplysnin
ger om, hvilke Udkommandoer og andre Tjenestehve·rv de en
kelte Søofficerer har haft. 

§ 8. Den under § 6 omhandlede Forhandlingsprotokol 
er inddelt i 4 Rubrikker, hvori indføres: 
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1. Rubrik: - Den paagældendes fulde Navn. 
2. - Referat af Raadets Forhandlinger og de-

tilkaldtes Udtalelser. 
3. - Raadets Bedømmelse .af den paagælden-

de saavel til Tjeneste i nuværende Grad 
som til Forfremmelse. Bedømmelsen gi
ves med Talværdi af følgende Betydning: 

7 = Skikket i fremragende Grad. 
6 = Meget skikket. 
5 = Skikket. 
4 = Nogenlunde skikket. 
3 = Noget tvivlsom. 
2 = Tvivlsom. 
1 = Meget tvivlsom. 
0 = Uskikket. 
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Særvota anføres i 4. Ru.brik (Anmærkningsru.brikken). 
I Forhandlingsprotokollen opføres Søofficererne efter 

deres Aldersorden. 
Ved Forfremmelse til Kommandørkaptajns- eller Kom

mandørsgraden skal Raadet yderligere udtale sig om den paa
gældendes Kvalifikationer til de Stillinger, der normalt be
klædes af Søofficerer i vedkommende Grader. 

Ved Forfremmelse til yngre Grader end ovennævnte 
skal anføres de Egenskaber, der kan komme til Nytte i sær
lige Stillinger, og som Raadet formener, at den paagældende 
sidder inde med. 

§ 9. Efter afsluttet Møde indsendes Forhandlingspro
tokollen, Bedømmelsesskemaer og øvrige Aktstykker til Mini
steriet. 

§ 10. Medlemmer af Raadet, saavel som de eventuelt 
tilkaldte Officerer, er forpligtede til at holde Raadets For
handlinger og disses Resultater fuldstændig hemmelige. 

2. Instruks 
for 

Bedømmelsesraadene for Maskinmestre, 
Intendanter og Materielmestre samt for 
Personel af Kvartermester- og Under

kvartermestergrupperne. 

§ 1. Chefen for Marinestaben er Formand for Bedøm
melsesraadene for Maskinmestre, Intendanter og Materiel
mestre, Chefen for Kystflaaden er Formand for Bedømmel
sesraadene for Personel af Kvartermestergruppen og Lede
ren af Personelkontoret er Formand for Bedømmelsesraa
dene for Personel af Underkvartermestergruppen. 
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§ 2. Raadene hestaar iøvrigt af følgende Medlemmer: 

a. for Maskinmestre: 

Stabsmaskinmesteren og 
ælclste Maskinmester. 

h. for Intendanter: 

Stabsintendanten og 
ældste Overintendant. 

c. for l\laterielmestre: 

Chefen for den Institution, hvorunder vedkommende 
hører, 

Lederen af Personelkontoret og 
ældste hjemmeværende Materielmester. 

d. for Personel af Kvartermestergruppen: 

Lederen af Personelkontoret, 
Chefen for eller Lederen af den Specialtjenestegren, *} 

vedkommende tilhører, og 
ældste hjemmeværende Kvartermester eller ligestillede 

ved Specialtjenestegrenen. 

e. for Personel af Underkvartermestergruppen: 

' Chefen for eller Lederen af den Specialtjenestegren, *) 
vedkommende tilhører, og 

ældste hjemmeværende Kvartermester eller ligestillede 
ved Specialtjenestegrenen. 

§ 3. Ældste Maskinmester, ældste Overintendant, æld
ste Materielmester og ældste Kvartermester eller ligestillede 
deltager kun, hvis de er af højere Grad end den, der skal be
dømmes. 

§ 4. Raadene sammenkaldes af Formanden, der leder
Forhandlingerne. Naar Raadene anser det for ønskeligt, er-
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*) .Flyvevrosenet, Kystdefensionen, tekniske Sektioner, Under
vandsbaads- og l\Hneskibsdivisionen m. fl. 



275 B. 23 · 1937. 

de berettigede til at tilkalde enkelte Befalingsmænd til Mø
derne for at give Oplysninger vedrørende de Befalingsmænd, 
over hvem der skal afgives Bedømmelse. De tilkaldte er ikke 
stemmeberettigede og skal være af højere Grad end den, hvor
over Bedømmelse skal gives. 

§ 5. Naar anden Bestemmelse ikke foreligger, sam
mentræder Raadene henimod Slutningen af hvert Aar for at 
affatte Bedømmelser over samtligt Personel indenfor de her 
omhandlede Personelgrupper. Endvidere sammentræder Raa
dene, naar Ministeriet maatte afæske dem Erklæring. 

§ 6. Intet Medlem af Raadene kan deltage i Raadslag
ning, naar han er beslægtet eller besvogret med den, der skal 
bedømmes, i op- eller nedstigende Linie eller i Sidelinien saa 
nær som Søskendebørn eller er vedkommendes Adoptiv- eller 
Plejefader, Adoptiv- eller Plejesøn. Skulde saadanne Til
fælde foreligge, henleder Formanden Ministeriets Opmærk
somhed herpaa. 

§ 7. Ved Møderne føres Forhandlingsprotokoller, hvori 
indføres et Referat af Raadets Forhandlinger og de tilkaldtes 
Udtalelser samt de Bedømmelser, der af Raadene afgives til 
Ministeriet. 

Rigtigheden af de saaledes indførte Forhandlinger og 
Bedømmelser bekræftes med Navns Underskrift af Raadenes 
Medlemmer og af de tilkaldte for saa vidt angaar de af dem 
afgivne Udtalelser. 

§ 8. Til Brug ved den aarlige Bedømmelse benyttes 
Bedømmelsesskemaer, der er inddelte i 4 Rubrikker, hvori 
indføres: 

1. Rubrik - Den paagældendes fulde Navn. 

2. - Et sammentrængt Referat afRaadets For-
handlinger og de tilkaldtes Udtalelser 
samt den af Raadet afgivne Bedømmelse. 

3. - Raadets Bedømmelse af den paagældende 
saavel til Tjeneste i nuværende Grad som 
til Forfremmelse. Bedommelsen gives med 
Talværdi af følgende Betydning: 
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7 Skikket i fremragende Grad. 
6 Meget skikket. 
5 Skikket. 
4 = N og,enlunde skikket. 
3 = Noget tvivlsom. 
2 = Tvivlsom. 
1 = Meget tvivlsom. 
0 = Uskikket. 

Særvota anføres i 4. Rubrik (Anmærkningsrubrikken). 
Paa Bedømmelsesskemaerne opfores de bedømte efter 

-deres Aldersorden. 
§ 9. Efter afsluttet Møde indsendes de afgivne Bedøm

melser til Ministeriet. 
§ 10. Medlemmerne af Raadene saavel som de even

tuelt tilkaldte er forpligtede til at holde Ra.adets Forhandlin
ger og disses Resultater fuldstændig hemmelige. 

Bestemmelser 
for 

Indsendelse og Behandling af Forfremmelses
bedømmelser. 

a. Forfremmelsesbedømmelser for Personel af Officers
gruppen indsendes direkte til Marineministeriet; For
fremmelsesbedømmelser for øvrigt Personel indsendes 
direkte til Personelkontoret. 

h. Forfremmelsesbedømmelserne afgives i Overensstem
melse med de paa Skemaerne paatrykte Bestemmelser. 

c. Fra Marineministeriet og Personelkontoret tilstilles For
fremmelsesbedømmelserne efternævnte Myndigheder som 
følger: 
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For Flyvevæsenets særlige Personel: Flyvevæsenet til Obser
vation. 

4. 

K ystdefensionens - K ystdefensionen til Ob-

Maskinmestre 

Intendanter 

Læger 

Materielmestre 

servation. 
Stabsmaskinmesteren til 
Arkivering. 
Intendanturen til Arki
vering. 
Lægevæsenet til Arkive
ring. 
Personelkontoret til Ar-
kivering. 

Bestemmelser 

for 

Førelse af Stamruller, Bedømmelsesarkiv, Ind
beretning om Personelændringer m. m. for 

Søværnets militære Personel. 

Der føres Stamruller og Bedømmelsesarkiv for Søvær
nets militære Personel ved efternævnte Myndigheder som 
følger: 

a) I Marineministeriet for: 
Søofficerer, Flyverofficerer og Kystofficerer. 

b) Ved Personelkontoret for: 
Materielmestre og tilsvarende Personel, Personel af 

Kvartermester- og Underkvartermestergrupperne samt 
tilsvarende Personel, Personel· af Kadetgruppen*), Ma
ther o. 1., Elever og Lærlinge samt værnepligtige. 

*) Dog ikke Bedømrneleesarkiv for Personel a,f Kadetgruppen. 
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c) Ved Flyvevæsenet for: 
Flyverofficerer, Flyverkadetter, Flyverkadetaspiran

ter, Flyver-Kvartermestre, Flyvermekanikere og Flyver
mekanikerelever. 

d) Ved Kystdefensionen for: 
Kystofficerer, K ystkadetter, K ystkadetruspiran ter, 

Kystkadetlærlinge, Kanonerer, Under kanonerer, Over
konstabler, Overkonstabelelever samt værnepligtige ved 
K ystdefensionen. 

e) Ved Stabsmaskinmesteren for: 
Maskinpersonel af Officersgruppen. 

f) Ved Intendanturen for: 
Intendanturpersonel af Officersgruppen. 

g) Ved Lægevæsenet for: 
Lægepersonel. 

h) Ved de respektive Skoler for: 
De paagældende Kadetter, Aspiranter og Lærlinge. 

I Henhold til foranstaaende skal der fra udrustede Skibe 
og Myndigheder i Land samt fra de under Marineministeriet 
sorterende Sk!ibe og Institutioner sendes Indberetning til føl
gende Myndigheder om Personelændringer: 

Til Marineminfateriet 
- Personelkontoret 
- Stabsmaskinmesteren 
- Intendanturen 
- Lægevæsenet 

for det under a) nævnte Personel. 
b) 
e) 
f) 
g) 

Indberetninger vedrørende det under c), d) og h) nævn
te Personel, der i Henhold til ovenstaaende sendes til Marine
ministeriet eller Personelkontoret, og som ikke kommer fra 
henholdsvis Flyvevæsenet, Kystdefensionen eller de respek
tive Skoler, tilstilles de paagældende Myndigheder og Skoler 
fra Marineministeriet og Personelkontoret. 
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Kopi af de omhandlede Indberetninger (herfra dog und
taget Indberetninger vedrørende værnepligtige) indsendes di
rekte til Marineministeriets Lønnings- og Revisionskontor. 

Indberetninger om Personelændringer skal sendes sam
tidig med enhver Af- og Tilgang - og skal omfatte enhver 
Af- og Tilgang, herunder Af- og Tilgang i Anledning af Syg
dom, Arreststraf, Ferie, Fridage, Tjenestefrihed, Orlov og 
Tjenesterejser. 

Det paahviler Personellet at holde den paagældende 
Myndighed, der fører Stamruller for den Personelgruppe, 
hvortil vedkommende hører, underrettet om Adresseforan
dring og Ændring i ægteskabelig Stilling*) . 

Ved Udgangen af hvert Aar sendes fra Divisionerne 
Indberetning til Marineministeriet om det Antal Sejldage, de 
enkelte Søofficerer har haft udenfor Togt ved den paagæl
dende Division. 

Ved Ansættelse (Antagelse) af alt militært Personel af
gives følgende Oplysninger til Personelkontoret fra den Myn
dighed, hvor vedkommende skal gøre Tjeneste, saafremt Per
sonelkontoret ifølge Ansættelsen ikke allerede er i Besiddelse 
af disse Oplysninger: 

Fulde Navn, Fødested, Fødselsdag og -aar samt Signa
lement; og for dem, der er optaget i Lægdsrullen, tillige Rulle
betegnelse samt Sessionsvedtegning, Modtagelse af Udskriv
ningspas og Oply.sning om aftjent Værnepligt. For dem, der 
ved Ansættelsen ikke er optaget i Lægdsrullen, sendes Med
delelse med Oplysning om Rullebetegnelse til Personelkonto
ret, naar Optagelsen har fundet Sted. 

*) Oply,sning om ægteskwbe:ig Stilling og Ændring h-eri (herunder 
Oplysninger om >egen Husstand« og Forsørgelsespligt overfor Børn un
der lS Aar) indsendes in duplo paa særlige dertil indrettede Skemaer, 
der udleveres fra de under Pkt. a), b), e). f) og g) nævnte Myndigheder. 

Indberetning om Ændring i den ægteskabelig,e Stilling skal endvi
dere finde Sted, eaafremt vedkommendes samlevede Ægtefælle ansæt
tes som Tjenestemand under ,Stat, Kommune eller anden offentlig In
stitution eller modtager fast Ansættelse i koncessioneret Selska,b og som 
saadan opnaar Ret til Regul-ering,3tillæg eller andet tilsvarende Tillæg 
- eller saafremt Berettigelsen hertil bortfalder, eller Tillægget skal be
regnes wf et andet Beløb. 
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Personelkontoret varetager Korrespondancen med Ud
skrivningskredsene vedrørende alt Søværnets Personel, udgi
ver Orlogsbøger, tildeler Udskrivningsaar, udsteder ekstraor
dinære Indkaldelsesordrer og Mødebefalinger under Mobili
sering samt meddeler Rejsetilladelse til afskedigede og hjem
sendte Befalingsmænd og menige m.v. 

Militært Personel, der hjemsendes eller afskediges, og 
som endnu er Værnepligt underkastet, skal ved Hjemsendel
sen henvende sig paa Personelkontoret for at erholde Hjem
sendelsespas m. v. 

5. I Tilslutning til kgl. Anordning angaaende Personel af 
Søværnets Reserve - hvori er fastsat, at 

1. Befalingsmænd, der er ansat i Reserven, 

2. Befalingsmænd, der er afskediget uden Pension, og som 
endnu er Værnepligt underkastet, samt 

3. Befalingsmænd, der er afskediget med Pension eller Ven
tepenge, 
er forpligtet til efter nærmere herom fastsatte Bestem
melser at holde Søværnets Myndigheder underrettet om 
Bopæl -

bestemmes følgende, naar det omhandlede Personel ikke er 
indkaldt til Tjeneste: 

a. Soofficerer, Flyve
officerer og Kyst
officerer 

b. Maskinmestre 
c. Intendanter 
d. Læger 
e. øvrige Befalings

mænd, som ikke er 
nævnt i Punkterne 
a- d 

holder Marineministeriet underrettet 
StaJJsmaskinmesteren 
Intendanturen 
Lægevæsenet 

Personelkontoret 
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Flyvevæsenet og Kystdefensionen holdes af Marinemi
nisteriet og Personelkontoret underrettet om Bopæl for det 
Personel, for hvilket de to nævnte Myndigheder fører Stam
ruller. 

De fra Hæren til Søværnet (K ystdef ensionen) overførte 
Befalingsmænd, der kan henføres til ovennævn te Grupper 
1- 3, holder som hidtil Kystdefensionen underrettet om Bo
pæl. 

6. Indberetninger og Oplysninger, der vil 
v-ære at indsende til Marineministeriet.g 
Lønnings- og Revisionskontor vedrørende 
det i Mar in em in ister i et e 11 er Søværnet an
satte civile Personel. 

A. Ved første Antagelse eller Ansættelse i Marinemini
steriet eller Søværnet (herfra dog undtaget: Uge-, dag- og 
timelønnede Haandværkere og Arbejdere) vil der af den paa
gældende Person være paa dertil indrettede Skemaer ad Tje
nestevejen at indsende Oplysninger til Brug ved Anlæggelse 
af Generalieblad. 

Saafremt den paagældende ansættes i en Stilling, i hvil
ken der oppebæres Reguleringstillæg, indsendes tillige det un
der B nævnte Skema (in duplo) om ægteskabelig Stilling. 

Det paahviler vedkommende Myndighed at henlede den 
paagældendes Opmærksomhed paa denne Pligt og fremsende 
Skemaerne med fornøden Attestation, saaledes som det vil 
fremgaa af disse. 

B. Det paahviler det under A omhandlede Personel at 
indberette, naar der indtræder Ændring i deres ægteskabe
lige Stilling (herunder Oplysning om »egen Husstand« og 
Forsørgelsespligt overfor Børn under 18 Aar). Hertil anven
des særlige Skemaer, der udfyldes og indsendes in duplo. 

Indberetning om Ændring i ægteskabelig Stilling s;tcal 
endvidere finde Sted, saafremt vedkommendes samlevende 
Ægtefælle ansættes som Tjenestemand under Stat, Kommune, 
anden offentlig Institution eller modtager fast Ansættelse i 
koncessioneret Selskab og som saadan opnaar Ret til Regu-
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leringstillæg eller andet tilsvarende Tillæg - eller saafremt 
Berettigelsen hertil bortfalder, eller Tillægget skal beregnes 
af et andet Beløb. 

C. Det paahviler samme Personel at indberette Adres
seforandringer (Bopælsforandringer - ikke Ferieadresser 
0. I.). 

D. Enhver Antagelse (Ansættelse) eller Afsked af Per
sonel til -de i disse Bestemmelser omhandlede Stillinger ind
berettes til Lønnings- og Revisionskontoret af den paagæl
dende Myndighed, saafremt Indberetning herom ikke er ind
sendt til Marineministeriet. 

De i disse Bestemmelser omhandlede Skemaer vil kunne 
rekvireres ved Lønnings- og Revisionskontoret. 

Alsing Andersen. 
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