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A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER.
I. Om den militære Disciplin.
For at Krigsmagten skal Yære i Stand til fuldt ud
at virke efter sin Bestemmelse, er det en absolut Betingelse, at der til e·nhver Tid i den hersker den
strengeste Disciplin.
De Hovedfordringer, som Disciplinen stiller, ere:
a) Subordination og Respekt,
b) Punktlighed og
c) Orden.
Subordinationen er Forpligtelsen til ubetinget;
nøjagtigt og villigt at udføre en hvilken som helst Befaling, der gives af foresatte i tjenstligt Øjemed, og
til saavel i som uden for Tjenesten at vise alle overordnede den dem tilkommende Respekt.
Ved Resp ekt forstaas den Agtelse i Mine, Tale
og Adfærd, som enhver militær altid skal vise den
overordnede. Respekten vises dels ved et i alle Retninger ærbødigt Forhold mod den overordnede, dels
ved Afholdelse fra alle overflødige Bemærkninger og
endelig ved Iagttagelse af ·bestemte, fastsatte Former.
1
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Respekten er en ligefrem Følge af Subordinationen og et uundværligt Middel til dennes Haandhævelse; den bør derfor aldrig tilsidesættes .
. Enhver, der har en højere militær Klasse eller
Grad end en anden, eller som, hvis de staa i samme
Klasse eller Grad, er den første i "Aldersordenen, er
denne sidstes militære Overmand, medens de, hvem
der for kortere eller længere Tid er tildelt Befalingseller Opsynsret over et Korps i sin Helhed eller over
dets enkelte Medlemmer, ere disses foresatte.
Punktlig hed er Forpligtelsen til med den største·
Nøjagtighed, baade med Hensyn til Tiden og Gerningen,
at udføre alle Ordrer og følge alle Regler og Bestemmelser, der vedrøre saavel Tjenesten i Almindelighed
som den enkeltes Pligter.
Punktlighed er en af Hovedbetingelserne for en
militærs Paalidelighed. Den upaalidelige vil altid være
en slet militær, da al tjenstlig Virksomhed er bygget
paa den Forudsætning, at den Gerning, der overdrages.
hver enkelt, om den end kan synes nok saa ringe,
bliver samvittighedsfuldt udført.
Ligeledes er Punktlighed og den deraf følgende
Paalidelighed en Pligt, ikke blot mod Tjenesten ii
Almindelighed, men ogsaa mod over- og underordnede,
fordi Ansvaret for begaaede Fejl falder tilbage paa de
overordnede, fordi Følgerne af Fejlene let kunne gaa,
ud over alle, og endelig fordi et slet Eksempel virker
skadeligt paa de underordnede.
0 r den er Forpligtelsen til stedse at holde saa-•
vel sin Person og Klædedragt som de Ting, hvormed.
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man har at gøre, paa en renlig, sømmelig og reglementeret Maade. Enhver Tilsidesættelse af denne Forpligtelse er et Brud paa de Hensyn, der skyldes saavel
Tjenestens Tarv og den militære Anstand som de Standsfæller, med hvilke man lever sammen.

Som Medlemmer af et militært Korps ere Kadelterne forpligtede til nøje at fyldestgøre de Fordringer,
som Disciplinen stiller til enhver militær.

II. Om Kadetternes Forhold og Optræden i
Almindelighed,
Kadetterne skulle bestræbe sig for, saavel i
Væsen og Optræden som i Tænke- og Handlemaade,
fuldt ud at tilfredsstille de Fordringer, der stilles til
ve Io p drag n e unge Mennesker, og de sh11le tillige
mindes, at de ved at færdes iblandt fremmede ofte
kunne komme til at bære Ansvaret for den Dom, som
af Udlændinge fældes over deres Landsmænd.
I deres indbyrdes Forhold skulle de søge at udvikle det Sammenhold, hvorpaa alt godt Kammeratskab er bygget, og ved dette Sammenhold skulle de
modvirke enhver Uskik, som den enkelte maatte forsøge paa at indføre. En raa og brutal Tone er nedværdigende.
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I deres Optræden lige over for ældre og fremmede
skulle de stedse mindes, at det for den unge er
sømmeligere at lytte til end at tale, og at end ikke
den største Selvtillid kan give Ordet Vægt, naar Tanken, hvorfra det udgaar, er umod en.
I deres hele Færden skulle de vel erindre, at
det er umandigt at fare med Snak, og at det er
uridderligt at tale ondt om andre.
De skulle holde deres Stand i Ære og bør aldrig
glemme, at de som de enkelte Led af et militært
Korps hver for sig bære Ansvaret for Korpsets Hæder
og for dets gode Navn og · Rygte.
I al deres Virken og Færden skulle de stræbe
hen til at udvikle deres Legems- og Sjælsstyrke og
at tilegne sig de Egenskaber, der ere en Betingelse
for, at de som Mænd skul1e kunne føre Flaget til
Ære for Konge og Fædreland.

III. Almindelige reglementariske Bestemmelser.
Ingen maa undskylde sig, naar en overordnet
eller foresat irettesætter ham. Tror han sig forurettet,
kan han efter modtagen Irettesættelse udbede sig Tilladelse til at retfærdiggøre sig.
Ingen Kadet maa andrage om noget hos Chefen
uden forinden at have indhentet den tjensthavende
Skoleofficers Tilladelse. Vedrører Henvendelsen tjenstlige Anliggender, · afgives Melding om Chefens Svar. ·
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Ønsker en Afdeling at andrage noget for Chefen,
fremføres Andragendet af den ældste og yngste Kadet
i Afdelingen.
Et Andragende fra en Klasse fremføres af Klassens Afdelingsformænd; et Andragende fra hele Korpset
fremføres af den ældste Kadet i hver af de to Klasser.
Naar Kadetterne bære Hovedbedækning, afgives
Hilsen ved paa reglementeret Maade at føre Haanden
til Huen. Er det en overordnet, der hilses, tages
Haanden ikke bort, forinden den overordnede bar hilst.
Tiltales de af en overordnet, forblive de staaende
i Retstilling med Haanden til Huen, indtil den overordnede har forladt dem eller befalet dem at tage
Haanden ned.
Kadetterne skulle beflitte sig paa at lære alle
Flaadens Officerer og Autoriteter at kende, da Bestemmelserne angaaende Hilsepligten ogsaa ere gældende over for enhver civilklædt Person, i hvem de
genkende en Officer eller overordnet af Flaaden eller
Hæren.
Kadetterne skulle hilse Skolens Lærere, civilmilitære Embedsmænd af Flaaden og Hæren samt de
Funktionærer ved Orlogsværftet, der have Officers Rang.
Som ligestillede veksle de Hilsen med Reserveløjtnants-Eleverne.
Skulde en Kadet af en Myndighed, som han ikke
er direkte underlagt, modtage Tilsigelse til Møde eller
en anden Opfordring , har han paa høflig , militær
Maade at anmode vedkommende om at henvende sig
paa Skolen desangaaende. Selv afgiver han snarest
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Melding derom til den vagthavende Officer, eventuelt
til Chefen og næstkommanderende.
Ligeledes har han at melde, naar han paa en
eller anden Maade er kommen i tjenstlig Berøring med
andre Myndigheder end sine foresatte.
Uden Chefens Tilladelse maa ingen Kadet bo paa
Hotel eller leje sig private Værelser.
Naar en yngre eller underordnet ledsager en
ældre eller overordnet, skal han holde sig paa dennes
venstre Side. Undtagelse i saa Henseende kan dog
finde Sted, naar der paa Grund af Vejens Beskaffenhed, Brolægning o. desl. vilde vises Mangel paa Hensyn over for den ældre ved at gaa paa hans venstre
Side. Paa Gaden bør det saaledes altid overlades til
den ældre at gaa paa Fliserne.
Naar to yngre ledsager en tredje ældre, gaar
denne som Regel i Midten; dog tages samme Hensyn
som ovenfor. anført.
For Deres Majestæter Kongen og Dronningen
gøres Front med Haanden til Huen paa c. 7 Skridts·
Afstand ; for de kongelige Prinser og Prinsesser paa
c. 5 Skridts Afstand.
Ligeledes gøres Front for den ud fo Ide de Fane
eller Estandart, naar den bæres af en Fanebærer og
hører til en bevæbnet Afdeling eller et bevæbnet Kommando ; derimod ikke , naar Fanen f. Eks. henstaar
ved Geværstøtterne uden for en Vagt.
Naar Kadetterne ikke bære Hovedbedækning og
træffe en overordnet eller foresat, indtage de Retstillingen og bukke.
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Træffe de i Selskabslivet sammen med Officerer
,eller andre overordnede af Flaaden eller Hæren, skulle
,de fremstille sig for de paagældende og melde deres Navn.
Det er Kadetterne forbudt at gaa med Hænderne
i Lommerne, samt al gaa med opsmøgede Benklæder
-eller opsmøget Krave paa Gaden.
Kadetterne maa ikke deltage i offentlige, diskuterende Forsamlinger; heller ikke rnaa de uden særlig
Tilladelse deltage . i Foreningers Selskabelighed, i offentlige Festligheder, Lege eller Spil eller være Medlemmer af nogen offentlig Klub eller Forening.
Uden forud indhentet Tilladelse er det Kadetterne
forbudt at vise sig offentlig til Hest eller paa Cykel.
Tilladelsen vil kun blive given, saafremt vedkommende Kadet ·har erhvervet sig saa megen Færdighed,
at han ikke vækker Opsigt som daarlig Rytter. Det
€r forbudt at passere Hovedgaderne paa de nævnte
Befordringsmidler ligesom overhovedet at benytte disse
i Gaderne, ud over hvad der er nødvendigt for at
komme til Vejene uden for Byen.
Det er Kadetterne forbudt at gaa med Sporer
og Ridepisk paa Gaden, hvor ej heller andre Sager
maa bæres end Undervisningsgenstande og Skøjter.
Ingen Kadet maa lade sit Fotografi udstille offentlig .
Kadetterne skulle holde sig fjernede fra Opløb og
Gadeoptøjer.
De Kadetter, der have faaet Tilladelse til at være
Medlemmer af autoriserede Skøjteløberforeninger, kunne
løbe paa de Selskaberne tilhørende Baner, saa længe
disse holdes aabne af de vedkommende Bestyrelser.
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Kadetter, der ikke ere Medlemmer af saadanne Foreninger, kunne kun løbe paa Skøjter efter dertil indhentet Tilladelse.
Kadetterne maa ikke i Kjøbenhavn besøge noget
som helst offentligt Bevær ingssted uden at være i
Følge med ældre. Har et sa dant Besøg fundet Sted,
skulle de snarest afgive Meldi
derom.
Ingen Kadet maa offentlig lade sig ·se med Cigar,
Cigaret eller Pibe. I Selskabslivet maa de ikke ryge,
naar overordnede ere til Stede, uden først at have
indhentet vedkommende overordnedes Tilladelse.
Brug af Skraatobak i Land er forbudt.
Naar en Kadet ikke er mødt paa befalet Sted til
rette Tid, har han ved sin Ankomst at melde sig til
sin nærmeste foresatte og til den vagthavende Officer.
Kadetterne skulle stedse være rene, nette og aldeles reglementeret paaklædte./
Det er Kadetterne forbudt at bære Skæg i Land.
Den, der møder ubarberet, bliver straffet for Uorden.
Det er Kadetterne forbudt at bære civile Klæder.
Ingen Kadet maa sælge noget til en Kammerat
uden forud indhentet Tilladelse. AI indbyrdes Laanen
af Munderings- og Undervisningsgenstande samt Penge
er forbudt.
Bortkommer noget for en Kadet, skal han straks
afgive Melding derom, for at betimelig Undersøgelse
kan finde Sted.
Naar flere Kadetter ere samlede, er den ældste
ansvarlig for ethvert Brud, der begaas paa Instruksen.
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IV, Særlige Bestemmelser for Kvarteroheferne,
Ifølge den kongelige Anordning angaaeude Plan
for Søof!icersskolen skulle de ældste Kadeller gøre Tjeneste som Kvru·lel'Chefer saavel i Land som om Bord
og have saaledes i denne Egenskab Myndighed over
de andre Kadellel'.
Del er Kvarlerchefemes Pligt i eet og all at vejlede deres yngre Kammerale1·. De maa hverken selv
benylle eller tillade andre at beoylle de yngre i privat Øjemed, og de sknlle i del hele taget nøje skelne
imellem, hvad der hører Lil Tjenes len, og hvad der
ikke høret· ind under denne. De skulle i hele deres
Forhold vise Retfærdighed, Humanitet og Velvillie
over for de yngl'e, men samtidig med Bestemthed vaage
ove1·, at enhver opfyldel' sin Pligt. De skull e stedse
eri11d?'e , al kun Chefen har Straffemyndighed , og al
de altsaa ikke selv kunne idømme eller tildele nogen
som helst Straf.
Enhver af en Kadet begaael større Forseelse,
hvorom en Kvarterchef kommer til Kundskab, skal
han ufortøvet og uforbcholdent melde til den vagt•
havende Officer. Mindre -~~~~ som der ikUe
lindes særlig Anledning til at gøre til Gensland fo1·
en mundtlig Meldi1Jg, indføres i Kvarterchefernes
Meldebog, som hver Formiddag forevises den vagthavende Officer og Skolens næstkommanderende.
Til Søs afgives Melding 0111 Forseelser til den
t.jenstha vende Skoleofficer.

'

Kvarlcrchefernc føre sæl'ligl Tilsyn med K(ldel·
lcrne paa del dem undcrlagle Kvartc1·, ere Officel'nrne
behjælpelige med al vange over Kadetlernes Opførsel
og Optræden og boslt·æbe sig fo r al lære hver enkelt af Kadellcrne nt kende som Menneske og militær.
De pnasc de dem pan Kvarteret underlaglc Kadetters punktlige Udførelse af' Tjenesten og f'remslille
dem ved Parader og Monslringer.
Ved Maalliderno paahviler de t Kvarlerchofen al
holde Øje med, al Kadellerne paa hans Kvar ter sidde
sømmeligt , og al iugon tilvcnder sig en større Andel
af Kosten, end der tilkommer ham.
Naar Kvarlerchefens Tjeneste overtages af næstkommanderende paa Kvarteret, har denne midlertidig
samme Myndiglied som Kvarterchefen.
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B. TJENESTEN I LAND.

I. Daglig Tjenestegang,
a.

Hverdagen e .

Kl. 6l. 3Qrn. F. M.: Udpurring.
Frn Kl. 6l, H0 01 · Lil Kl. (it. 50m. F. M.: Red11ing
af Sengene, Vadsk og Paaklædni ng.
Kl. (3l. 5Qrn. F. M.: VisiLalio11 paa Soves:1lc11e.
Fra Kl. 6t. 50m. ti! Kl. 7t. F. M.: Te.
Fra Kl. 71. Lil Kl. 7t. 20111• [·' . M.: Spadseren eller
Lektielæsning efter eget Valg.
Kl. 7t. 25 111• F. M.: Parade. Bøn.
Fra Kl. 7t. 3Qm. til Kl. I 0 1· 20m. F. M.: Undervisning.
Fra Kl. tot. 20m. Lil KL JOL 40m. F.M. : Frokost.
Frn Kl. 101. 4,Qm. til Kl. 1o t, 55m. F. M.: Leg paa
Pladsen eller eventuelt i Gymnastiksalen.
Fra Kl. l Ot. 55m. til Kl. 11 t. F. M. : Relles paa
Pnaklædning·en, ifald nødvendigt, paa Sovesale11e.
Fra Kl. J J t. 1◄'. M ti l Kl. 2t. GO"'· KM.: Undervisning.
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Kl. 2L 55m. E. M.: Parol, hvis det befales.
Kl. 3t. E. M.: Parade for de Kadetter, der skulle

spadsere.
Fra Kl. 31. til Kl. ,t.L 25m. E. M.: Spadseren eller
Beskæftigelse paa Skolen.
Kl. 4t. 27m. E. M.: Mønstring.
Kl. ,t.t. 3Qm. E. M.: Middag.
Efter endt Middagsmaallicl og indtil Kl. 51. 25m.:
Adspredelse paa Skolen eller frivillig Lektielæsning.
Kl. 5t. 27m. E. M.: Mønstring.
Fra Kl. 5t. 3Qm, til Kl. 81• E. M.: Lektielæsning.
Kl. 81· E. M.: Te.
I Tidsrummet frn Skoleaarels Begyndelse indtil
Nytaar:
Efter Temaaltid og indtil Kl. JOL K M.. : Lektielæsning eller Ophold og Adspredelse paa Forsamlingssalen.
Kl. 101· E:. M. : Til Køjs.
Kl. \Ol. 15m. E. M.: Visitation paa Sovesalene og
Skolebygningen.
l Tidsrummet fra Nytaar indtil Undervisningens
Ophør:
Efter Temaaltid og indtil Kl. 101. 45m. E. M. :
Lektielæsning ellet· Ophold og Adspredelse paa ForsamlingssalC'n.
Kl. 101. 4.5m. E. M.: Til Køjs.
Kl. 11 t. E. M.: Visitation paa Sovesalene og
Skolebygningen.
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b. Søndagen.
Kl. 7t. 3Qm, F.M.: Udpurring.
Fra Kl. 7t. 30m. til Kl. 7t. 55m. F. M.: Vadsk og
Paaklædning.
Kl. 7t. 55m. F'. M.: Kammervisilalion, derefter Te.
Kl. 3t. ·15m. F.M.: Uddeling og Aflevering af Vadskeløj, derefter Visitation ar Sovesalene, Bøn og Piwade.
Efter Paraden: Frihed og Uclgangslillaclelse.
Kl. I Qt, 4.5m. E. M.: Til Køjs.
Kl. 1 J_ t. E. M.: Visitation.
Paa andre Helligdage og Fridage purres der
ligesom om Søndagen ud Kl. 7t 30 111• F.M., hvorefter
der gives 25 Minuller til Vadsk og Paaklædning og til
at bringe Sovesalene i Orden.

II. Regler for Vagt- og anden særlig Tjeneste,
I. Den vagthavende Kvarterchef.
a.

Hverdagene.

Den Kvarter chef, som skal have Vagt, overtager
Kl. 5t. E. M. Tje11esten for det paafølgende Døgn.
Hvis den vagthaventle Kvarterchef raal' Forfald,
overtages hans Tjeneste af den , der skal have Vagt
den følgende Dag.
Af den Kvarterchef, der fra træder Vagten, modtager han nøjagtig Overlevering om alt, hvad der vedrører Tjenesten, hvorefter Afløsningen meldes til den

vagthavende Officer, hvem den vagtfratrædende Kvarterchef samtidig forelægger ~1tpp6t U,oge( Udgangssedlen
samt de af Chefen be,·ilgede Ansøgninger.
Den rngtha,·ende Kvarterchef fører særligt Tilsyn
med Korpset saa,·el i som uden for Undervisningstiden,
varetager under den vagthavende Officers Kommando
den paa .._kolen forefaldende Tjeneste og vaager over,
al Kammerformænd og Afdelingsformænd nøje følge
de givne Instrukser og Bestemmelser.
Han holder Øje med Kadetterne i Lektielæsningstiden, opholder sig indtil Kl. gt. E. l\f. paa Læsesal D
og sørger for Ro og Orden paa Salene.
Efter Aftensmaaltidet og indtil Køjetid opholder
han sig fortrinsvis paa Vagtstuen og inspicerer med
passende ~lellemrum i og omkring Skolebygningen.
Han er ansvarlig for, at der hersker fuldkommen •
Ro paa So,esalene efter den Tid, til hvilken det er
Kadetterne tilladt at gaa til Køjs.
Kl. 51. 27m. E. 111. kommanderer han: • Stil op !•,
lader Kadetteme stille efter Anciennitet paa nordre,
Kvartercheferne paa søndre Balkon' og afgiver Kl. 51. 3om.
llelding til den ,agtbavende Officer, om alle ere mødte.
Derpaa ringer han Lil Lektielæsning.
Han paaser, at Reglementerne for Afbenyttelsen
af det elektriske Lys samt for Varme- og Ventilationsapparatet overholdes.
Saafremt alle Kadetterne have Udgangstilladelse,
indhenter han i Tide den ,·agthavende Officers Ordre
om, hvorvidt Kadetterne skulle stille til Parade ved
Hjemkomsten eller ej.

c
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Yed Køjetid forespørger han den vagthavende
Officer, om der maa ringes, og afgiver samtidig Melding, om de Kadetter, der ha,,e haft Udgangstilladelse
til Køjetid, ere mød te eller opstillede til Mønstring.
Et Kvarter efter Køjetid melder han, at Kadetterne
og Oppasserne ere til Køjs, at der f:r lukket og slukket
paa de befalede Steder, al Vinduerne ere lukkede overalt, og at Varme- og Ventilationsapparatet er i Orden.
Samtidig afleverer han Køglen til Køgleskab
::\"r. 43 og til .Dørene ~r. 8, J6 og 18.
Anm. :Xaar Meldingen afgives, maa der som Regel kun
brændes Blus llaa Sovesalene samt i og uden for
Vagtstuen. Har nogen Kadet Ekstra-Udgangstilladelse. skal Blus,;et ved :i:Jdgaegslmel.tilt/ være tændt.
F ølgende Døre skulle ·ved ll[eldingen være aflaasede:
Hjørne-Indgangsdøren fra Borgergade.
Mellemlaagen.
Hoveil-Indgangsdøren fra Skolepladsen. J'
AUe Dørene fra ForhaUen og Gymnastiksalen til
Læsesalen og Værelserne i Stueetagen.
Dørene til Tegnesalen og Forsamlingssalen skulle
slaa aabne.

/ #,, ~ , 1 , _ _
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Efter endt Visitation indhenter han den vagthavende Officers Tilladelse til at gaa til Køjs.
Kl. 5t. 10m. F. :\1. purres han af Portneren, rejser
straks ud og sørger for, at Kammerformændene rejse
ud og purre til S tyrtebad, hvis saadant skal tages.
Kl. 5t. som. melder han sig paaklædt i den vagthavende Officers Soveværelse, indhenter Tilladelse til
almindelig Udpurring og foranstalter derefter denne.
Kl. 5t. 5Qm. afgiver han/l\lelding om, at Sovesalene ere i Orden, og om, at MeHeml,,ztgeB: samt Hjørne
1-fttl~sdør en fra Borge1gadrere oplukkede.
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Efter endt Visitation indhenter han Ordre, om
det er Kadetterne tilladt al spadsere.
Kl. 71. 20m. ringer h an til Parade i Gymnastiksalen og melder Kl. 71. 25m., at Paraden er stil!et.
Naar den vagthavende Officer træder ind i Gymnastiksalen, kommanderer han: •Ret!• og melder, em
nogen Kadet er syg, har Orlov , Attest , ikke er
mødt o. a. l. Efterhaanden som Officeren passerer
langs Linien , melde K varlercheferne, om deres K varter er i Orden.
Naar Kvarteret paa venstre Fløj er inspiceret,
kommanderer den vagthavende Kvarterchef: "Omkring 1• og, naar Officeren igen er kommen op til
højre Fløj : "Omkring, højre om - løb !".
Derefter lader han stille til Bøn paa Tegnesalen,
melder til den vagthavende Officer, naar Kadetterne
ere mødte, og oplæser derpaa den be(alede Bøn.
Hvis Officere n ikke befaler andet, kommanderer han
derefter til Undervisning.
Straks efter B~nnen -tBtlstiller , h~ Ut el:! Ringe~
' inspicerer ndervisningssalene og melder til
den vagthavende Officer, naar Kadetlerne ere mødte.
Samtidig med Inspektionen henlægger han Karakterbøgerne og Undervisningsprotokollerne paa Salene.
Ved Undervisningens Ophør om Eftermiddagen henlægge r han igen Afdeling A's Karakterbog og Undervisningsprotokol paa Vagtstuen.
I Frikvartererne opholder han sig i Vagtstuen
eller paa Balkonen , kommanderer 3 00• forinden hver
Undervisningstin1es Begyndelse: • Ind paa Salene!•,
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paaser, at der hersker Ro og Orden paa disse, og
afgiver Melding til den vagthavende Officer, naar Kadetterne ere mødte.
Ved Inspektionen Kl. SL 3Qm. F.M. modtager han
fra Kammerformændene Optegnelse O\'er, h,em der
ønske Udgangstilladelse./'
Han udfylder to Rapportsedler, en til Chefen og
en til den vagthavende Officer, h\'ilke han efter endt
Lægetilsyn forelægger for den vagthavende Officer tillige
med rl:ttpf>6: tbo,;,eH "'~ lJdgangssedlen.
Den af Olliceren attesterede Rapportseddel leverer
han derefter til Chefen og fremstiller samtidig for denne
Attestgasterne og eventuelt de Kadetter, der ønske at
indgive skrifllig Ansøgning til Chefen.
Om Mandagen forelægger han Chefen Undervisningsprotokollerne samt Kvarterchefernes.l'Ib1313sr!lltlg,
P arolbog og )Jeldebog til Underskrift.
KL lQL 3Qm. F. M. beordrer han de Kadetter,
der ere syge, eller som ønske Attest, t il at møde
r,-, hos Lægen.
/~
~-Be1efler afløses han i 10m. til Frokostmaaltid.
Afløsningen sker ved den Krnrterchef, der havde Inspektion den foregaaende Dag.
Kl. 1Qt. 5Qm. afgive han og samtlige Kvarterchefer Melding til næstkommanderende om deres særlige Tilsyn.
.
Kl. 101· 53m. indstiller han Urets Ringeapparat.
Kl. 1-s. skifter han Officersvagtbræltet.
Kl. 21. 5Qm. E. M. sætter han Urets Ringeapparat

j y,._
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ud af Forbindelse og melder sig til den vagthavende
Officer for at modtage Ordre.
Kl. 3t. lader han Paraden stille, paa søndre Balkon for Kvartercheferne, paa nordre Balkon for de
øvrige Kadetter, der skulle spadsere. ~aar Officeren
har endt Inspektionen, kommanderes • Træd af!", hvorefter der afmarcheres.
~aar han efter Undenisningens Ophør bar modtaget Melding fra Afdelings- og Kammerformændene
om, at Salene ere i Orden, inspicerer han alle Undervisningssalene, Sovesalene, Forsamlingssalen og Kvarterchefernes Værelse og afgiver Melding om Visitationen
til den \'agthavende Officer./
Kl. 4t. 27m. mønstrer ban Kadetteme, hvis de
have spadseret, lader dem derefter gaa ind i Spisesalen
og afgiver Melding om Mønstringen til den vagthavende
Officer, til hvem ban ligeledes melder, naar Kadetterne
have indtaget deres Plads ved Middagsbordet:
Ved Middagen præsiderer ban ved det Bord, hvor
Officeren ikke sidder, og vaager over, at Kadetterne
spise paa en sømmelig Maade.
Efter Middagsmaaltidet indhenter ban den vagthavende Officers Tilladelse til at lade de Kadetter, der
have Udgangstilladelse, gaa ad By.
Han paaser, al Afdelingsformændene aflevere Stilebøgerne paa Vagtstuen inden Kl 2 E. 11., og at Stilebøgerne udbringes til Lærerne af Oppasserne.
Han fører Kontrol med, at S tilebøgerne til den
befalede Tid fremlægges til Skrivelærerens Eftersyn og
afgiver Melding om Forsømmelser i saa Henseende.
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Naar en Kadet indlægges paa Hospitalet eller paa
anden Maade udgaar af Skolens Forplejning, og naar
Kadetten efter saadan Fraværelse igen møder paa
Skolen, afgiver den vagthavende Kvarlerchef saavel
til 2den Skoleofficer som til Skolens Regnskabsfører
skriftlig Melding derom, attesteret af næstkommanderende.
Cden særlig Tilladelse maa den vagthavende
Kvarterchef ikke forlade Skolen i det Døgn, i hvilket
han har Vagt.
b , S ø ndagen.

Kl. 7t. tom. F. M. purres han af Portneren og
sørger derefter paa sædvanlig .Maade for, at Kammerformændene rejse ud og pw·re til Styr tebad.
Kl . 7t. 3{)11L indhenter han T illadelse til Udpurring.
Kl 7t. 5~- melder han klar til Kammen•isitation.
~ aar Sovesalene igen ere bragte i daglig Orden efter
Yisitationen, afgiver han Melding derom.
Efter endt T emaaltid om Morgenen lader han
Kammerformændene i Afdeling B og D foretage Optælling af det til Vadsk bestemte Tøj, hvorhos Kammerformanden i Afdeling C, assisteret af Kadetter i Afdeling C og D, uddele det rene Tøj, som straks
henlægges i Skabene. Naar Sovesalene herefter igen
ere i Orden, afgiver han .Melding.
Derefter holdes Bøn og Parade.
Yed Paraden afgiver han 1lelding om Kirketjenesten.
Naar al Skoletjeneste er endt, afleverer han
Rapportsedler, Rapportbogen, Udgangssedlen og Nøglen
2*
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til Nøglebrællet. Han kan da faa Tilladelse til at
forlade Skolen.
En halv Time forinden de første Udgangsgaster
skulle møde, melder han sig paa Skolen til den vagthavende Officer og forholder sig for øvrigt som om
Hverdagen.

2. Den inspektionshavende Kvarterchef.
Den Kvarterchef, som gaar af Vagt, har Inspek-

' tion i de paafølgende 24 Timer.
Hvis den inspektionshavende Kvarterchef faar
Forfald, overlages hans Tjeneste af den Kvarterchef,
der sidst har haft Inspektion.
Den inspektionshavende Kvarterchef har Tilsyn
med Kadetterne paa Pladsen og._ i Gymnastiksalen
under Frihartcrerne og har at sørge for, at Kadetterne
Yed Frikvarterernes Begyndelse hurtigst muligt forlade
Læsesalene.
Kl. 1ot. 40'1'· F . M. møder han paa Pladsen og
forbliver der indtil Kl. 1Qt. 55m., da han lader Kadelterne gaa. ind i Gymnastiksalen.
Under Opholdet paa Legepladsen i Frikvartererne
vaager han over, at ingen som helst l\1ishandling finder
Sted, og over, at de yngre Kadetter ikke benyttes til
Redskab for ·de ældres Leg og Luner.
Under Lektielæsningen har han Ansvaret for Ro
og Orden paa Salene Å og C.
Han fører Korpset, naar det samlet afmarcherer
fra Skolen i Tjeneste, saafrernt den vagthavende
Kvarterchef skal forblive paa Skolen.
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Han har Ansvaret for den daglige Orden og Renlighed paa Kvarterchefernes Forsamlingsværelse og forretter i øvrigt Kammerfonnandsljeneste for Afdeling A.

3. Afdelingsformændene.
Den ældste Kadet i hver Afdeling er Afdelingens
Formand og er i denne Egenskab dens foresatte med
Hensyn til Ordenens Overholdelse paa Undervisningssalene.
Hvis en Afdelingsformand faar Forfald, overtages
hans Tjeneste af den næstældste Kadet i Afdelingen.
Ere flere Afdelinger samlede til Undervisning eller
anden Tjeneste , paahviler Tjenesten og Ansvaret for
samtlige Afdelinger den ældste Afdelingsformand.
Afdelingsformanden forsyner Læreren med de
nødvendige Undervisningsapparater og sørger for, at
der paa hans .Afdelings Undervisningssal findes de nød,•endige Rekvisitter, saasomHaandklæde, Blækhus med P en,
Srnmpeskaal, Svamp, Kridt o. 1. Han paaser, at Vandkaraffel og Glas holdes i Orden, at Vandet skiftes i
Svampeskaalen, at Haandklædet og Svampen ikke benyttes til al aftørre Blæk og Tusch eller paa anden
utilbørlig Maade, -at Papirstumper ikke henkastes paa
Gulvet eller inden for Varmeovnene, al de ved Undervisningen benyttede Sager - med mindre Undervisningen i del samme Fag skal fortsættes i næste
Time - igen lægges i SkulTerne, at disse efter endt
Lndervisningstime ere afiaasede, at Rulle_gardinerne
ere ordentlig oprullede, at de paa Væggene ophængte
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Kort, ;regninger og Modeller hænge ordentlig, at Udluftning al' Læsesalen finder Sled, naar fornødent, at
Temperaturen reguleres ved Hjælp af Varme- og
Ventilationsapparaterne , og at Lokalet i enhver Henseende er i fuldstændig Orden.
Hvis noget paa hans Undervisningssal trænger
til Reparation eller Fornyelse, melder han det til den
Kvarterchef, hvem det specielle Tilsyn i saa Henseende er overdraget.
Dersom Læreren ikke er mødt paa Salen 5
Minutter efter den for Undervisningens Begyndelse
fastsatte Tid , melder han vedkommende Lærer, at
Kl. er 5m. overH vis Læreren ikke er paa Skolen, melder han
dette til den vagthavende Officer.
Ved Lærerens Ankomst paa Salen giver ban
Melding om, hvilke Kadetter i Afdelingen der ere
fraværende, om der med Hensyn til Forberedelsen
har været tjenstlige Forhindringer for alle eller en
enkelt, om nogen er forhindret i eller fritaget for fuldt
ud at tage Del i Undervisningen, og om hvad der for
øvrigt knytter sig til Undervisningen.
Har en Kadet i hans Afdeling faaet en da.arlig
Karakter, afgiver han ved Timens Ophør Melding
derom til den vagthavende Kvarterchef og Officer
under Forevisning af Karakterbogen.
Ved Timens Ophør melder han ligeledes til den
vagthavende Officer, saafremt nogen Kadet i Løbet
af Timen har anmodet om at forlade Salen.
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Ved Undervisningens Ophør om Eftermidda_gen
afleverer han Karakterbog og Llndenisningsprotokol
paa Vagtstuen til den ,,agthavende Kvarterchef. til
lwem han ligeledes efter Undervisningens Ophør af.giver ~Ielding, naar hans Afdelings Læsesal er i Orden.
Paa de dertil bestem le Dage, og naar det for
øvrigt forlanges af Læreren, samler ban fra Afdelingen
de Stilebøger, som Læreren ønsker bragte Lil sit Hjem.
afle,·erer dem inden Kl. 2 E. M. paa Vagtstuen til den
vagthavende Kvarlercbef og melder til den vagthavende
Officer, om nogen Bog mangler.
Naar Stilebøger skulle bringes til Lærere uden for
de bestemte Dage, meldes det tiJ den vagthavende Officer.
Paa befalet Tid samler han Afdelingens Stilebøger,
-som ban fremlægger efler Anciennitet paa Tegnesalen
til Skri,·elærerens Eftersyn .
Han melder til den vagthavende Officer. om
nogen Bog mangler.

4.

Kammerformændene.

Kammerformandstjenesten gaar paa Tur afdelings,·is imellem Kadetterne i Afdelingerne B, C og D.
Tjenesten varer en Cge ad Gangen og skifter hver
Lørdag Kl. 3 E. M.
Hvis en Kammerforn1and faar Forfald, O\·ertages
hans Tjeneste af den Kadet. der staar for T ur
næste L'ge.
Kammerformændene affatte Fortegnelsen over Udgangstilladelse for Kadetterne i deres Afdelinger og
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levere dem KJ. gt. 30m. F. ~f. til den vagthavende
Kvarterchef.
De føre Tilsyn med de syge af deres Afdelingog forhøre hvert Friharter, om de trænge til noget.
Er nogen Kadet af deres Afdeling indlagt paa Garnisons-Sygehuset, gaa de Kl. 101. 30m. F. ~f. efter
indhentet Tilladelse hos den vagtharende Officer
derhen for at forhøre om vedkommende Patients Befindende, og om der maatte være noget, han ønsker.
Efter Tilbagekomsten fra Besøget paa Sygehuset afgive de )lelding til den vagtbarende Officer.
De hente deres Afdelings Lædertøj Lil al Eksercits, Pudsning o. l. , uddele det og aflevere det efter
endt Afbenyttelse igen ordentlig bundtet i Vaabenkamret.
Den Kadet af Afdeling D, der har været Kammerformand i den foregaaende Cge, besørger Tjenesten
med Lædertøjet for Afdeling A.
Kammerformanden af Afdeling B har Tilsyn med Orden og Renlighed paa den østre Sovesal.
Han purres paa samme Tid som den vagthavende
Kvarterchef, rejser straks ud og purrer til Styrtebad
paa sin Sovesal, ifald saadant Bad skal tages. Han
sørger for, at der holdes Tørn, saa at ingen kommer
til at staa og vente.
Forinden Visitationen om Morgenen sørger ban
for, al alle Ventiler og e,·entuelt Vinduer aabnes paa
hans Sovesal , og for, al denne er i Orden. Medens
der visiteres, staar han i Indgangen til sit Lukaf.

/1

Kl. JL F. l\1. aflæser ban Eleklrometret, giver
Melding derom Lil den \·agthavende Kvarterchef og
indgiver Seddel_ derom til den -rngtha.ende Officer.
Han skal, forinden ban forlader Skolen, sørge for,
at hans Sov~sal er i Orden og afgive Melding derom
til den vagthavende Kvarterchef.
Han kan kun begære Udgangstilladelse, naar en
af Kadetterne af hans Afdeling overtager hans Tjeneste,
eller naar hele hans Afdeling har udgangsWladelse.
Søger han Ekstra-Udgangstilladelse eller Orlov, skal
den, der ov~rtager hans Tjeneste, anføre delle paa
Ansøgningen.
Han møder paa Skolen efter Udgang 15m. forinden Køjetid, bringer sin Sovesal i Orden for Natten,
inspicerer overall paa Lofterne, efterser, at Vinduerne
ere lukkede og Oppasserne til Køjs, og afgi\·er l\felding
derom Lil den vagthavende Kvarterchef.
~aar T øj skal udleveres til Vadsk, modtager han
Vadskesedlerne og gennemgaar, assisteret af Kammerformanden i Afdeling D, med Økonomen i Gymnastik•
salen det snavsede T øj. Han indfører i Yadskebogen,
hvor meget hver Kadet har afleveret, og udregner Beløbet for h,er enkelt Kadets Vedkommende. E,·entuelle Uover ensstemmelser imellem Vadskesedlerne og
det afleverede Tøj melder han Lil den vagthavende
Officer samtidig med, at han foreviser Vadskebogen,
der skal være attesteret af den vagthavende Kvai-terchef.
Han fører Kontrolbogen o.er Reparationer af Tøj,
K a m m er fo r m a n d e n af A f d el i n g C har
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samme Tjeneste paa Yestre Sovesal som Kammerformanden af Afdeling B paa den østre.
Han forestaar Uddelingen af det Tøj, der er kommet fra Vask , hvilket han, assisteret af Kadetterne i
Afdelingerne C og D, fordeler i de forskellige So,·elukafer. Forinden Paraden indhenter han Oplysning
om, hvorvidt alle Kadetterne have niodtaget del Tøj,
de have afleveret til Vadsk, og om der maatte være'
noget at bemærke med Hensyn til Vadsken. Ved Paraden afgiver han Melding til den vagthavende Officer.
Han møder i Biblioteket til Assistance for Bibliotekaren hver Dag efter Frokostmaaltid og indtil
Kl. tot· 57 00• F. M.
Han modtager ved Køjetid , eller naar han efter
Udgang. møder paa SkøJen, hos d_en vagU1avende
' • 'Kvart~·rcfief ~~ll1ll. ~it Hi"iøe lBElt0 ttf;lgtdø·e'ø fra Iforgff _,
gade cg bl MellcrnlMgeB u11d Pladsf➔.H, hvilke Døre
han aflaaser. End 1idere aflaastr')i::fu"'tl~' b~fa.fede ·Døre
i Stueetagen, e~erser, at Vinduerne ere lukkede, at
Varme- og Ventilationsapparalerne ere i Orden, samt
at der er slukket overalt i Stueetagen.
Efter endt lnspektion afleverer ban de modtagne
l\"øgler og afgiver 1\Ielding til den vagthavende Kvarterchef.
Paa Søn- og Helligdage modtager han forinden
Bønnen Nøglen · til Kirkestolene af den vagthavende
Kvarterchef, undtagen naar der er Konfirmation i
Holmens Kirke. Han skal \'ære til Stede i Kirken senest
5m. forinden det Klokkeslæt, til hvilket Gudstjenesten
efter A,isen er ansat til at begynde. Han aabner

I
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Stolene for Officerer og Kadeller. ~ øglen afleverer
han til den vagthavende Kvarterchef, naar han igen
møder paa Skolen.
l\Jed Hensyn til Orlov, u dgangstilladelse, Bortgang
fra og Moden paa Skolen forholder han sig som
Kammerformanden af Afdeling B.
Kamme r fo rmand en af Afdel in g D fører
Kontr olbogen for Maaltiderne efter de Optegnelser over
Udgangstilladelse, som han Kl. 10'· 4Qm. F.M. modtager
af den vagthavende Kvarterchef.
.,,
Kl. 101· 45m. F. l\I. foreviser han Konlrolbogen
for den vagthavende Officer og afleverer dereiler Optegnelserne til Krarlerchefen.
:Mandag Kl. 10'· 5Qm- F. M. afleverer ·:ian paa
Biblioteket de illustrerede Blade og Ugeblade, der
have været fremlagte paa Forsamlingssalen i en Uge.
Hefter af Tidsskrifter, der ligeledes have ,-æret fremlagte paa Forsamlingssalen , afleverer han paa Bibliotek~t, naar de have ligget fremme i 14 Dage.
Han modtager ved Køjetid, eller naar han efter
Udgang møder paa Skolen, hos den ragthavende Kvarterchef Nøglen til Klosettet og isætter den i Døren
hertil. Han aabner Dørene fra Forsamlings- og Tegnesalen til Balkonen, efterser paa 1sle Sal, om Varmeog Ventilationsapparalerne ere i Orden, om Vinduerne
ere lukkede, og om der er slukket paa de befalede
S"teder. Efter endt lnspektion afgiver han :Melding til
den vagtha,·ende Krarterchef.
Han aflaaser om Morgenen Kl. 6'· 5Qm. Døren
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til Klosettet og afie,-erer Nøglen til den vagthavende
Kvarlerchef.
Han indsamler Vadskesedlerne og er Kammerformanden i Afdeling B behjælpelig med at optælle det
Lil Vadsk bestemte Tøj og med al udregne Beløbet i
Vadskebogen.
Hed Hensyn til Orlo,·, Udgangstilladelse, Bortgang
fra og Møden paa Skolen forholder han sig som
Kammerformændene i Afdelingerne B og C.

,,

III. Regler og Bestemmelser vedrørende
Skoletjenesten,
I. Kadetternes Forhold paa Skolen

Undervis-

ningstiden.

Fritiden imellem Timerne skaJ benyttes saaledes,
at der er saa lidt Anledning, som muligt til at forlade
Læsesalen under Undervisningen.
Imellem Timerne opholde Kadetterne sig 7"'- paa
Pladsen eller efter Vejrforholdene eventuelt i Gymnastiksalen, hvorefter ilIle ind lage deres Pladser paa
Læsesalene og fremtage deres Bøger til den næste
Undenisningslime. Paa Læsesalene skal der herske
fuldstændig Ro og Stilhed ; al indbyrdes Passiaren er
forbudt.
Enhver beholder under det hele Vinterkursus den
ham engang an,iste Plads.

29
Ingen maa uden Ordre eller Tilladelse beskæftige
sig med andet end del Fag, hvortil Timen er bestemt.
De ved Undervisningen brugte Bøger borttages
ved Timens Slutning og opbevares i vedkommende
Kadets Skuffe; fortsæ ttes den samme Undervisning i
to eller nere Timer, kunne Bøgerne dog forblive
liggende fremme i de mellemliggende Frikvarterer. I
selve Undervisningstimerne kunne Skufferne være uafla::-sede, men holdes ellers altid aflaasede.
Ingen maa under Undervisningen forlade sin Plads
eller Læsesalen uden først at have indhentet Lærerens
eller den vagthavende Officers Tilladelse.
Under Gymnastikundervisningen sker enhver Henvendelse om al forlade Salen o. des!. først til den
Hjælpelærer, Kadetten arbejder under. og derefter til
Gymnæ::tiklæt·ereu.
De Kadetter, der ere fritagne for Legemsøvelser.
skulle, saafremt ingen anden Bestemmelse gives , opholde sig i Gymnastiksalen under Øvelserne.
Ved Dans og Gymnastik skulleKadetlerne være
iførte Sko efter den befalede Model og ved Gymnastik
tillige den befalede Gymnastikdragt.
Naar der undervises i Dans og Gymnastik, skulle
alle Dørene fra Balkonen og Gymnastiksalen være
lukkede.
Alle rejse sig , naar Chefen eller andre højere
slaaende Officerer træde ind , forlade eller komme
igennem Undervisningssalene eller Forsamlingssalen.
Del samme iagttager hver Klasse eller Afdeling ved
Lærerens Ankomst eller Bortgang.
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l\aru: en Officer eller Lærer henvender sig uden for
'Cnden-isningen Lil en enkelt eller flere i en Afdeling,
skulle de vedkommende Kadetter rejse sig.
De Kadetter, der ønske Udgangstilladelse samme
Dags Eftermiddag eller Ekstra-Udgangstilladelse næste
Dag forinden Middag, melde det Kl. 7'· 2Qm. F. M. til
Kammerformanden.
De, der ønske Ekslra-Udgangslilladelse, aflevere
personlig deres Ansøgning til den vagthavende Officer
i forstc Frikvarter.
Alle Ansøgninger skulle, hvad enten de af den
yagtha\·ende Officer ere anbefalede eller ikke, forelægges
for Chefen med Melding om, IH·ilke der ikke ere anbefalede.
De Kadetter, der ønske Attest, møde Kl. 10'· 30.,,
hos Lægen.
lugen Kadet maa i Undervisningstiden forlade
Skolen uden først, efter at ham meldt sig til den
vagthavende Kvarterchef, al have indhentet den vagthavende Officers Ordre eller Tilladelse.
Ved Ankomsten paa Skolen igen skal han, saafremt
der ikke foretages nogen Mønslring, melde sig til den
vagtha\'ende Kvarterchef, hvem han forespørger, om
han skal melde sig til den vagthavende Officer_
Kadetterne skulle omhyggeligt gemme deres Tøj
og holde det i Hævd. De skulle altid holde deres
Skabe og andre Gemmesteder aflaasede.
Alle Bøger til skriftlige Arbejder skulle være efter
det befalede ~nsler, paginerede, Bladenes Antal anført
bag i Bogen og attesteret af vedkommende Kvarterchef.
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Intet Blad maa under noget Paaskud udrives. De
skriftlige Opgaver, som findes besvarede i en upagineret
Boi, betragtes som ikke udførte. Ikkun reglementerede
Skrive- og Tegnematerialier maa benyttes.
Kaar de fra Biblioteket modtagne Bøger forkommes eller blive tilbageleverede i mangelfuld Tilstand,
\·il vedkommende Kadet ikke blot have at erstatte
Bogen med en ny, men han vi] tillige bliYe straffet
for Uorden.
Ligeledes vil for enhver ilde Yledfart af Skolens
Lokaler, Møbler, Inventar m. m. Yedkommende blive
draget Lil Ansvar.
KJ. 101• 20m. F.M. om Lørdagen stilles de Blækhuse,
i hvilke Blækket skal fornys, frem til Paafyldning i
Afdeling D.
Det er Kadetterne forbudt al komme paa Sovesalene i Undervisningstiden, undtagen forinden de gaa
paa Pladsen i det store Frikvarter, og naar de igen
komme op derfra, samt forinden og efter Gymnastikog Dansetimerne.

2. Kadetternes Forhold paa Skolen uden for
Undervisningstiden.

'!X

I Fritiden fra KJ. 5 E. M. ti] Kl. 5 1 3om E. M_
og fra Kl. 8'· 15m. E. M. til KJ. 9t. 45m. E. :\1. kan
det tillades Kadetterne at modtage Besøg paa Forsamlingsværelserne. Tobaksrygning paa disse er tilladt
efter de i saaHenseende nærmere fastsalte Bestemmelser_
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Uden for Forsamlingsværelserne er det Kadetterne forbudt at ryge Tobak.
logen udenforstaaende har Adgang til Skolen
uden den vagthavende Officers Tilladelse, og det er
ikke Kadetterne tilladt at modtage Besøg eller at vise
nogen om i Skolens Lokaler uden forud indhentet
Tilladelse.
Al Adgang til Sovesalene foregaar efter Visitat ionen om Aftenen gennem den vagthavende Officers
Soveværelse.
Fra Temaaltid om Aftenen indtil Køjetid have
Kadetterne Tilladelse til under Iagttagelse af alle Sømmelighedshensyn at beskæftige sig paa Skolen efter eget
Ønske.
Kort- og Hasardspil er forbudt.
Det er tilladt al gaa til Køjs en Time førend den
befalede Køjetid; derimod er al Slangen forinden forbudt.
Under Middagsmaaltidet skiftes Kadetterne af <le
tre yngste Afdelinger til al sidde nærmest ved Officeren.
Uden for Undervisningstiden er Adgang til Sovesalene ti!Jadt for et kortere Ophold forinden 1fiddag,
før Udgang eller i Tilfælde , hvor Hensyn til Orden
og Renlighed maatte tale derfor.
Efter Udgangsparade eller Mønstring om H,,erdagen
er det forbudt alle undtagen Kammerformændene at
gaa ind igen paa Sovesalene. Derimod er der fri
Adgang til disse efter Udgangsparaden Søn- og He!Jigdage.
Det til Børstning bestemte Skotøj stilles daglig
inden KL 11 F. M. og desuden hver Lørdag Aften
uden for Sovelukaferne.
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Enhver Kadet skal en Gang h,·er 14de Dag tage
()l varmt Bad efter den paa Vagtstuen ophængte Liste.
Ombytning kan tillades. Styrtebad kan, h,·is det ønskes,
t ages om Aftenen forinden Køjetid og om :.\Iorgenen
forinden Udpurriog; i sidstnævnte Tilfælde underrettes
Kammerformændene Aftenen forud.
Saa længe der er Svømmeundervisning, bortfalde
Bestemmelserne om varmt Bad.
Pakker, Tøj o. lign., hvorefter der vil blive sendt
Bud, lægges paa Taburetten i Sovelukafet saa betids,
nt Budet ikke skal rnnte eller gaa forgæves.
Pakker, Tøj o. lign., der sendes til Kadellerne.
henlægges af Portneren i Sovelukaferne.
Ankomne Bre,·e lægges af Portneren i ,Brevsamleren" paa Yaglsluen. Brevene udle,•eres af den
Taglhavende Kvarterchef.
Kaar Kadellerne have Ekslra-Gdgangstilladelse efter
Køjetid, skulle de ved Bortgangen fra Skolen hænge
deres Udgangslegn paa del det~ bestemte Bræt.
Ved Hjemkomsten medtages Tegnet, naar Brællel
passeres, og det hænges igen paa Plads uden for Sove]ukafet.
Kadetterne skulle forlade Skolen i den Dragt, i
h,ilken de have stillet til Parade.
I Spadsereliden skulle Kadetterne spadsere og
kunne kun undtagelsesvis og efte1· forud indhentet
Tilladelse afiægge Besøg. ;1
Del er tilladt i Spadsereliden at løbe paa Skøjter,
spille Lawn-tennis samt lade sig barbere og klippe.
Som Regel er del ikke tilladt al møde paa Skoleq
3
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efter Spadseren forinden KJ. 4L 15m. E. i\I.; under
særlig ugunstige Vejrfo1bold kunne Kadetterne dog
komme tidligere tilbage og melde sig da straks til
den vagthavende Kvarterchef.
Straffegaster b.,mne ikke o,rertage andres Tjeneste.
Det er Kadetterne forbudt: /
at have andre Vaaben paa Skolen end de reglementerede;
at have andre Parfumer paa Skolen end Pomade
og Haarolie;
al have Medikamenter paa Skolen uden Lægens
specielle Tilladelse;
selv al udtage eller indsætte Bøger paa Hylderne
i Biblioteket; Bøgerne modtages fra eller afleveres
til Bibliotekaren eller den ham assisterende Kadet;
al indføre og nyde andre Spise- og Drikkevarer
end de af Skolen leverede ;
at tage deres Tegninger bort fra Skolen uden
særlig Tilladelse.
Ønsker en Kadet at tage privat Unden,isning,
skal han indhente Chefens Tilladelse dertil og, naar
han har modtaget denne, melde det til næstkommanderende. ·
Kadetterne kunne kun i tjenstlige Hverv befale
over Skolens underordnede Personale, og de kunne
ikke uden en Skoleofficers Tilladelse benytte det i
pri,,ate Øjemed.
Da Skolen er at betragte som Kadetternes Hjem,
staar det dem frit at benytte den som Opholdssted
paa alle Søn- og Helligdage saml i Ferierne.
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3. Bestemmelser vedrørende Sygemeldinger m.m.

•

Bliver en Kadet ved Sygdom forhindret i at møde
paa Skolen til den bestemte Tid, skal skriftlig Melding,
affattet i den befalede Form , være indgivet forinden
:\Jødetiden til den vagthavende Officer.
Er den syge ikke i Stand til selv al skrive Sygemeldingen, affattes denne paa hans Vegne af hans
nærmeste Værge.
Samtidig med eller snarest muligt efter Sygemeldingen indsendes Lægeattest til den vaglha,ende
Officer.
Kadetterne ville have at drage Omsorg for, at
deres nærmeste Værger blive gjorte bekendte med disse
Bestemmelser.
Den Kadet, der, efter at ,·ære sygemeldt, forlader
sin Bolig uden Skolens Tilladelse , anses for at have
indgivet usandfærdig skriftlig Melding.
Faar en Kadet, der har ligget syg uden for Skolen,
Lægens Tilladelse til at gaa ud, melder han sig straks
paa Skolen til den vagthavende Officer, ernntuelt til
næstkommanderende og Chefen.

4.
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Bestemmelser vedrørende Lektielæsni ng.

den befalede Lektielæsningstid maa der ikke
synges, spilles eller gøres nogen som helst Støj paa
Skolen. Cnder Lektielæsningen maa ingen forlade
Salen uden den vagthavende Kvarterchefs Tilladelse,
og der skal herske fuldkommen Ro paa Salene. l'
3*
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Lektielæsningen om Af te n e n foregaar paa de
forskellige Sale efter derom indhentet nærmere Ordre
fra den \·agtha\1 ende Officer. I'
Lektielæsningen om Morgen en foregaar paa
Tegnesalen; der tændes kun Lys Yed eet, højst to
Borde.
Lektielæsning for dem, der have Udgangs- og
Ekstra-Udgangstilladelse, og for dem, der om Aften en
have privat Undervisning uden for Skolen, og som·
derfor ønske sig frita,,ane for at spadsere, finder Sted
paa Tegnesalen i den ordinære Spadserelid.
Benyttes Kadetternes Forsamlingssal Lil Sang i
den nævnte Tid , finder Lektielæsningen Sted paa en
af Undervisningssalene.
Tilladelse til at forbli\·e paa Skolen i Spadsere•
tiden og Lil at læse Lektier i denne indhentes ved
Undervisningens Ophør hos den vagthavende Officer.
Er Udgangstilladelse begæret fra et senere Tids·
punkt end Kl. 6 E. M., deltager vedkommende Kadet
i den sædvanlige Lektielæsning indtil det Klokkeslæt,
fra hvilket Udgangstilladelsen er tilstaaet.
5.

Bestemmelser vedrørende Udgangstilladelse m. m.

Udgangstilladelse gives under tre forskellige Former :
Orlov, Ekstra -Udgang og Udgang.
Ved O r Io v forstaas Tilladelse til at være borte
fra Skolen Natten o,rer eller Tilladelse til i enkelte
Timer at udeblive fra Undervisningen.

t
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Orlov kan kun faas ved skriftlig Ansøgning til
Chefen.
Ved Ekstra-Udgang forstaas Tilladelse til at
udeblirn fra Middagsmaaltid eller til at udstrække Udgang til ud over den sædvanlige Køjetid.
Ekstra-Udgang kan kun faas ved skriftlig Ansøgning
til Chefen og vil som Regel , Lørdag undtagen, kun
blive tilstaaet til Kl. 11 E. M. Til Bal og andre større
Festligbeder kan der søges Ekstra-Udgangstinadelse indtil
Kl. 2 til 3 F. :'.\f. efter Afstanden fra Skolen.
Ved Udgang forstaas Tilladelse til at forlade
Skolen efter Middagsmaaltid og blive ude indtil den
sædvanlige Køjetid.
Udgang faas ,-ed Henvendelse til den vagtha,-ende
Officer.
Enhver Kadet skal være mindst fire Aftener om
Ugen paa Skolen.
Fra den 1ste Februar indtil Prøvernes Begyndelse kunne Kadetterne som Regel kun søge Ekstraudgang om Lørdagen.
Fra Prøvernes Begyndelse indtil Søturen kunne
Kadetterne faa Udgangstilladelse hver Dag.
Rejsetilladelse ti] Ind landet kan kun faas
ved skriftlig Ansøgning til Chefen. Ansøgning om
Rejsetilladelse til Ud 1andet skal stiles til Marineministeriet.
Til Sejlads med Skolens Øvelseskutter skal der
,-ære mindst 3 Deltagere, hvorimellen altid mindst 1
af Afdeling A eller B. Den ældste Deltager begærer
Tilladelse til Sejladsen ved personlig Henvendelse til
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Chefen, hvorefter han forelægger den skriftlige Sejletilladelse til Underskrift.
I Kutterens Journal indføres altid en kort Beretning
om Turen, ligesom ogsaa Deltagernes Antal noteres.
Efter endt Sejlads, naar denne har varet ud over
2 Døgn, og i øvrigt, naar dertil maalle være særlig
Anledning, indgives Rapport til Chefen.

6.

Parade og Mønstring m. m.

Ved Parade forstaas enhver Opstilling, hvormed
Hensigten er at inspicere Korpset eller enkelte Afdelinger
af samme.
Ved Mønstring forstaas enhver Opstilling , der
foretages i den Hensigt al konstatere Kadetternes Tilstede.værelse.
Morgen-Paraden stiller kvarlen·is i Gymnastiksalen;
den vagthavende Kvarterchefs Kvarter stiller paa højre
Fløj, de andre Kvarterer følge efter Anciennitet. Kvartercheferne staa uden for Geleddet, hver ud for sit Kvarter,
om hvilket de afgive Melding til den vagthavende Officer,
efterhaanden som denne passerer Geleddet.
Kadetterne stille uden Kasket, Dolk og Handsker.
Ved Udgangsparaden om Eftermiddagen og ved
Morgenparaden Søn- og Helligdage stille Kadetterne
med Kasket, Dolk og Handsker, e,•entuell Overfrakke.
Kvartercheferne stille paa søndre Side, de øvrige Kadetter paa nordre Side af Balkonen.
Ved Parade for Chefen om Søndagen stille Kadetterne i Gymnastiksalen paa samme Maade som ved
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Morgenparaden paa H\'erdage, men m e d Kasket, Dolk
og Handsker. Efter Paraden kommanderes: "Paa Post
til Inspektion! " ; Kvartercheferne møde ved deres Tilsyn,
de øvrige Kadetter begive sig Lil Sovesalene og stille
sig ved Indgangen til deres Sovelukaf efter al ba,·e
aabnet Skabsdøren i Lukafet.
Ved de sædvanlige Mønstringer stille Kvartercheferne paa søndre, de øvrige Kadetter paa nordre
Side af Balkonen.
Yed Par o I stiller Korpset efter Anciennitet paa
Tegnesalen.
Efter Udpurriog om :.\Iorgenen skal enlwer Kadet
rede sin Seng, hvilket udføres paa følgende l\Iaade:
Skraapude, Hovedpude, Lagener og Tæpper lægges paa
Taburetten , og begge l\Iadrasser vendes. Derefter
lægges Skraapuden igen paa Plads, det unde1·sle Lagen
paalægges og stikkes glat ind under Madrassen og
Ol'er Skraapuden. Det øverste Lagen og Tæpperne
paalægges, de underste Tæpper dobbelt efter Længden,
<let øverste enkelt; delte slikki:!s ind under øverste
Madras, hvorefter det øverste Lagen bøjes ned over
det; sluttelig lægges Hovedpuden paa Plads.
Kaar Sengen er redt, gaa Kadetterne med Haandklæde og Toiletgenslande til Vadskebordet, vadske sig
og fuldføre derefter Paaklædningen i deres Lukaf.
Enhver skal være færdig med sin Paaklædning
o m H1·erdagen 20m , paa Søn- og Helligdage 25m efter
Udpuningen.
Hver Søndag Morgen, 25m. efter l:idpurringen,
boldes Kammervis i tati on, der foregaar paa følgende
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)laade: )ladrasserne stilles paa Højkant i Sengene,
Lagnerne hænges paa Skillerummene, Skabsdørene
aabnes, og Kadetterne stiJle sig, uden T røje og Vest,
hver i sit Lukaf. :\"aar den rngtha\"ende Officer har
endt Inspektionen, redes Sengene, hvorved iagttages,
at begge Madrasser Yendes efter Længden; derefter
bringes Sovesalene igen i daglig Orden.
\'ed Afklædningen om Aftenen skal all Orertøjel ophænges ordentlig paa Krogene og Undertøjet lægges
paa Taburetten; under denne hensættes Skotøjet.
Efter at \·ære kommen til Køjs maa ingen Kadet
forlade sil Lukaf ud en tilbørlig Anledning.

7.

Bestemmelser vedrørende skriftlige
Udfærdigelser.

Alle skrifUige Gdfærdigelser skulle affattes med
særlig Omhu og, hvad Formen augaar, være i nøje
Overensstemmelse med de givne Regler og Bestemmelser.
De skulle, hvad enten de ere stilede til Chefen
eller en anden )1yndighed, afle.eres til eller forelægges
for den vagtharnnde Officer.
Er Udfærdigelsen stilet til Kongen, sættes der
,Allerunderdanigst • over Underskriften; i alle andre
Tilfælde anvendes der ingen Ærbødighedsfonnularer,
hverken i selve Skrivelsen eller ved Underskriften.
a. Ansøgnin ger til Che fe n skrive;; paa et
Oktavark h\'idt Papir.
:IJidt paa den indvendige venstre Side af Arket
gives et kort Uddrag af Ansøgningens Indhold, som be gynder med: , Kade t ~- N. ansøger om " o. s. v. Orer
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L'ddraget anføres Sted og Dalum. Lige 01,er for Uddraget skri,·es paa Arkets indvendige højre Side selve
Ansøgningen med Overskrift : Til Chefen for Søofficersskolen .
.\lavn og Stilling paa den Person eller det Teater
eller Sted, Ansøgeren ønsker al besøge, skal altid
anføres.
.\laar en Kadet ønsker at rejse fra Kjøbenhavn,
indgiver han tillige med Ansøgningen en paa et haM
Oktavark hvidt Papir skreven Rejsetilladelse til Chefens
Underskrift.
b. Ved andre skr ift lig e Udfærdigelser til
Ch efen eller Sko I e o ffi cere roe iagttages følgende :
Øverst til venstre paa Arkets forreste Side skrives :
Kadet N. K. og derunder Sted og Dalum.
O1·en over Skrivelsen anføres: Til Chefen for Søofficersskolen eller den l\lyndighed, til hvem Skrivelsen
er bestemt.
Selve Skrivelsen begynder paa ca. 1 /a af Arket
fra o,,erkanlen. Der holdes en Margen af 1/ 4 af
Arkets Bredde.
c. Ved Skri ve Iser e Iler An søgn in ger ti l
:\! yndigheder ud e n for Skol en ville de af Marineministeriet i saa Henseende fastsatte Bestemmelser for
Søværnets Personale være at iagttage.
d. R appo rtscd d el , S yge melding, Fortegnelse over d e Kadetter, der ønske Udgangs -, R ejse - e Il e r S ejl et i Il a d el s e affattes
efter nedenstaaende Formularer og skrives paa et haht
Okla,ark.
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R apportseddel.
Søofficersskolen, _ . ____dag d...

....~ .1 9

Til
Chefen (den vagthavende Officer).
Rapport.
Syge ere :
Attest have:
Delvis Attesl have:
Orlov ha,·e:
Kl. 71/2F.M.: Vind .... , Vejr.._.... , Bar..... , Ter.... .
N. N.
NB. Datum for Sygemeldingen anføres efter den
paagældendes Navn.

Sygem eld ing.
Kadet ~- N.
(Sted) d. ____.189
Til
den vagthavende Officer.
Hen·ed indberettes, at jeg paa Grund af
(Sygdommen) er forhindret i at møde paa
Søofficersskolen til den befalede Tid.
Lægeattest følger vedlagt. (skal snarest
bli,·e inds~ndt).

K. K.

Fo degncl se over <l e m, der ønske Udgangs li ll a de 1sc.
U <lgan gsse d<l e l E. M.

Udgan gsse dd cl F. M.

........... dag d .....
T il

den vagthavende Officcl'.

..............dag d...................
Til

den vagthavende Officer.

I Morgen før Middag ønske
Or l a v:
Ek s tra-Ud gang :
l Dag

Or l ov:

Fra Kl. 3 Lil Kl. 10:
-

3

108/,1 :

4

11 :

5

2:

Udga n g:
F:ks lr a-Udgang:

0. S. V.

N. N.

N. N.

....
w
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R ejseti ll adelse.
Her\'ed tillades det Kadet X X al rejse til
-··-··--- _ fra . -·-···- ......dagen d. _ _ _KL·--··-· til
__dagen d .......... ....KL---•-···• Ved sin Tilbage•
komst Lil Kjøbenbavn skal han uopholdelig melde
sig paa Søofficersskolen med Forevisning af denne
Tilladelse.
Søofficersskolen, d....._ ...... _189
(Kommandør) (Kaptajn),
Chef for Soofficersskoleo.

Sej l etillad e ls e.
Herved tillades det Kadetterne (Deltagernes
Navne) al sejle med Øvelseskulleren_._._ __ ..--1ra
_ ____....dagen d·-·-·--· ..KL.·--·-·····liL_____ dagen

d. ..... Kl•- -·-•
Søofficersskolen, d..._

189

(Kommandør) (Kaptajn},
Chef for Seofficersskolen.
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8. Bestemmelser vedrørende Afbenyttelsen af det
elektriske Lys.
Ved Afbenyttelsen af det elektriske Lys skal der
stedse iagttages den største Sparsommelighed.
Paa Sovesalene skal, indtil Kadetterne ere til Køjs,
kun een Lampe holdes tændt. Kort forinden Visitationen
tænder den vagthavende Kvarterchef den anden Lampe

paa Sovesalene samt Lampen uden for den vagthavende

,
t

Officers So,·eværelse.
Efter endt Yisitation slukker han samtlige Lamper
paa Sovesalene, uden for Officerens Soveværelse, i Vagtstuen og paa Balkonens Nordende. Han sørger for.
at en af Lamperne paa Sovesalene kan tændes ved
Hjælp af Yægafbryderen, hvilken da benyttes af de
Kadetter, der have Udgangstilladelse til ud over Køjetid.
K amme r fo rmæ ndene besørge Tændingen af
de ikke tændte Lamper paa Sovesalene umiddelbart
forinden Udpurringen, endvidere af Lamperne paa
Læsesalene forinden undervisningens og den ordinære
Lektielæsnings Begyndelse ; de slukke de nærnte Lamper, naar der ikke mere er Brug for dem. De sørge
for, at en af Lamperne i Læsesalene kan tændes ,·ed
Hjælp af Yægafbryderen, hvilken Lampe altid tændes
først. umiddelbart forinden en Kammerformand gør
sin Sovesal i Orden om Aftenen, tænder han en Lampe
paa Salen ved Hjælp af Yægafbryderen.
Ved Aftenvisitationen slukkes overalt undtagen paa
Sovesalene og, saafremt nogen Kadet har udgangstilladelse til efter Køjetid,• !ætttles ~awp11R paa Gatigea
,.,.

.. #,,

-1-G

ved ~ummerbrællet, hvilken Lampe slukkes af den
Kadet, der kommer sidst hjem.
Kammerformanden i .A fdeling C besørger
Tændingen og Slukningen af Buelamperne ved Morgenparaden. Han tænder i Lærerværelset.
Gaar en Kadet til Køjs tidligere end 15m. forinden
Køjetid, tænder han selv en Lampe paa sin So,·esal
,ed Hjælp af Vægafbryderen og slukker igen Lampen,
naar han er afklædt.
Lamper til Brug ved L ektielæsningen o m
Morg e nen og om Eftermiddagen forinde n
Spis e t i d tændes og slukkes af de Yedkommende
Kadetter selv.
Under Badning tændes Lampen i Badeværelset
og en Lampe paa den badendes Sovesal af vedkommende Kadet selv.
I F o r samlingssalen anvendes ved Billardspil
2 Lamper i hver Krone, der tændes ved Hjælp af
Vægafbryderen. Til Brug ,·ed Læsning eller Klarerspil
tændes de fornødne Væglamper. Passende Økonomi
med Lampeforbruget iagttages.
Paa Pis soirer og Klo s ett e r tændes og slukkes
Lampen af den, der benytter den.
Portn eren tænder og slukker i Gaardene til de
befalede Tider. Samtidig med at han om Morgenen
purrer ud, tænder han en Lampe paa hver af Sovesalene.
0 p passerne tænde om Morgenen paa Spisesalen
og end,·idere følgende Lamper: 1 i Forhallen, 1 paa
Ho,edtrappen, 1 paa hver Ende af Balkonen, 1 i Frakke-
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lukafet samt 2 paa søndre Bagtrappe. Lamperne slukkes,
eflerbaanden som der ikke mere er Brug for dem. Om
Aftenen ved :Mørkets Frembrud tænde de Lamper paa
følgende Steder: 2 paa søndre Bagtrappe, 1 i Frakkelukafet, 1 paa hver Ende af Balkonen., 1 paa Hovedtrappen og 1 i Forhallen. Endvidere tænde de, om
fornødent, i Ametningsværelset og i Spisesalen.
Ved Borddækningen tændes i Spisesalen kun 1
Lampe; under l\faallidet brænder efter Antallet af
Kadetter 1-4 Lamper.
Under Rengøring lænd_es og slukk~s. Lamperne af
dem, der besørge Rengøringen. Vægafbryderen benyttes. I Spise-, Tegne- og Forsamlingssalene kan under
Rengøring anvendes 2 Lamper.

•
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C.

T JENEST EN OM BORD.

I. Daglig Tjenestegang.
Kl. 6t- F . M. l,dpurring.
Kl. 6t- 1om. Oplangning af Køjerne.
Fra Kl. 6t. tom- til Kl. 6t. 3Qm. Vadsk og P aaklædning.
Kl. 6t- 3Qm. forlade Kadetterne Messen.
Fra Kl. 6t- 3Qm, til Kl. 6!. 5Qm, Fejning og Udluftning af Messen.
Kl. 6L 5Qm, Te.
KJ. 7t. 25m. Afløsning af Dagvagtskvarteret.
Fra Kl. 7t. 3Qm, til Kl. 7L 55m. Omklædning og
Te for Dagvagtskvarteret.
Fra Kl. gt. til Kl. St. 50m. undervisning i Sømandskab.
Kl gt. 5Qm. (i Søen) Parade paa Skansen i Læ.
Kl. gt. (til Ankers) Parade paa Skansen om Bagbord.
P aa Søn- og Helligdage stiller Paraden ved del
almindelige Bakseftersyn.
Fra Kl. gt. til Kl. 11 L 3Qm. Praktiske Øvelser efter
Chefens Bestemmelse.

VA-

,
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Kl. 11t. 3Qm. Frokost.
Fra Kl. 2L E. M. til Kl. 4t. 45m. Praktiske ØYelser

efter Chefens Bestemmelse.
Kl. 5t. Middag.
Fra Kl. 51. til Kl. 7t. Afløsning af Vagtskvarteret.
Fra Kl. 5t. til Kl. 7L 20m. Undervisning i Splisning og Signalering for de dertil bestemte Kvarterer.
Fra K:I. 7t. 15m. til Kl. 7t. 3Qm. Udluftning af
Messen.
Kl. 71. 30m. Te.
Fra Kl. t. 30m. til Kl. 91. Fejning og Udluftning
af Messen.
Kl. 91. Køjerne ud.
ri"B. Paa Søn- og Helligdage gi,·es om Morgenen
1/2 T ime til Yadsk og Paaklædning. De anførte
Tider for Messens Cdluflning, Te o. s. Y. viUe
som Følge heraf paa de nærnte Dage være at
rykke 1om. frem.

II. Regler for Vagttjenesten,
1. A lmindelig e B estemmelser. Kadetterne
og Aspiranterne ere inddelte i indtil 6.,, :Kvarterer, der
under T ilsyn af de med Skibet kommanderede Officerer
udføre Yagttjenesten. Kvarterfordelingen og Vagtstørnlisten ordnes ,ed Skolens Foranstaltning forinden
Togtets Begyndelse.
4-
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Enhver, der under sin Vagt skal forlade Dækket
eller sin Post i Tjenesteanliggende eller af anden paatrængende Aarsag, skal, efter at have indhentet Tilladelse dertil hos sin Kvarterchef, lade sig afløse af sin
Eftermand paa Kvarteret og altid give denne nøjagtig
Overlevering. Kvarterchefen kan ikke lade sig afløse
uden den vagthavende Officers Tilladelse.
Saa vidt Forholdene tillade det, kommanderes en
Kadet af Vagtkvarteret med ethvert Fartøj, der afgaar
fra Skibet. Han paaser, at Fartøjet er fuldstændig
udhalt, at Fartøjsfolkene ere rene og reglementeret
paaklædte, at der hersker Orden og Tavshed, at der
ros orlogsmæssigt, at der ikke ryges Tobak, at ingen
af Folkene uden Tilladelse forlade Fartøjet, og at
Folkene ikke bringe forbudte Varer med om Bore!.
Han skal være nøje kendt med og rette sig efter
Bestemmelserne i Reglement for Fartøjsceremoniel.
Ved Fartøjstjeneste i Nærheden af Land bære
Kadetterne Yærge, saa længe Flaget er hejst; i Chefens
Fartøj bærer Kadetten Værge ogsaa om :.'fallen.
Den ældste næstkommanderende er fast ansat
ved Chefens Fartøj.
Ka<lelterne maa nøje indprente sig de forskellige
Fartøjssignaler, da de bære Ansvaret for, at det Fartøj, som er dem underlagt, uopholdelig retter sig efter
de Signaler, som gøres til det.
De vagthavende Kadetter og Aspiranter skulle,
med Cndtagelse af Kvarlerchefen og Kvarterets næstkommanderende, gom Regel slaa 2 Glas til Rors paa
Vagten; dog undtages den Tid, i hvilken der er

I.
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)lanø\Te, Eksercits eller Undervisning i Sømandskab.
Under 1\Ianøvrer tage de, som sidst have manøvreret,
Roret. Den, som ikke kan styre, stilles som blind
Mand ved Rattet.
2. Vagtchefe n skal være bekendt med og nøje
følge saavel de i , Instruktioner og Reglementer for Tjenesten paa de kongelige Skibe• meddelte som de af Skibschefen særligt givne Ordrer og Bestemmelser, idel han
iagttager først al afgive Meldinger ti] den vagthavende
Officer, forinden de afgives til Chefen.
Han bør være nøje kendt med og skal rette sig
efler de gældende Bestemmelser og Regler for Lanterneføring, for Afgivelse af Lydsignaler i Taage, Tykning
eller Snevejr samt for Styring og Sejlads.
Han tilholder Kadetlerne paa Kvarteret al give
nøjagtig Overlevering om alt, hvad der er dem anbetroet paa Yagten.
Han agter nøje paa, at Ræer og Sejl ere kanlsatle paa orlogsmæssig Maade, og at all i Skibet, saavel paa Dækket som udenbords, for saa ,idt del afhænger
af ham, er i fuldstændig Orden. Han bør aldrig udsætte sig for den Skam, at hans Afløser maa begynde
med al forandre eller gore del, der er gjort eller
forsømt at gøres paa hans Vagt.
Han mager over, at hans undergivne paa Kvarteret nøjagtig udføre den Tjeneste, der paahviler dem.
Efter endt Yagt attesterer han i Kladdejournalen
og foreviser denne og Kortet for den vagthavende
Officer.
4*
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3. Kæstkommanderende paa Va g tk,ar ter et har Kommando pa-a Bakken. Forinden han
overtager Vagten, mønstrer ban KYarterets Kadetter og
Aspiranter og argiver ~Ielding til Krnrtercbefen og den
vagthavende Officer. Selv modtager han Melding om
Baksgasterne af den ældste Underofficer paa Bakken
og lader ham afgi,·e Melding herom til Krnrterchefen.
Det er hans Pligt at passe Forsejlene og at
efierse, at alle Udkig forude ere aarvaagne.
Han paaser, at de reglementerede Top· og Sidelanterner opsættes og inddrages til de befalede Tider,
og at de a ltid brænde kraftigt og klart.
Han skal overvære al Opbakning og Udvægt samt
paase, at de salte Provisioner lægges i Ferskefadet.
Ved 7 Glas afløses han af Kvarterets trediekommanderende, udregner· Bestikket, fører Kladdejournalen
til Dato og afsætter Skibets P lads i Kortet. Ved 8 Glas
giver han Melding til Kvarterchefen og er til Stede, indtil den vagthavende Officer har attesteret i Journalen.
Paa F ormiddagsvagten skal Kladdejournalen, saa
vidt muligt, være ført til Dato Kl. 11 l 45m.
Paa Førstevagten skal han Kl. 10, ledsaget af
Sk:ibssergenlen, visitere overalt i Skibet og drage
Omsorg for, at Ild og Lys slukkes paa de befalede
Steder. Han modtager alle Lanternetegnene ved Lanternevagten, afleyerer dem til Kvarterchefen og afgiver Melding om Visitationen til denne, til den vagthavende Officer og til Chefen.
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Naar hans Kvarterchef er forhindret i at være
ved sine Bakker under Mønstringer o. des!., overtager
hau midlertidigt Tilsynet med Bakkerne.
Han overværer al Indsætning i og Udløsning af
Arrest og bærer ved denne Lejlighed Værge.
4. T red i ekommanderende paa Vagtkvar teret fører BestiktaYlen og forestaar Logningen, om
hvilken han afgiver Melding til Kvarterchefen, til den
vagtl1avende Officer og til Chefen, saafremt denne er
paa Dækket.
Ved 7 Glas afløser han Kvarterets næstkommanderende efter først at have overleveret sin Tjeneste
til Kvarterets fjerdekommanderende.
Han gi\"er Melding til Kvarterchefen 5m. forinden
de til forud bestemte Arbejder fastsatte Tider, har
Overtilsyn med Udkig agterfra og fo restaar den paa
Vagten forekommende Signalering samt Lodning med
Dybdeloddeapparaterne.
Til Ankers holder han nøjagtigt Regnskab O\Ter,
hvem der er fra Borde, samt ove1· alt Gods, der gaar
i Land eller kommer om Bord.
5. De yngre paa Va gtkvarteret besørge
ved Siden af deres særlige H,·erv al anden paa Vagten
forekommende Tjeneste, saasom Logning, Lodning, Udkig, Signalering, t:dpurring, Afgivelse af .\Ieldinger m. m.
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ID, Regler for Observationstagning, Journalføring ID, m:
De daglige Observationer fordeles saaledes :
det KYarter, som har haft
FørstevagL
,,...,
2. Middagsobservation - det Kvarter, som har haft
Hundevagt.
3-. - Besuk- det Kvarter, som har haft Dag,,agt.
4. Stedfo1ie E. M. - det Kvarter, som har haft
F. 1\1. Vagt.
5. Azimuth, Amplitude { det Kvarter, som har -h&ftsarnt Natobservation -Pffltfw.-elJer.J{~ælds.vagt...:...:;
Alle andre Obsen,ationer tages af det Kvarter,
som Navigationslæreren maatte bestemme.
:.\faar Obsenalionerne ere udregnede, foreviser
Krarterchefcn Observationssedlen for Nangationslære·
ren, med hvis Bemyndigelse han derefter leverer den
W Chefen. Han opgiver Resultatet W den vagthavende
Officer og Kvarterchef; Middagsbestiksedlen forevises
først for Iavigationslæreren, for at denne kan attestere
den; derefter leverer Kvarterchefen den til Chefen med
Forevisning af Kortet og lader sin næstkommanderende
indføre Resultatet i Kladdejournalen. SaaYel Kvarterchefen som hans næstkommanderende indføre de befalede Observationer i Observationsprotokollen, saa snart
Navigationslæreren har givet Bemyndigelse dertil.
Kvarterchefen vaager over, at Kvarteret afle,·erer
sine Obsen'alionsbøger til Navigationslæreren , efter·
haanden som hver enkelt er færdig.
1. Stedlinie F. M. -

1Jl
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'l,A.Lt....

Kvarterchefer ne og deres næstkommanderende
~kulle under Navigationslærerens Tilsyn turvis op.trække Søurene.
Kvartercheferne føre turvis en Uge ad Gangen
Hovedjournalen , Deviationsjournalen og ObservationsJ)rotokollen ;' desuden Øvelsesprotokollen efter Amisning
.af de ved Ø\•elserne ansatte Officerer. Disse Bøgers
Føring fordeles, saa vidt muligt, saaledes, at ingen fører
samtidig flere Bøger.
Afdeling B fører paa samme Maade Skolens og
Afdeling C Chefens· Journal.
Disse Bøger skulle Søndag Formiddag være fø rte
til Dato til Fredag Middag. De forelægges de paagældende Officerer til Underskrift og derefter Chefen.
Aspiranterne før e hver sin Dagbog , der holdes
fil Dato paa samme Maade som Journalerne, og som
.tillige med disse forevises Chefen om Søndagen.

IV, Særlige Bestemmelser for Kvarteroheferne,
I.

Pligter og Tilsyn i Almindelighed.

Under Henvisning til de i nærværende Instruks
P ag. 9 anførte særl ig e Bestemmelser for Kvartercheferne ville desuden følgende Bestemmelser
, ære at iagttage :
Under alle Manøvrer med alle :Mand oppe skulle
Kvartercheferne gøre Tjeneste som Underofficerer. -Pet-
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Kvarter, der har haft tlundevagt., er under Manøvrer
forude, og Kvarterchefen gaar ikke til Vejrs den Dag
til Rebninger, Sejlbeslaaning o. des!. ,
Saafremt Kadetskibets Chef ikke træffer anden
Bestemmelse, tildeles der Kvartercheferne specielle Tilsyn efter Forslag fra Skolen.
Den KYarterchef, hvem T ilsynet med de fra Skolens
Bibliotek til Kadetskibet udlaante Bøger er overdraget,
indhenter i betimelig Tid forinden Togtets Begyndelse
:Ueddelelse fra Skibschefen, Officererne og Kadetterne
om, hvilke Bøger der ønskes medbragte , og forfatter derover en Liste, som forelægges Skolechefen
til Approbation. E fter den saaledes approberede Liste
udtages Bøgerne af Skolens Bibliotekar, der opbevarer
Listen, paategnet med Kvarterchefens Kvillering for
Modtagelsen af de paa Listen anførte Bøger. Efter
denne Liste afleveres Bøgerne igen til Skolens Bibliotekal'
efter endt Togt. Om Bord fører Kvarterchefen Udlaansprotokollen under T ilsyn af den yngste Skoleofficer,
til hvem han straks afgiver Melding om beskadigede
eller bortkomne Bøger.
Kvartercheferne skulle hver Morgen inspicere deSteder eller Genstande, med hvilke de hare særligt
Tilsyn, og afgive :\felding til Skibets næstkommanderende paa den T id, denne bestemmer.
De ere ansvarlige for, at næstkommanderendebliver underrettet om enhver Mangel eller Beskadigelse,
som maatte vise sig, og for, at der stedse er Orden
og Renlighed paa de dem anbetroede Steder. HYer af
dem faar af næslkommanderende tildelt sine Bakker og
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udfører under Officerernes Kon trol de Pligter, der
paahvile Baksofficererne.

2. Den lukafhavende Kvarterchefs Pigter.
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Lukaftjenesten overtages Kl. 81/2 E. l\f. af den
Kvarlerchef, der har haft ~ ' eller, saafremt Kadetterne gaa i 4 Kvarterer, af den Kvarterchef, der
har haft Platfod. Tjenesten varer i 24 T imer.
I Tilfælde af tjenstligt eller andet Forfald varetages
hans Pligter af den inspektionshavende Kvarterchef,
d. e. den Kvarterchef, der har haft Lukaftjeneste den
for egaaende Dag.
20 .Minutter forinden Tetid om Morgenen og
en h alv Time forinden de til Uruien'isning-i- Sø- mandskab, Skafning og Køjernes Nedtagelse bestemte
Tider kommanderer han: • Op hernedefra 1•, hvorefter
ingen uden Tilladelse maa opholde sig nede om Læ;
1\Iessen skal være ryddelig senest 2 Minutter efter, at
Ordren er given. Kvar terchefen besørger derefter
Messen fejet og udluftet, saa al den er i Orden til
de berammede Tider, hvorpaa han afgiver Melding til
den .tjensthavende Skoleofficer.
Ved Kommandoerne: • Alle Mand op!• og • Kadetterne op!• melder han til d!ln vagthavende Kvarterchef og Officer, naa.r alle Kadetterne ere oppe.
Kl. 5 8/.t F. M. purres han af en Kadet af Dag·
vagtskvarteret og indhenter næstkommanderendes Tilladelse til at purre ud i Kadetmessen Kl. 6. Han
paaser, at enhver straks rejser ud og selv sur rer
sin K.oje.
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---Kl.--/,;k1-0m..f'. M. melder han til den vagthavende
Kvarterchef, at Køjerne ere surrede, hvorefter han
paaser Køjernes Oplangning, -Saa-,.,"B:a-.-t-der ~r sal Dæks..fel!.--ved Lugen til Modtagelse af Køjerne.
~ ,:_
Til den befalede Tid melder han til den ~
havende~officer, naar Paraden er stillet.
Det er hans Pligt at paase, at alle de for
Tjenestens Ordning i Messen fastsatte Klokkeslæt nøje
følges.
Han er ansvarlig for Ro, Orden og Renlighed ~
:Messen og melder enhver større Uorden til den ~ •
havende~officer. Han paaser, at ingen sætter sig
eller lægger sig til Ro i Messen med vaade Klæder.
Saa snart Lejlighed gives, indhenter han næstkommanderendes Tilladelse til, at det vaade Tøj bringes til
Tørring.
Han lilser Orden i Overtøjslukafet.
-JG,-9.1--J:e~ t . kommanderer han: • Til Køjs!"
eller: • Op paa Dækket! ".

V. Regler og Bestemmelser vedrørende Skibstjenesten i Almindelighed.
' Saafrernt der ikke af Skibschefen træffes anden
Bestemmelse, møder fra Kl. 8 F. M. indlil Køjernes
Nedtagelse hele Korpset ved Faldrebet , naar Chefen
eller nogen o,·er denne staaeude Officer i Marinen

-
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kommer om Bord eller gaar fra Borde) De nærmere
Bestemmelser angaaende Faldrebstjenesten gi...-es \·ed
Ordre fra vedkommende Skibschef.
/ Agtertrappen vil i Reglen kunne benyttes af
Kvartercheferne, derimod ikke af de øvrige Kadetter,
undtagen naar del ulrykkelig tillades eller befales.
EnbYer Kadet, som ad en Aglertrappe kommer op
paa Skansen, bringer Ha.anden til Huen, h\"ilken
Hilsen gælder Flaget, Skansen og de der...-ærende
Officerer. Denne Hilsen gøres ikke, u aar alle de
øvrige Luger ere skalkede, og Agtertrappen benyttes
som almindelig Op· og Nedgang.
l'\aar Flaget hejses eller nedhales, gøre alle paa
Dækket værende Kadetter Front agterefter og anage
Huen.
Da Skansen skal holdes i Ære, maa der ikke
paa denne synges, leges eller drirns bøjroslet Støj
uden særlig Tilladelse. De Kadetter, der færdes paa
Skansen, benytte i Søen den læ og til Ankers den
bagbords Side, medmindre Chefen eller Officererne
opholde sig paa en af de nævnte Sider. i lwilket Tilfælde de maa afholde sig fra at gaa agter. Om Katten til Ankers undgaas, saa ...-idt muligt, Løben og
Trampen agter.
Naar der, hvad enten om Dagen eller om Natten,
pibes: • AIle )land op ! • , skulle Kadetterne ojebiikkelig
møde paa Dækket.
~aar en Kadet , efter at ha\·e ,·æret sygskre\·en,
melder sig frisk, melder ban sig . personlig til -Q-611
-tjensthavende Skoleofficer. u ~ ,

,e,..
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Ved Udpurring skal enhver straks rejse ud og
surre sin Køje.
De Kadeller, der ved Vagtskiftning rejse ud eller
gaa til Køjs, skulle afholde sig fra højrøstet Samtale og
fra alt, som kan forstyrre Kammeraternes ::,;Tattero.
Køjernes Op- og Nedlangning om Morgenen og
om Aftenen skal foregaa med Ro og Orden.
Kaar der kommanderes : • Op h ernedefra!• maa
ingen uden speciel Tilladelse opholde sig om Læ. Denne
Befaling gælder saavel ældre som yngre, og Messen
skal være ryddelig senest 2 Minutter efter, al Kommandoen er given.
Ved Køjernes Nedgi\•else om Aftenen skal enhver
straks ophænge sin egen Køje ; uden særlig Tilladelse
maa ingen rede Seng paa Kistebænkene. Vagtlrrnrlerets
Køjer ophænges af de yngre Kadeller eller Aspiranter
paa Kvarleret, der ikke ere paa Post.
2\faar der kommanderes : • Til Køjs eller op paa
Dækket!• skulle de Kadetter, der ikke ønske straks
at gaa til Køjs, begive sig op paa Dækket. Om Katten
maa ingen opholde sig i Messen uden for sin Køje.
Efte1 Kl 9 1-1om--E:·M:--skal der være fuldstændig
Ro i i\fessen.
Spise- og Drikkevarer maa kun tages om Bord
efter Tilladelse af den ældste Skoleoffice/ Det er forbudt at opbevare noget, der kan fordæn'e Klæder,
eller som giver ilde Lugt.
Det er forbudt al modtage, tiltuske eller lilkøbe
sig Spise- eller Drikkevarer af hvilken som helst Art
hos Kokken og Hovmeslrene.

i!
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Kadetterne maa intet Pengemellemværende have
med Mandskabet, og de maa ikke benytte nogen af
Bes~tningen til privat Arbejde.
Kort- og Hasardspil er forbudt.
Kadetterne skulle i deres tjenstlige Forhold til
Skibets Besætning optræde med Ro og Bestemthed,
men undlade at vise sig affejende eller hensynsløse.
De skulle uden for Tjenesten være venlige imod
Mandskabet, men ikke indlade sig i Fortrolighed med
nogen underordnet og overhovedet ikke drive kaad
Spøg med Folkene.
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D.

UNIFORMS- OG BEKLÆDNINGS-

REGLEMENT SAMT MUNDERINGSBESTEMMELSER

I. Kadetternes Uniform.
Tilknappet Langtrøje af mørkeblaat Klæde med
2 Rader mellemstore forgyldte Ankerknapper, 5 i hver
Rad, omfaldende Krave med Anker og Krone i slaget
forgyldt l\Ietal paa hver Side, samt som Ærmedistinktion:
1 Guldgalon af ¼. Tommes Bredde rundt om Ærmet,
3 Tommer fra dettes Underkant.
De Kadetter, der gøre Tjeneste som Kvarterchefer,
bære en guldoverspunden Roset over Ærmedistinktionen
paa Ærmets Forside.
Benklæder af mørkeblaal Klæde, eller hvide.
Vest af mørkeblaal Klæde, eller h\'id, med 6 smaa
Ankerknapper i 1 Rad.
Hue af mørkeblaat Klæde med Kationalkokarden,
Anker i slaget forgyldt Metal under en guldbroderet
Krone, Egeløv af 4de Størrelse.
Dolk i Skuldergehæng.

j
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Overfrakke af mørkeblaat Dyffel med 2 Rader
mellemstore Ankerknapper, 5 i hver Rad, omfaldende
Krave og Ærmedistinktion.
Kaar Værge ikke bæres, kan Langtrøjen være
opknappet.

Il, Beklædningsreglement for Tjenesten i Land.
I.

f

~~J;

~~1-/;;,1

t.,

Kadetternes Forsyning med Beklædningsstykker m. m.

Enhver Kadet skal ved sin Optagelse i Korpset
og under sit Qphold paa Søofficersskolen være forsynet med:
1 god blaa Klædes Hue.
2 ældre Huer.
1 blaa Dyffe1s Overfrakke.
3 Klædes Langlrøjer.
2
Veste.
3 hvide Veste.
3 Par blaa Klædes Benklæder.
2
hvide Benklæder.
3
Sko.
1
Vandstøvler.
1 - Gymnastik- og Dansesko (efter ~lodel).
12 hvide Skjorter med løse
Flipper,... og I.øse
.\Ianeheller.
12 hvide Lommetørklæder.

=j~-~
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12 Par Strømper eller Sokker, hvoraf 2 Par h,,ide.
4 - Underbenklæder.
4 Uldtrøjer.
3 sorte Silkeslips (efter Model).
1 h,•idt uldent Halstørklæde (efter :\[odel).
3 Sæt Overtrækstøj af Ravndug.
blaa Jersey-Trøje (efter Model).
2 Sæt Gymnastiktrøjer (efter Model).
Regnkappe (efter Model).
J PaT Svømmebenklæder.
1 Pose til smudsigt Linned.

a-

1

- Sk!tøj.

H,•ide Handsker af Skind.
Alt skal være mærket tydeligt med Ejerens Narn.
Fra Søofficersskolen ,,il til hver Kadet bfo-e udlaant
1 Dolk med Skuldergehæng.
Af Toiletgenstande skal enhver Kadet være forsynet med:
1 Svamp.
1 Glas.
1 Haarbørste.
2 Kamme.
1 Tandbørste.
1 Neglebørste.
Klædebørste.
Sæbe og Tandpulver.
For saa vidt den anviste Plads tilsteder det, kunne
Kadetterne have reglementerede. Beklædningsgenstande
ud over det normerede Antal.
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2.

Særlige Munderingsbestemmelser.

Overfrakke anlægges og aflægges efter Or dre eller
given Tilladelse. Det samme gælder om det uldne
Halstørklæde.
Dolk bæres ogsaa under Overfrakke.
Under Skøjteløbning er det tilladt al aflægge Dolk
og Overfrakke.
Paa Gaden og i Tjeneste uden for Skolen bæres
hvide Vadskeskindshandsker. Paa Bal og Lil Selskabelighed er del li11adl al bære hvide Glacehandsker.
Ved festlige Lejligheder bæres bvid Vest. Hvide
Benklæder bæres kun efter given Ordre eller indhentet
Tilladelse.
Naar Kadetterne deltage i Selskabelighed, bære
de ved Ankomst og Bortgang Dolk og Handsker.
Er der Officerer i Uniform til Stede, borUægges Dolken
ikke, saa længe disse bære Værge. Tilladelse til al
aflægge Dolken indhentes hos den ældste tilstedeværende
Officer, eller, saafremt Skoleofficerer ere til Stede, da
hos den ældste af disse.
Paa Skolen bærer den vagthavende Kvarterchef
Dolk. Naar Omstændighederne ikke medføre, al tjenstlige Meldinger maa afgives af Kadetterne med HO\redbedækning og Overfrakke. afgives de i Tjenestedragt,
altsaa med Dolk, Handsker og , saafremt del er i et
Værelse, at Meldingen afgives, da med Huen i venstre
Haand. Denne Regel fraviges kun som Følge af de
for Tjenestegangen gældende særlige Bestemmelser.
Regnfrakke bæres efter Ordre eller indhentet Tilladelse.
j
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III. Beklædningsreglement for Tjenesten om Bord.
I.

Kadetternes Forsyning med Beklædningsstykker m. m.

Foruden de i Beklædaiagsreglement for Tjenesten
i Laad anførte Genstande skal enhver Kadet medbringe
om Bord:
3 uldne Skjorter med fast nedfaldende Flip (efter .Model).
1 Sydvest.
Vadskebakke af T in.
l uldent graat Halstørklæde (efter Model~
Syapparater med Tilbehør.
F ra Skolen udleveres Lagner og Haandklæder til
Kadetterne til Brug om Bord.
For saa vidt dea anviste Plads tilsteder del, kunne
Kadetterne have reglementerede Beklædningsgenstande
ud over det normerede Antal; kulørte Lommetørklæder
ere tillad te til Brug om Bord.

2.

Aspiranternes Forsyning med Beklædningsstykker m. m.

De Aspiranter, der efter bestaaet Adgangsprøve
i Land h ave erholdt Ministeriets Tilladelse til at deltage
i Korpsets Øvelser i Land og om Bord, skulle anlægge
følgende Klædedragt :
Langtrøje, efter dea for Kadetter reglementerede
Model, dog uden Emblem paa Kraven og
uden Ærmedislinktion.

f
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Benklæder
og } som Kadetterne.
Vest
Hue
som Kadetterne, dog uden Anker, Krone
og Egeløv.
Overfrakke som Kadetterne, dog uden Ærmedistinktion.
Enhver Aspirant skal medbringe om Bord :
1 god blaa Klædes Hue.
2 ældre Huer.
blaa Dyffels Overfrakke.
2 - Klædes Langtrøjer.
2
Veste.
2 hvide
3 Par blaa Klædes Benklæder.
2
hvide
3
Sko.
I
Vandstøvler.
9 hvide Skjorter; løse ombøjede Flipper og Manchetter.
3 uldne Skjorter med fast nedfaldende Flip.
12 hvide Lommetørklæder; ud over dette Antal tillades
kulørte til Brug om Bord.
12 P ar Strømper eller Sokker, hvoraf 2 Par hvide.
4 Uldtrøjer.
4 Par Underbenklæder.
3 sorte Silkeslips (efter lfodel).
I uldent graal Halstørklæde (efter Model).
3 Sæt Overtrækstøj af Ravndug.
I blaa Jersey-Trøje (eller Model).
1 Regnkappe.
Sydvest.
5*
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1 Par Svømmebenklæder.
1 Pose Lil smudsigt Linned.
1
- Skotøj.
Hvide Handsker af Skind.
2 Par Lagener.
6 Haandklæder.
Alt skal være mærket tydeligt med Ejerens Navn.
Af Toiletsager skal enhver Aspirant være forsynet med:
1 Vadskebakke af Tin.
Sæbe og Tandpulver.
1 Svamp.
1 Glas.
1 Haarbørste.
2 Kamme.
1 Tandbørste.
Neglebørste.
1 Klædebørs le.
Desuden Syapparater med Tilbehør.
For saa vidt den anviste Plads tilsteder del, kunne
Aspiranterne have reglementerede Beklædningsgenslande
ud over dP,t normerede Antal.

3.

Særlige Munderingsbestemmelser.

KadeUerne og Aspiranterne bære i Søen til daglig
Brug det reglementerede Overtrækstøj.
Den vagthavende Kvarterchef og hans næstkommanderende bære
tillige Uniforms-Langtrøje.
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Ved Arbejder og Manøvrer paa Dækket kunne
Kvartercheferne bære Langtrøje; den aflægges, naar
de gaa til Vejrs.
Til Ankers. naar der ikke er almindelig! Arbejde,
bæres den reglementerede Uniform uden Dolk. Vagtskvarteret bærer til Ankers Dolk fra Flagets Hejsning til
dets Nedhaling.
Angaaende Paaklædningen under Arbejde eller
Øvelser til Ankers indhenter den lukafhaYende Kvarterchef Ordre gennem den tjensthavende Skoleofficer.
Ligeledes. naar der gi"l"es Landlov.
Enhver , som er bleven ,•aad, skal skifte Klæder.
saa snart Tjenesten tillader det. Det er Kadellerne og
Aspirnnterne forbudt al sætte eller lægge sig til Ro
Messen med vaade Klæder.

S øofficerssk ole11 i Februar 1897.

F. Bardenfleth.

