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A. AL\H:--.DELIGt•: BES1 E~1~1ELSER. 

l. Om den militære Disciplin. 

For nt Krigsmaj,\len sk:11 , ·a•rc i Slnnd til fuldt ud 
al virkt· dier sin Beslemmclst', t'l" dl'I en ahsolut Be
tingelse. al <let· lit cnh,·c•r Tid i den ht'rskt'I' den 

strengeste I>isciplin. 
l>c IloH·dl'orclringer, som l>bciplincn stiller. rre : 

a) Suhonlinnlion og Hcspckl, 
b ) l'unktlight•d og 
c <>rdcn .• 

Su bor ti i na I i 011 en rr Forpligtelsen til uhrlinget , 
11oj.tbltJl og villigt ,1l uclline en hvilken som hdst At'· 
faling. der giYe'> al' forl's.1tlr i tjenstligt Ojenwd, o~ 
til saavl'l i som uden for Tjem•slen :il Yisr alle over
ordnede tlcn dem tilkommende Hc~pt•kl. 

\'ed Respekt forsl:rns den ,\glelse i :,\line, Tale 
og Aclfa•rd. som cnhYer militær nitid skal vise den 
overonlncdt'. Hrspcktcn Yiscs dels , cd cl i alle Hct
ninger ærb(l(ligl Forhold mod den overordnedt•, clcls 
Ycd Afholclclse fra alle ovcrlloclige Bemærkninger og 
endelig ved lagllngrtse af bestemte, ra-,tsattc Former. 

I 



Hcspeklen er en ligefrem Folgc :ir Subordin:i
lioncn og el uundværligt Midde) til dennc-s H:iand
hævelse ; den bor derfor aldrig lilsidesætles. 

Enhver. <kr h:11· en hojere milila•r Klasse ellc-r 
(irnd end en anden, eller som, hvis de slaa i s:unmc 
Klasse eller Grad, er den f'ursle i Alclcrsonlcnen, er 
clcnnr sicl!.tes milila·n• Overmand, medens de. hvrn1 
der for kortere eller længen• Tid t•r llldell Hc-fal111gs
eller Opwnsrc-t ovc-r ri Korps i sin Hrlhrcl eller over 
det,, enkelte i\kdkmmer, ere clissrs foresatte. 

Punk 11 igh ed er Forpligleb;en til med clcn slorsle 
l'.\ojagtighed, bnarlc- mt'd Iknsyn til 'I irlen og <it'rnin 
gen. al ud fon• nllt- Ordrer og folge nlle Hegler og Br
sleuuuclser, der vedrøre saavcl Tjenesten i Alminde
lighed som den c-nkC'lles Pligter 

1-'unkllighccl er en af Hovedhctingebcrne for C'11 
milit:t•rs Paalidelighed. Dl"n upanlidclige vil altid være 
en slet militær, da :il ljC'nsllig \'irksomhed er hygget 
pa,1 dC'n Forndsætning, at den Gerning, rler overdrages 
hver enkelt. om den end k:in svnes nok saa ringl', 
bliver s:unviltighcdsfuldl udfort. 

Ligeledes er Punktlighed og den deraf folgende 
I' a a I i cl C' I i g hed en Pligt, ikke hlot mod Tjenesten i 
Almindelighed, men ogsaa mod o, er- og underorrlnedr, 
fordi AnSYaret for hegaacde Fejl falder tilbagr paa de 
merorclnrdc, forel i Føll-(erne nf Fejlene' let kunne 1-(aa 
11!1 over alle, og endelig fordi et slet Eksempel virker 
skadeligt pna rle underordnede. 

0 r cl en er Forpligtelsen til stedse at holde saavel 
sin l'C"rson Ol-( Kl:ededragt som de Ting, hvormed 
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rnn 11 har al gure. paa en renlig. smnmelig og reglemen
teret ~Iaadc. Enhver Tilsidesættelse :if clennr Forplig
telse er el Drud paa de llensyn. der skyldes saavd 
Tjc•ncstens Tan• ug den militære Anstand sum de 
<;tandsfa·ller, med hvilke man kvcr sammrn 

li. Om Kadetternes Forhold og Optræden i 
Almindelighed. 

Kmkllernr skulle bestræbe sig for. saavel i 

\'::,:sen og Optræden som i Tænke- og llnndlemaade, 
fuldt ud at tilfredsstille de Furdringl•r. der stilles til 
velopdragne• unge :\tenncsker, og de ~kullc tillige 
mindes. al de ved al færdes hlandl fremmede ofte 
kunne komme til at l,ære Ansvaret 1'01· den Dom, som 
af Vdlændinge fældrs over deres Landsma~nd. 

I cl<-res indbyrdes Forhold skulle de søge at ud
vikle del Sammenhold. hvorpn:1 alt godt Kammerat
skab er bygget, og ved delle Sam111rnholcl skulle de 
modvirke cnh,·er l]skik, som den enkellc maalle f'or
sogc paa ;it indføre. En ran og hrutal Tone er ncd
værcligenclc· 

I deres Oµlrædcn lige over for ældre og l'rcrnmedc 
skulle de stedse mindes, al det for den unge er 
sommeligerc at lytte til end al lal<-, og al end ikke 
den største Selvtillid kan give Ordet Y:t·gl, naar Tan
krn. hvorfra del udgaar, er umoden . 

• 
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I deres hele Fa,rden skulle de vel erindn• at del 
er umandigl al fare med Snnk, og al del er 11ridclcr
ligl at tale ondt om andre. 

De skulle holde deres Slan<l i Ære og bor aldrig 
glcmnH\ al de som de enkelte Led af cl Korps hver 
for sig bære Ansvaret for Korpsets !freder og for dels 
gode :.'\nvn og Rygte 

Ill. Almindelige reglementariske 
Bestemmelser. 

Ingen maa undskylde sig, oaar en overordnet eller 
foresat irettesætter ham. Tror han sig for urellet, 
kan han ener modtagen lrelksælklse udbede sig Til
ladelse til al rclfærdigg11re sig. 

Ingen Kadet maa andrage om noget hos Chefen 
uden forinden al have indhentet den ljenslhavcnrlc 
Skoleofficers Tilladelse. \edrorer lienvendeisen tjenst
lige Anliggender, afgives Melding om Chefens Svar. 

<Jnsker en Afdeling al andrage noget for Chefen. 
fremføres Andragendcl af den ældste og ) ngsle Kadet 
i Afdelingen 

El Andragende fra en Klasse fremføres af Klas
sens Afclclingsformænd; rl Andragende fra hele Korpset 
fremføres af den :cldsl<• Kadet i hver af de lo Klasser. 

Naar Kadetterne bære Ilove<lbedækning. afgives 
Hilsen ved paa reglementeret Maade at fore Haanden 

rr 
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til Huen Er dl'l en overordnet, der hilses, tages 
!Iaanden ikke bort, forinden den overordnede har hilst. 

<1;• Tiltales de ar l'n overordnet, forblive de staaendc 
i Hctstilling med lla:rnden til Huen, indtil den o,·er
ordnede har forladt dem eller befalet dem al Lage 
llaanden ned. 

I<adelterne skulle hilse alle Officerer og de med 
dem ligestillede af Søværnet og Hæren saml Skolens 

Lærere. 
Kadetterne skulle hellille sig paa :il lære alle 

Flaadens Officerer og Autoriteter al kende, da Be
stemmelserne angaaemlc Uilsepligll'll ogsaa cre g,cl
dende over for ovenstaaentle Personer, naar de erc 

t'ivilklædte. 
Katlcllernc veksle Hilsen merl Hcservekadeller af 

tste Klasse og I ngrniorelevcr 
Skulde en Kadet af en Myndighed, som han ikke 

er direkte underlagt, modla!-{e Tilsigelse til Møde eller 
en anden Opfordrmg, har han paa høllig, militær 
Maarle at anmode vedkommende om al henvende sig 
paa Skolen desangaaende. Selv afgi,·er han snarest 
Melding derom til den vagthavende Officer, e,·enluell 
til Chefen og næstkommanderende. 

Ligeledes har han al melde, naar han p:rn en eller 
anden :itaade er kum111en i tjenstlig Berorin~ med 
andre Myndigheder end sine foresalle. 

l'den Chefens Tilladelse maa in!(en Kadet bo paa 
llolcl eller leje sig private Værelser 

Naar en yngre eller underorrlnel ledsager en ældre 
eller overordnet, skal han holde sig paa dennes venstre 

,, 
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Side Undlagel&e i Sll:t Henseende k:m dog linde 
Sted naar der paa Grund ar YeJens lkskallcnhccl 
Hrolægning o. des!. vilde vises Mangel paa Hensyn 
ov(•1· for den a:lnrc ved at g:rn paa hans venstre Siclr 
l'aa Gaden bur dl'L saaleclcs altid ovcrl:1des til dcu 
:l'ldrl' al gaa paa l'lisrrne. 

:'-,:iar lo yngre kdsag(•r en Lreclje ældre, gaar den1H' 
som Regel i Midll'n; dog lages de samme llcnsyn 
som o,·enfor anfnrt 

For Deres :\1ajcsl:cler Kongen og Dronningen gores 
Front med Ilaan<lcn Lil Iluen paa e. 7 Skridts ,\f
stand: for de myndige kongelige Prinser og PrinSC!->· 
ser paa c·. 5 Skridts Afstand. 

Ligdecles gurcs Front fo1· den 11 d fo Ide cl e Fane 
eller Eslandart, naar cll•n ba•res af en Fanebærer og 
hørcr Lil rn hc,·æhncl ,\fdcling eller et hevæbnet Kom
mando; derimod i k kl', naar F:111rn f. Eks, henstaar 
ved Gev:crstotternl' uden for en \'agt. 

:'\aar Kadellernc ikkl' ha•re llovcdbPdækning og 
træffe en o,·eronlul'L eller foresat, iacllage de Helslil
lingcn of-l hukke. 

Træffe de i Sclskal,sll\·cl sammen med omccrcr 
eller andre overord ned<' ::if M:rnden eller Hæren. skulle 
de frcmslillc sig for de paai,iældcndc og melde dC'r<'s 
Navn. 

Del er Karletterne forbudt al gaa med Hænderne 
i Lommerne '>.tml al gaa 111ed opsmogede Benklæclrr 
eller opsmogcl Krm·c paa Gaden 

Karlelierne 111:1:1 ikke deltage i offentlige, disku
lcrcncle Forsamlinger; heller ikke maa de uden særlig 

.. 
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Tillnrlelsr rlt'ltagr i Foreningers Sehkabclighctl, i ol
fcnthge Fesllighcdcr, LcMr rllrr Spil eller være ~led
lemmer af nogen offentlig Klub eller Forening. 

Skojtrlohning i Kobenhavn er kun tilladt p:rn dr 
dertil auloriscrc•de llanr1 

Det er kun tilladt Kadetterne at vise sig offrntlig 
til llrsl eller paa Cykle, snafremt de ere I Iksiddcbr 
af saa m,•gt·n Fa·rdighcrl, al de ikke vække Opsigt 

Det er Kadetterne forbudt al gaa med Sporer og 
Hidrpisk paa Gaden, hvor ej heller andre• Sal-{l'r man 
lncrcs end Undrrvisningsgenslande og Skojter 

Ingen Kadet maa lade sil Fotogrnfi urlstille offentlig. 
Kadetterne skulle holde sig (jcrm'de fra Oploh og 

Gadroptojcr. 
0l~adctlcrne maa ikke i I,ohrnhavn hesoge noget 
som ~lst offentligt Benertningssted Skulde Kad<'t
lcrnrs Foi;ælrlrr eller andre, som Skolen anser IH'· 
rett1gede lll l trærlt' i Forældres Sted, indbyde dem 
Lil al deltage i l Maallid paa en Kai(· ellrr l\rstaura
tion, kan rn s:ia an Indbydelse undtagelsesvis mod
tages u<ll.'n forud 1 dhenlel Tilladelse fra Skolen, men 
~lelding derom afg1 ·rs da snarest. Endvidere skal 
det ikke være Kadctl nc forment rfler cl llesog i 
Teater, unrlcr Bcsog i tivoli eller under Landlov i 

Kohenhavn al indlal-{c cl i\l:111,ltirl pa:i en absolut lsle 
Kl.s Restauration eller Kart-, men <le skulle <la lige
ledes snart'sl afgive Melding deroll{. Del er en Sclv
folge. al Katietierne saavrl i SrlsfabsliYct som paa 
offentlige Steder skulle undl,.(aa, al Opma•rksomheden 
hcnkdt'~ paa dem, og al de overalt skulle opfore 
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sig paa en beskeden og paa en for en Kadet og <,enllc
nrnn værdig :\Iaade 

Ingen Kadet maa i Kobenhavn ell(•r i dansk Garni
sonsby offentlig ryge Tobak I Selskabslh-el maa d<• 
ikke ryge, naar ove1·ordnede ere til Stede, uden først 
al h:i,·c imlhenlel vedkommende' overordnedes Til
ladelse. 

=--:aar en Kadet ikke t'r modt paa befal<'! Sted til 
rell<' Tid, har han Vt'U sin Ankomsl al 111elde sig til 
sin nærmeste foresatte og Lil den vagthavende Oflieer 

Kadetterne sku I IC' stedse være rene, nC'llc og al
del<'s r<'gle111enlcrel paaklæclle l'aa oflcnlligc Stedn, 
s:i:isom ved Tcalcrforestillingcr, 1,mit·t'rlcr og dC'slige, 
er det ikke tilladt at aftage llandskcrnc. 

Det er Kadellcrnt• forbudt at bære Skæg i Land. 
Den. der moder ubarberet, hliver straffet fo1· l'ordcn. 

Del er Kaclellerne forhud! al bære civile Klæder, 
undtagen eflC'r særlil{ Tilladelse ved Karnernl eller 
lignenclC' ekt·eplionelle Tilfælde. 

lnl{cn Kadet ma:i sa'lge nogt'l lil en Ka111merat 
uden forud indhentet Tilladelse. Al indhynles Laanen 
ar Munderings- og linden isningsgcnslande saml Penge 
er forlrndl. 

Bortkommer noget for en Kadet. skal han straks 
argive l\Ielding derom, for al betimelig Cndersøgelse 

1 kan finde St<•d. 

,( '.'laar llere Katielier ere samlede, er den æl<bte 
:: ansvarlig for ethverl Brud, der begaas paa Instruksen. 

11 
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IV. Særlige Bestemmelser for Kvartercheferne. 

lfolge den kongelige Anordning nngaacndc Plan 
for Kndetskolcn skulle de ,rldstc Kadetter gore Tje
neste som Kvarlcrchefer saa\'el i Land som om Bord 
og ha\'e saaledes i denne Egensknb l\tyndighcd over 
de andre l~acleller. 

Drl er Kvarterchefernes Pligt i eel og all al vrj
lcde deres yngre Kammerater. De man hverken selv 
benytte eller tillaclc andre at benytte de yngre i pri
, n l Ojcmed, og de skulle i del hele laget noje skelne 
imelkm, hvad der hører til Tjenesten, og hvad der 
ikke horer ind under dcnn(' De skulle i hele deres 
Forhold vise Hclfærclighed, Humanitet og Vrlvillie 
m·er for de yngre, men samtidig med Bestemthed vaage 
o,·er, al enhver opfylcl('r sin Pligt De skulle stedse 
c•rinclr(', at kun Chefen har Straffernyndigh('d, og :it 
de alhaa ikke selv kunne idomme ellrr lilclcle nogen 
'>0111 helst Straf. 

Enlnf'r :1r rn K:ulet hegaaet storrc Forseelse, 
h ,·oro111 en K varterchcf kommer til Kundskab, skal 
han ufortovet og uforbeholdenl melde til den vagt
havende Officer. {i('ntague Cordner, som der ikke 
lindes særlig Anledning til at gflre til Genstand for 
c•n ojeblikkclig mundtlig :\telding, incffø1·('s i K\'ar· 
terchefernes l\leldehog, som derefter forevises den 
vagthav('rHlc Officer og Skolens næstkommandcr('nd('. 

Til Sos afgives J\tclding 0111 Forseel'>er li! den luk
afhavende Skolcollic('r. 

li 
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Om Bord fore Kvarterchel'erne særligt Tilsyn med 
Kadetterne paa del dem underlagtc K varier, ere Offi

cererne behjælpelige med at vaage over Kadetternes 
Opførsel og Optræden og bestræbe sig for at lære 
hver enkelt af Kadetterne at kende so111 Menneske og 
militær. 

De paase de dem paa Kvarteret und!'rlagtc Kadet
ters punktlige L'dforelse af Tjenesten og fremstille 
dem ved Parader og Monstringer. 

\'ed i\Iaaltidem<' paalnikr det Krnrterchefen at 
holde Ojc med, al Kadetterne paa hans Kvarter sidde 
somnwligt, og at ingen tih-ender sig en storre Andel 
af Kosten, end der lilko111111lT ham. 

Naar K rnrtcrchefem, Tjeneste overtages af næst
kommande1·ende paa Kvm·tcrct, ha1· denne midlertidig 
samme Myndighed som Kvarterchefen. 
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ll. T.JE~ESTE:--: I LA ,D. 

I. Daglig Tjenestegang. 

Den daglige Tjenestegang forcgaar i Overensstem
melse med det paa Skolen ophængte Skemn. 

li. Regler for Vagt- og anden særlig Tjeneste. 

I. Den vagthavende Kvarterchef. 

a. Hverdagene • 

.i!;{y~rifen Krnrterchef, som skal have \'agt. oYertagcr 
~l+eF UaaeP, i:mi11,.:rn:1 Ophl!it Tjenesten for det pna
folgcndc Dogn. 

lhis den \'agthavende Krnrlcrehcf faar Forfald, 
overtages hans '1jcncslc• af den, der skal have \'agt 
den folgcndc Dag . 

. \f den Kvarterchef, der frnlrædrr \'agten, modtager 
han nujagtig Overle\'ering 0111 all, hvad der verlron•r 
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Tjenesten, hvorefl<'r Aflusningen meldes Lil <len vagl
ha,·ende Offir<'r, hvem den vagtfralrædcnde K varier
chef samtidig forelægger .lournalen, Udgangssecllen 
saml <le af Chefen bevilgede Ansogninger. 

Den vagthavende Kvarterchef forer særligt Tilsyn 
med Korpset saavel i som uden for Cnden isnings
li<len, varetager un<ler den vagthavende' Officers Kom
mando den paa Skolen forefaldende Tjeneste og mager 
over, at l<a111111erformæncl og ,\fdelingsformæncl noje 
folge de girne Instrukser og Bestemmelser. 

Ilan holder Ojt• med Kadellerne i hele Lektie
læsningsliden, opholder sig paa en af Læsesalene og 
i.orger for Ho og Orden paa disse. 

Han er ansvarlil( for, at der hersker fuldkommen 
Ro paa Sovesalene efter <len Tid, til ln·ilken del er 
Kaclelterne tilladt at gaa til Kojs 

Kl. 5t 57111- E. M. komman<lerer han: •Stil op!•, 
lader Kadeltcroe stille efter Anciennitet paa nordre 
Halkon og afgh•er t<l. 6t Melding til den vagthavende 
Officer, om alle ere modte. Derpaa ringer han til 
r .ek lielæsn ing. 

Han paaser, at Reglementerne for Afben~ Helsen ar 
del dcktriske Lys saml for Varme- og Ventilations
apparatet overholdes. 

\'ecl Kojetid forespcwgrr han dt•n vagthavende Offi
eC'r, om der maa ringes, og afgiver samli<lig Melding, 
om de Rackiler, der have haft Udgangstilladelse til 
Køjcli<I, ere mødtr elle, opstillede til Mønstring. 

Et Kvarter efter Kojetid melder han, at Kadetterne 
og Oppas:-.t•rne ere til Kojs, at der C'r lukket og slukket 

.. 
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paa de hcfakdc Steder, at Vinduerne og \'ar111cappa
raterne ere lukkcclc overalt og \ cntilal10nsapparatcl 
er i Orden. 

Samtidig allevcrer han de hel'alcde Nøgler. 
Efter endt \'isitation indhenter han <len nigthavendc 

Officers Tilladclsr til at gaa til Kojs. 
Kl. (il. 00111 F. M. purres han af Portneren, rejser 

straks ud og sørger for, at Kammerformændene rejse 
ud og purre til Styrtebad, hvis saadant skal tagrs 

Kl. (il. .S0111 melde1· han sig paaklædt i clcn vagt
havenck Officers Sove,·:crelse, indhrnter Tilladelse til 
almindelig Udpurring og foranst::iller derefter dennr. 

Kl. fil. /;Jl.)111- afgiver han, e~ler .t=uFie!loe al lul\ e ie,I 
i,lillel IJn!ls lhegPe131mPul til I:. M , ,\folding om, al 

Sovesalene c1·c i Orden, og 0111, al de befalede Dure 
erc oplukkcdt•. 

Efter endt \'isitation indhenter han Ordre. om det 
er Kadetterne tillad! at spadsere. 

Kl. 7t t:im eH1slillei h,tn Urets Rtttgupp,1111! 
-Hl li. ll.t 

RI 71. 20m. lader han stille til Parade i c;) mnastik
salcn og melder Kl. 71. 28m., at Paraden er stillet. 

Naar den vaglhan'nclc Officer træder ind i Ciym
n:istiksalen, kommandrrer han: ,Ret! og melder for 
sil Kvarter, om nogen Kadet er syg, har Orlov, Attest, 

ikke er modi o. a. I. Efterhaandcu som Offlecrrn 
passerrr langs Linien, mdde Kvartercheferne, om 
deres Kvarter er i Orden. 

Naar Kvarlerel paa venstre Floj er inspiceret, kom
manderer den vagthavrndc Kvarterchef· , Omkring!, 
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og, n:wr OJ'licercn igen er kommen op til hojre Fløj 
•Omkring, hojre om lob . 

lk1dlr1· ladrr han stille til llon paa Tl•gncsakn, 
melder Lil den rnglhavcmk Officer, naar Kadellernc 
crc rnoclte, og oplæser derpaa den befalrclc Bon. Hvis 
Ofliceren ikke hcfalc1· anclrl, kommantltTer han der

efter til Gndcrvisnin~1,..,tg,, (.,. t{.,I, .~'""'"/Y'"'".t /,I 7-'/1 
Straks efter Bonneri' inspicerer hil+l- t' nclervisnings-

salcnt' og mclclrr lil den ngthavcn<lc Offit'cr, naar 
Kadellernc ere modte. 

Samtidig med lnsprklionen henlægger hnn Karak
lerhogcrnc og U11dcrvisningsprolokollcrne pna Salene. 
\'ed Undervisningens Ophor om Eftermiddagen hcn-
1:t•ggc, han igrn ,\fdeling As Karakterbog og Under
visnings protokol pna Vaglsl11c11. 

I Fnkvartererne opholder han sig i \'aghtucn l'ller 
µaa Balkonrn, kommanderer :{m forinden Iwer Under
visniagslimes llegj ndclsc: •Ind p:1:1 Salene! • , panser, 
al der hersker Ro og Orden paa disse, og afgiver 
:\Ieldiug til clen vaglhawnclc ()flirer samt paa Lærer
værelset, naar Kadetterne rrr mo<lte. 

I Frikvarteret Kl. 81. 2Qm. F. M. modtngcr lrnn fra 
Knmmerformæmlene Optegnelse over. hvem der onske 
U<lgangstilladrlsc, og forelægger .lournalen for den 
,·agthavendc Officer. 

Han udfylder to Rapportsedler, en til Chefen og 
en til dcrk yagtha\'rn<le Officer, hvilke hnn efter endt • .,. 
Lægetilsyn' forelægger ror d('n vaglhav('nde Officer til-

') ~1'.&;:: 'J-''/,:'. t'l:.ri"';."/,110 -I I /4:.,.d,f
af !ic/ _tf. 1 .Raf1r~d !tw af~ tit ,1æ/~ 
-vti11tf f/d . 
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Den af Officeren alleslerede Rapportseddel leverer 
han derefter Lil Chefen. 

Om ~Iandagen forelægger han Chefen Undervis
ningsprotokollernc samt Kvarterchefernes Parolbog 
o•• :\lcldebog li! Underskrift. 

,.,_7 Kl. lQt. 35m F :\f beordrer han de l(aclellc1·. der 
l're syge, l'ller som onske Allcst, til at møde hos 
La~gen. 

Forinden alløses han i 15m, til Frokosl111aaltid 
,\llosningl'n sker ved den Kvarterchef, der havde In• 
\J>Cktitpl den forcgaaende Dag 

/li I Kl. ~t fijm. afgiver han og samtlige Kv:trlen.: hefr1· 
\lelding til næstkommanderende om deres særlige 
Tilsyn, hvoreftrr han indstiller l rets Ringe:ipparat. 

Efter Undervisningens Ophoi· sa'ller lrnn Urets 
Hingcapp,trat ud af Forbindelse og melder sig til den 
vagthavendr Offker for at modtage Ordre, h,orcflcr 
han eventuelt lader Paraden still<.•, paa søndre Balkon 
for Kvartercheferne og paa nordre Balkon for de 
mTigr K:1clellcr, der skulle spadsrre. Naar Offkeren 
h:,r endt Inspektionen, ko111111anderes •Træd af!«, hvor
<'fler der afmarcheres. 

Naar h:in efter Undervisningens Ophor har 111od
t:1gel ;\[elding fra Afdelings- og Kammerformændene 
om. at Salene ere i Orden, inspicerer han alle llnder
nsnlngss:ilenr, Sovesalene, Fors:Hnlingssalrn og Kvar
lcrchefornes Værelse og afgiver Melding 0111 Visitationen 

-~ lil den vagthaYcnde Officer, for hvem han samtidig 

r;;e);r;;/0,fl11°iite/~tCtJrc, 
""I Je f · a , 1,.,:., le . 

...... 
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Kl. .Jt. 57m mønstrer han Kadcllcrne, hvis de h:wc 
spadseret, lader dcm derefter gaa ind i ~pisesalen og 
afgiver Melding om Monslnngen I il clen vagthavende 
Officer lil hYem han ligelede'> melcler, naar Kadetterne 
have indtaget drres Plads ved ~Iiddagsl,ordel 

Yed l\1i<ldagen præsiderer han vcrl drt Bord. hvor 
Officeren ikke sidder, og vaager over, al K:ulellcrne 
spise paa e n sommelig \taade. 

Efter Middagsnrna ll idel indhenter han den vagl
hayendr Officers Tillaclelse lil al lade de Kadrtter, 
<ler have Cdga ngstillaclrlse, gaa ad By. 

Han paaser, al ,\f<IC'lingsformændcne allevere Stile
hogerne paa Yaglstuen inden Kl 2 E . :'11 ., og at Stile
bøgernr udbringes til Lærerne af Oppasserne 

Han forer Kontrol mccl, al Stilrbøgcrne li! den 
brfaledc Tid frcmlæggl·s til Skrivelærerens 1-:ftrr-.) n 
ol,( afgiver Melding om Forsommeiser i saa Henseende. 

:-.aar en Kadet indla•ggc.., paa Hospitalet eller paa 
anden Maade udgaar af Skolens Forplejning, og naar 
Kadellen efter sa:uian Fra\'ærelse igen moder paa 
Skolen, afgiver •kn vagllnl\1°11dc K,·arlet·chcf sa:n-cl 
til 2den Skoleofficer som lil Skolens Hegnskabsforer 
skrifllig Mclrling derom, alleslerl'l af næstkomnrnn

derende. 
Uden særlig Tilladelse Lll:la den vagthavende Kvar

lcrehcf ikke forlade Skolen i del Dogn, i hvilket han 

bar Yagl. 
b. Søndagen. 

Kl. 71. jom. F. 1\1. purres han af Portneren og s01·gcr 
derefter paa sæctvnnlig Maade for, nl Kammerfor
m:t>ndene rejse ud og purre Lil Styrtebad. 

.. 
_ .. 
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Kl. 71. 30m. incllwntcr han Tillnrlelsc til l'tlpurring 
Kl. 71. 50n•. melder han kl:ir til Kammen:isital inn. 

!':nar Sovrsalcnc igen erc bragte i daghg Onkn efle1· 
\ is1l:1lionen, afgi\'t'r han ;\1el<ling <lerom. 

Ellc-r endt Tl•111aallid om :.\Jorgrnen lader han 
Kat111Ul'J'forma·ndene i Afdeling C ug I) forl'lage Op· 
la:lling ar dl'l lil ~)l•<,temte 1 oj, hvorhos Kammer• 
formanden i .\fdding C. assisteret af Kadetter i .\f. 
ddtng C og D, ucldeil'l' det rene Toj. som straks hen 
la:ggps i Skabene. Naar Sovesalene herefter igen ere 

Orclcn. al'giver han Melding. 
Den•l'lcr holdes Bon og Parade 
\'ed P:1ra<len afgi\'c1· han ,1elding om Kirk('· 

ljen(•sten. 
'\a:1r al Skoletjeneste e1· endt, afleverer han Hap 

portsedkr, .Journalen, l dgangssedlen og Nøglen til 
Noglchrætlel.-...!lan kan da faa Tilladelse lil al forlade 

Skolen. 
Kvarle1·rhef~-Anøsningen forcgaar Kl. 3 E. ;\[. 

l En hal\' Timl' forintlcn de første l'dgang-.gaster 
skulle mode, melcler han sig p:ia Skolen til den ,:igt
h:wencic Ofliccr og forholder sig for øvrigt so111 om 

Hverdage•0 ,q 

2. Den inspektionshavende Kvarterchef. 

Den Kvarlerchcf, som gaar af\ agt, har Inspektion 

de paafolgendc 21 Timer. 
Hvis den inspl·ktionsluwemlc K\'artC'rchef l'aar For-

0 ? 

,9 ~M 1 :h' Jerlfutk/910~ 
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fald, overtages hans Tjeneste af den h varterchrf, der 
sidst har haft I nspcktion. 

Den in.spc•ktionshan•nde K rnrlerchef har Tils) n 
me<I Kadetterne paa Pladsrn og i (iymnasliksakn 
undl'r Frikvartrrcrne og har at sorgc for, a t Kadet
terne ved Frikvarterernes Begyndelse hurtigst muligt 
forladr Læsesalene. 

Kl. 101. <JOm F. M. nrn,kr han pan Pladsen og for
bliver der indtil Kl. 11, da han lader Radellcrne gaa 
ind i Gyn111asliksalen. 

Under Opholde! paa i.l•gepladsen i Frikv:1rkrerne 
vaager han O\'l'r. at ingc·n wm hl'lst ~fishandling llndrr 
Sled, og OH'l', at de- yngre Kadcller ikke bcnylles til 
Redskah for de n.•ldres Lrg og Lunrr. 

Ilan forrr Korpsl'l. naar drt samlet afmarcherer 
fra Skolrn i Tje,wste, saafremt 1len vagthavende Kvar
terchef' skal forhlivc J)aa Skolen, ligesom han over 
hovedet overtager den vagthavende Kv.1rlerchcfs 
Pligter og Ansvar, naar denne ikke er til Ste1le. 

11 an har Ans vare I for den daglige Orden og Hen
li!,(hed paa K, arterchefcrrws Forsamlingsværelse. 

J. Afdelingsformændene. 

Den ældste Kadet i h ver Afdeling er Afdclinl{ens 
Formand og er i denne Egenskab dens foresatte med 
Hensyn lil Ordc-nens Overholdelse paa Undervisnings
salrne. 

Hvis en Afdeling"formand faar Forfald, overtages 
hans Tjeneste af den næstældste Kadet i Afdelingen. 

I 



,I 

..,. 
t 

I 

19 

Erc flere Afddingrr samlede til (;ndenisning rller 
anden Tjcn<'sle, paahviler Tjenesten og Ansvaret for 
samtlige Af,lclinger den :rldsle .\ftleliagsf'ormnnd. 

Afdelingsformanden forsyner Læreren 111<'<1 de nod
,·en1lige Cn<lenisaingsappnraler og sorger for, :il der 
pan hans Afdelings Undcnisningssal findes de nod
vcndige Hckvisiller, saaso111 llnnndkht•de, Blækhus 
me,I Pen, Svampl·~k:rnl Svamp, Kridt o. I. lian pan
ser, at Vanclkarnffel og (,las holdes i Orden, al Vandel 
skiftes i Svampeskaalen. al ll aandklædel og Svampen 
ikke ben) ltes til al aflorre 131:ck og Tusch eller p11a 
anden ulilhorlig Maadc•, at Papirslumprr ikke hen 
kaslrs paa Guhet eller inden for \'armeo, nene, at de 

ve,I l'ndrrvisnin:-ten benytlede Siger med mindre 

l ' ndcn·1sningen i del samme Fa:-( sk:11 fortsællcs i 
11:t'sle Time• - igen lægl(eS i SkufTeme. al disse efte1· 
endt l' ndcn isningstime ere afh1:1sc•de. al Hullrgnrdi
nerne cre ordentlig oprullede, al de paa \'æggene op 
hængte Ku1l, Trgniager og \lodcller ha•ngr ordentlig, 
al ~d lnftning af Læsesalen linder Sted, naar fornmlent, 
at Tl'mpcratur<'n reguleres ved Hjælp af \'arme- o::i 

\'entilationsapparnlrrne, og al Lokalet i enhver Hen
si>enclc er i fuldshi:ndig Orden. 

Hvis noget paa hans Cndcrvisningssal trænger til 
Reparation eller Forn) else, 111elclc1· han del til den 
Kvarterchrf, hvem det specielle Tilsyn i saa llen 

scenrle er ovrrdraget. 
Dersom Læreren ikke er modt paa Salen;; :\1inutter 

rfler den for Undervbningrns Ikgynclelse fastsatte 
Tic!. melder han det til dc11 vagtha\·ell(lr Officer 

2• 

I 

I 

li 
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Ih-is l.ærcn•n ikke er paa Skolen, melde1· han <kile 
til den vagthavende Offic·er 

\'cd Lærerens ,\nko1m,L pa,1 Salen gi\'cr han :\ll'lding 
om. h\'ilke Kadelkr i \!'delingen, der ere fraYa•rc1Hk 
0111 tier med llcnsyn til Forhercdclscn har\ æn·l ljcnsl
Iige Forhindringer for tlle elkr en enkt•ll, om nogen 
er forhin<lrel i eller fritaget for fuldt ud at lage lkl 

i l ndc:nisningen, og om hvad de1· for ovrigl ko~ lier 
sil( til Undervisningen. 

Har en Kadet i hans .\fcleling faact en daarlig 
Karakter, afgiver han ved Timens Ophor Melding 
derom til den vagthavende KvarterdH•f og Offil'l'I' 

under Forevisning af Karaktcrbogl'n. 

\'cd Timens Ophør mcldl'r han ligeledes til den 
val(lhavcnde Officer, snarreml nogen Kadet i Lobel af 
Timen har anmodet om at forlnde Salen. 

Ved Undervisningens Oplwr om Eftcrr11i1ldagen 
allevcrer han Karaktcrhog og Undenisningsprolokol 
paa Vagtstuen til den vaglhawndc Kvarterchef, lil 
hvem han ligl'ledcs efll-r l'ndcrvisningens Ophor af
giver Melding, naar hans .\fdt•lings Læsesal tT i Orden. 

Paa <It• dertil bestemte Dage, og naar <let for O\Tigt 
forlanges af Lære-ren, samler hnn fra Afdelingen de 
Stilebøger, som L:ereren ønsker bragte Lil sit I ljl'lll , 
afleverer dem i-oden J< I :.! E. ~f. pna Yagtstuen til <len 
vagthavende Kvarterchef og meldrr til ckn vagthm·endc· 
Oflieer, om nogen Bog mang)(.'r 

Naar Stilelmger skulk bringes til Lærere uden for de 
heslclll te Dage, meldes del til den rngthavcnde Officer 

Paa I,efalet Ti<l samler han Afdelingens Stilehoger, 

I' 
• li 

11 

I 
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som han fremla•gger efter /\nciennilcl paa Tegnesalen 
til Skriwlæreren, Eftersyn. 

Han 111rlcler til dl·n vagthavende Officer, om nogen 

Bog mangler. 

4. Kammerformændene. 

Kammerformamlsljcne-.ten rellcr -.ig efter <len til 
enhver Tid g:cldrncte og paa Skolen opslaarcle Instruks 
for Kammrrform:erul m m 

Ill. Regler og Bestemmelser vedrørende 
Skoletjenesten. 

I. Kadetternes Forhold paa Skolen 
ningstiden. 

Undervis-

Friliuen inwlle111 Timerne skol lll'nyltes s:,alcdcs, 
at der er saa lidt Anledning som muligt til al forlade 
L:esrsalen under Unclervisning(·n. 

Imellem Ti111erne opholde Kadetterne sig ,m. paa 
Pl:idsen cll<'r efter \'ejrforhol<lene eventuelt i Gymna 
sliksalen, hvorefter :ille indtage deres Pladser p:rn 
Læscs:llene og fremtag,• drres Bøger til den næste 
Cndcrvisningstinre. Paa Læsesalene skal der herske 
fuldstændig Ho og Stilhrd · al indbyrdes P:issiaren er 

forhud!. 
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i--:nJiyer beholder under del hele Yinlerlrnrsus den 
ham engang anviste Plads 

Ingen 111aa uden Ordre ellc·r Tilladdse beskæftige 
sig mrrl andel end dt•l Fag, hvortil Timen er hcsleml 

Ih- ved Undervisningen hrugle Boger horllages ved 
Timens Slutning og opben1res i vedkommende Kadets 
Skulfo e ller anden anvist Pinds; fortsættes den sarnmt• 
l ndenisnmg i lo eller flere Timer. kunne Bogerne 
dog forblive ligge11dl' fremme i de 111elk1111iggende 
Frikv::irterer. I selve ( ndervisningslimerne lrnnnc 
Sknllrrne være u::illaasedc. men holdes ellers allid 
aflaasede. 

logen maa under rndervisningen forlade sin !'lads 
eller I.:csesalen uden forsl al have indhentet I.ærc•1·en'i 
eller den vagthavende Officers Tillarlrlse. 

Gnder Gymnastikundervisningen sker enhver Hen
vendelse om at forladr Salen o. des! først til den 
lljælpelærer, l<adellen arbeJder under, og derefter lil 
Gymnastiklæreren. 

De Kadetter, der ere fritagne for Legemsovelser, 
skulle, saafrcrul ingen anden llcstcm111cl:.c givl':-., op
holde sig i Gymnasliksalen under Ovelscrne. 

Ved Dans og Gynrnaslik skulle Kadetterne væn• 
ifnrtr Sko efter den hefall-dt· ~fode! og vecl <i.> mnaslik 
tillige den befalede G~ mnaslikdr:igl. 

Naar clrr unckrvises i Dans og Gymnastik, skullr 
alle Dorene fra Balkonen og Gymnastiksalen være 
folekede. 

Allr rejse s ig, naar Chefen eller Officerer træde ind, 
for lade clkr komme igen nem Un<lcrvisnings~a lerw 

• 
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eller Fon,amlingssalt.'n. (kl !->amme iagllager Iwer 
Klasse eller Afdeling ved Lærerens .-\nknmsl elll.'1· 

Bortgang 
:--::wr l.'n Offit'er eller J.a-rl'r henvender sig uden for 

[mkrvisniui,icn til en enkell eller liere i rn .\fdeling. 
skulll.' de vedko111111ende Kacleller rejse sig. 

De Kacll.'lter, <ler ønske l 'dgangstillaclelse i;amruc 
Dags EflcrmiclclaJ eller Cdgangslilla<lclse næste I>ag 
forinden Middag, mclcle det Kl. 71 2Qm. F. M. Lil l<am-

111c1·fnn11a nclen. 
lk, der ønske Ekstra-Udgangstilladelse , aflevere 

personlig deres Ansogning til den vagthavende Officer 
i forste Frikvarter. 

Alle Ansogninger skulle, lwad t·ntrn de af den vagt
havende Orlicer ere anhcfalede eller ikke, forelægges 
for Chefen med Melding om, hvilke der ikke ere an-
1,efalecle. 

De Kadeller, clcr ønske Allest, mode K I. 101 ;l:i111
-

hos Lægen. 
Ingen l<adel maa i Undervi,;ningsliclen forlade 

Skolen u<kn forst, efter nt have nwldt sig Lil den 
vagtha\'endc Kvarlerehef, at have indhentet den vagt
havende Officers Ordre eller Tilladelse. 

Ved Ankomsten paa Skolen igen skal han, saafreml 
der ikke foretages nogen Monslring, melde sig til den 
vagthavende Krnrlerchcf, hvem han forespørger, om 
han ska l melde sig li! den vagthavende Offic-er. 

Kadcllerne skulle omhyggeligt gemml' deres Tøj 
og holde del i Ila:vcl. De skulle altid holde deres 
Skalle og andre Gcmme:-.lcdcr allaa ... ccle. 

1 

i 

I 

i 

l 

I 

I 



24 

Alle Bøger li! skrifllige Arbejder skulle være efter 
det befalede Mønster, paginerede, Sidernes An lal an fort 
h~1g i Bogen og atlestercl af vedkommende Kvarterchef. 
lnlel lllad maa under noget Paaskud udrives. De skrift
lige Opgaver, som findes besvarede i en upaginrret 
Hog, betragtes som ikke udførte. Ikkun reglerncnlcrede 
Skrive- og Tegnemalerialier maa benyttes. 

Naar de fra Biblioteket modtagne Bøger forkommes 
eller blive tilhageleverccle i 111angclfulcl Tilstand, vil 
vedkommende Kadet ikke blot have at erstatte Bogen 
med en ny, men han vil tillige hlive straffet for 
Uorden. 

Ligeledes vil for enhver ilde Medfart af Skolens 
Lokaler, Møbler, Inventar 111. m. vedkommcncte blive 
draget til Ansvar. 

Kl. 1Qt. J5m, F. M. om Lortlagen s tilles de Blækhuse, 
i hvilke Hlækket skal fornys, frem til Paafylctning i 
Afdeling I>. 

Del er Kadetterne forbudt al komme paa Sove
salene i Undervisningsticten, undtagen forinden de gaa 
paa Pladsen i ,lcl slorc Frikvarter, og naar <le igen 
komme op derfra, saml forinden og efler Gymnastik
og Dansetimerne. 

Z. Kadetternes Forhold paa Skolen uden for 
Undervisningstiden. 

Kadetterne skulle benyllc Hovedindgangen eller Ind
gangen fra Lysningsgaanlen til Gymnastiksalen som 
Adgang til Skolen og Hoved trappen som Adgang li·a 



Stuen til l sle Sal lkl rr kun tilladt Kadellerne i Tjl'
nesteanli;.:gl•ndcr al færdes i andre Lokall•r end de, 
<kr ere anviste til derrs Ophold ellc1· Undervisning, 
ligesom del er drm forbudt al benylle Bagtrappern<• 

I Frit idrn fra Kl. 51 :lOm E. M. til Kl. ;;t ;i,1111 E. M. 
og fra Kl. 8t. 15111 E. M. ti l l< I. 101. E. :\1. kan del til
lades Kadetlernr al modtage Besog paa Forsamlings
va•relserne. Tobaksrygning paa diss<' er tilladt efter 
de i saa Henseende nærmere fastsatte Bestem111else1· 
Uden for Forsamlingsværebcrne er det Kadetterne 
forbudt ol ryge Tobak. 

Ingen udenforstaaendr lrnr Adgang til Skolrn uden 
den vagthavende Oflirers Tilladelse, og del er ikke 
Kadellerne lilladl al modtage Besøg elkr al vbe nogen 
0111 paa Skolen og dens Enemærker uden forud ind
hentet Tilladelse. Kan undtagelsesvis saa<lan Tilladelse 
ikke forud indhentes, kan Besog modtages: men Mel
ding derom rnaa da afgives ved fursle Lejlighed. 

Al Adgang til Sovesalene foregaar cfln Visitationen 
om Aftenen gennem den vagthavende Officers Sovc
,·:~relsc. 

Fra Temaaltid om ,\flenen indtil Kojeli<l lrnve Ka
dl•llerne Tilladelse lil under Iagttagel-.r af alle Somme
lighedshensyn al beskæftige sig paa Skolen efter eget 
Onske. 

Al Hasardspil er forbudt. /f,t. 
l>et rr tilladt al gaa til Kojs ~ Time forend <ll-n 

befalede Kojetid: derimod er a l Slangen forinden 
forbudt. 



Under :\1iddagsmaalli<lcl skiftes Kadetterne til at 
sid<le nærmest \'Cd Officeren 

l>rl I il Borstning heslemle Skotøj slilles daglig 
-inllen Kl. tt F M og desuden hver Lordag .\ften 
uden for Sovelukafcrne 

Kaclellernc tage varmt lla<l cftet· den paa \ 'aglslucn 
opba•ngte Lisle. Ombytmng kan l1llades. St~ rlcbacl 
kan, h\'is del onskes, lages om Aftenen forinden Kojr
tid og om Morgenen forinden l 'dpurring : ·i sidst
nævnlr Tilfælde underrettes Kammerformændene 
Aftenen forud 

Pakker, Tøj o. lign , h,orefter <ler vil blive sendl 
Bud, la·ggcs paa Taburetten i Son·lukafet sna bl'lids. 
al Budet ikke skal vente eller g:ia forga•,·es. 

Pakker, Tuj o. lign., der sendes til Kadctternr, hen
lægges af Portneren i So,·elukafct. 

Ankomne llreve lægges af Portneren i Brev
samleren• paa Vaghtuen. Brevene udleveres af den 
vagthavende 1, rnrkrchef. 

Naar Kaclellerne havr Ekslra-U<lgangslilla<lelsc efter 
Kojetid, skulle dr vr<I 11nrtgangen fr" Skolen hænge 
deres Udgangstcgn paa del dertil bestemte Bræt \'cd 
I ljcrnkomsten mcdtai,tes Tegnet, naar Bra'llct pas:-.cres, 
og det hænges igen paa Plads uden for Sovelukafct. 

Kadetterne skulle forlade Skolen i den Dragt, i 
hvilken de have stillet til Parade 

I Spadsereliden skulle Kadetterne spadsere og 
kunne kun undtagelsesvis og efter forud indhrnlct 
Tilladelse a Ilægge Besøg. 

Da del er Meningen, al Kacletterne i Spadsereliden 

-
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skulle have Lejlighed li! at faa frisk Luft og Motion, 
bør de hovedsagelig søge til saadanne Stede r, hvor· 
der er frisk Lun ug ikke ind i Byens Gader. Alt 
Driveri µaa Hovedgaderne er forbudt, og det er kun 
tilladt i den daglige Spactserelid al passere Stræk
ningen Toldbodvej- Frihedsslollen ad Hovedgaderne 
een Gang i hver Retning. 

Det er tilladt i Spadseretiden al løhc paa Skøjter, 
spille Lawn-tcnnis saml lade sig barbere og klippe. 
So111 Hcgel er del ikke tilladt al møde paa Skolen 
efter Spadseren forinclen Kl. 41. 45111. E. M., undtagen 
for at spille Tennis paa Skolens Bane; under særlig 
ugunstige Vejrforhold kunne Kadetterne dog komme 
tidligere tillrnge og melde sig da straks li! den vagt
havende Kvarterchef. 

Slraffcgaster kunne ikke overtage andres Tjenesle. 
Del er Kadetlerne forbudt: 
.at -ep-Øe~ti• e M 6t .1k:t1 hsl~9~cc i Sh1lfot uc pa" Lreoe 

~aleno; Qisse BttJur ,.1"nUø gpheno1 e .. , i Bot>shaJ~eno p2·1 

~oie:1;·1rnlingssale19'; ~) 
at have andre Vaaben paa Skolen end de regle

menterecle; 
a l have andre Parfumer paa Skolen end Pomade 

og Ilaarolie; 
at have Medikamenter paa Skolen uden Lægens 

specielle Tilladelse; 
selv al udtage eller indsætte Bøger µaa Hylderne 

i Biblioteket; Bøgerne modtages fra eller afleveres til 
Bibliotekaren eller den ham assisterende l<adel; skulle 
Døger benyttes af Lærerne ti I Undervisning. sker 

1U1 1~191/. 
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lfem·endelsc herom forinden til den vagt havende 
Oflieer 

al indføre og nydt• andre Spise- og l>rikkcvni·er 
l'ncl <le af Skolen leverede. • 

al t:tf.(c deres Tegninger bort fra Skolen 11<1cn sær
lig Tilladels<' 

Onskcr en Kadet at lag<· prin1t Undervisning, skal 
han indhente Chefens Till ulclse dertil og, naar han 
har modt;1grl denne. melde del til næslkomman
derenck. 

Kadellerne kunne• kun 1 lJenstlige llvcn• befale 
o, er '>kolens underordnede Personale, og de kunne 
ikke uden en Skoleofficers Tilladelse benylt<' del i 
pri vale Ojemcd 

Da Skolen er al betragte som Kadetternes Hjem, 
sla 1r det dem fril al henJlle den som Ophotcl,stcd 
pa:1 alle Søn- og llelligclage samt i Fcriernc. 

3. Bestemmelser vedrørende Sygemeldinger m. m. 

Bliver en ((adel ved Sygdom forhindrcl i a t møde 
paa Skolen til den bestemte Tid, skal skriftlig :\lelding, 
all'allel i den befalede Form, være indgivct forinden 
:\tøuetiden til clcn rngthavende Officer. 

Er clcn syge ikke i Stand Lil selv at skrive Syge-
111clclingcn, affattes denne paa hans Vegne af hans 
nærmeste \'ærgr 

S:1111tidif.( med eller snarest muligt efter Syge
meldingen indsendes Lægeattest til den vagthavende 
Officer. 

,. 
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hadetterne ville ha\'{' at drage Omsor • for, at 
cleres na•r111esl(· Værge bliver gjort !Jckendl med diss<' 
Bestemmelser og med Formen for Syg<'ml'ldrngt·n. 

Kan en Sygemelding ikke 11;1:1 Skolen, inden den 
paagæld!'rHle skuldt• v:tTc modi. kan telefonisk ~fed
dclclse afgives direkte til Skolen, hYilkrl dog ikke 
fritager for al indsrnde S)gernell!ingen, alfallel i be
falet I orm, sammen med L:t·gealleslen. 

Den Kadl'l, der, erter al være sygemeldl, forladrr 
sin Bolig uden Skolens Tillarldst· anses for al h:l\·e 
indginil usandfærdig skrilllig Melding. 

J'aar l'n Kadet, <ler har ligget syg uden for Skoll'11, 
La.•gens Tilladelse til at gnn ud, 111eldC'r han sig straks 
paa Skolen til den vagthavende Oflicer, eventuelt til 
n:l'slko111 niandt'l'cnde og Chefen. 

4. Bestemmelser vedrørende Lektielæsning. 

I den befalede Lektielæsningslid maa der ikke 
synges, spilles eller gørl's nogen som helst Stoj paa 
Skolen l'nder L<"kliclæsningcn man ingen fodade 
Salen uden den vagthavende K, arterchefs ell!'r Ofli
cers Trlladclse, og der skal herske fuldkommen Ho 
paa Salene. 

Lektielæsningen om Aftenen forcgaar paa rlc for
skellig<• Sale efter derom indhentet nærmere Ordre 
fra den vaglhav!'ndr Officer Forlsælles Lekliel:t•s· 
ningen l'fle1· Te, melder Kadetten sig til clen ,:1gt
hnvcndc K,·arterchef, naar han hnr fuldrndl sin 
Lektielæsning. 
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Lektielæsningen om :\lorgenen foregaar paa 

Tegnesalen; der tændes kun Lys ved cel, hojst lo 
Borde 

Lektielæsning for dc111, der have Udgangs- og 
Ekslra-ldgangslilladclsc, og for dclll, der om Aftrnen 
have privat L'ndc•1·visning u«1c11 for Skolen. og '>Om 

derfor 011skc sig fritagne for al spadsere, finder Sted 
paa Tel(nesalen i den ordinære Spadscrcticl. 

Tilla<lelse til al forbliv<' pna Skolen i SpMlscre
tiden og lil at læse Ll'l,tier i denne i11dhcntes 
wd Undervisningens Ophor hos 1kn vagthavende 
Officer. 

Er lldganl(slilladelscn lwl(ærel fra et srnrrr Tids
punkt c·ml Kl. 6 L. :\[ deltager vedko111111cnclc Kadet 
i clt•n sædvanlige Lektielæsning indtil det Klokkeslæt, 
fra lwilkel Udganglilladclscn er tilstanel 

5. Bestemmelser vedrørende Udgangs
tilladelse m. m. 

Udgangstilladelse gives under trr forskellige Former: 
Or l ov, Ekstra-Udgang og Udgang. 

\ cd O r Io v forstaas Tilladelse til at ,·ære !Jorte 
fra Skolen Nallcn over ellrr Tilladelse til i enkelte 
Timer at udeblive fra ( nornisningen. 

Orlov kan kpn faas ved skriftlig llrnvcndelse til 
Chefen. 

Ved Ekstra-Udgang forslaas Tilladelsr li! al ud
str,\'kkc l'dgang til ud over den sædvanlige l,ujetid. 

f 

i 

' 



Ektra-rdgang kan kun faas ved skrirtlig .\nsogning 
til Chcfon og vil som Bege!, Lordag undtagen, kun 
bli,·c tilstaaet til Kl 11 E '.\f Til Bal og andre storrc 
Festligheder kan der sogcs l~kstr·a-Udgangslilladelsc 
indtil 1"1. ~ til :i F :\I cflcr Afstanden fra Skolen. 

\'cd C dgang forstaas Tilladelse til al f"ol'ladc 
Skolen for elle1· cft!'r :\liddagsmaallid og blive ude 
indtil den sædvanlige Kojctid. 

Vclgaug faas ved Henvendelse til <lrn \i1gth:ncndr 
Officer 

Enhve1· Kadet skal være mindst fire Aflenrr om 
l ' gen paa Skolen. 

Fra den Jst<> r'ehrnar indtil Prøvernes Ut•gyn<lelse 
l,unne Kaclcllcrne som Regel kun soge Ekstra-Udgang 
11111 Lonlagt•n. 

Fra Prcl\ ern<>s Beg) 1Hlclsc iudl il Sot uren kunne 
Kadettcrnr faa Cdl(anl(st1lladclse hver Dag 

llrjsctilladelse til Ind l andet kan k1111 l"aas 
ved skriftlig .\nsogning til Chckn Ansogning om 
Hejsrlilladl'lse til U1llandet skal stilrs lit l\1:lrine-
111ini!-.lcriet 

Til Sejlads med Skolens !lvelseskutter '>kat der 
, ære mindst 3 l>elt:1gere, hvorimellem altid mindst I 
af .\fcleling ,\ eller B. Den ældste Deltager begærer 
Tillaclr lsc til Sejladsen ved personlig llcnvl'ndclse til 
Chefrn, hvorefter han forelægger den skriftlige Sejle 
tilladelse til L' ndcrskrill 

I Kullerens .Journal indforcs altid en kort Beret
ning om Turen, ligesom ogsaa Deltagernes Antal no-



t<.'r<.'s. Private J)eltagcrc maa kun medtages dtl'r intl
hentd Tillnrlelse. 

Efter endt Sejlads, naar denne lrnr vnrl'I ud O\'er 

'.! Dogn, og iovrigl, naar dertil maalk va•rc særlig 
Anledning. inrlgives Happorl lil Chefen. 

6. Bestemmelser vedrørende skriftlige 
Udfærdigelser. 

Alk skrifllige L' rlfærdigelsc•r skulle allattcs med 
særlig Omhu og, hvad Formen anganr, va·re i nojl' 
Oven·nsstcmmelsc med de givne Hegkr og lkstem 

melser. 
De skulle, hvad enten de ne stilede til Chefen 

eller en anrll'n :\tyndighed, afleveres til eller forelægges 
for den \ agt havende Ollieer. 

Er Udfærdigelsen slilel til Kongen, sættes der 
,Allerundt rdanigst• o\·er Umlersknften; i alle andrl' 
Tilfælde ann•ndC's <ler ing1•n .Erhodighedsformularer, 
hverken i sehie Skrivelsen eller ved Underskriften 

a. Ansogninger til Chefen skrin~s pnn et 

Oklavark hvidt Papir. 
~lidt paa den indvendige venstre Side af Arket 

gives et kort Uddrag af Ansugningens Indhold, som 
beg) nder med: X. ~~ Kadet, idel Ansogl•rcns fulde 
Navn anl'orcs) ansoger om o. s. v Over "Cddragct an
fores ~led og Dalum. Lige o,er for Uddraget skrives 
paa ,\rkcts indvendige hojre Side selve Ansøgningen 
med Overskrift: Til Chefen for Kndetskolen. 

-
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Navn, Stilling og Adresse paa den Person eller den 
Familie, som Aftenen onskes tilhragt hos, eller clrt 
Teatrr eller Sled, Ansøgeren om,ker at besøge, skal 

altid anfores. 
Naar en Kadet ønsker al rejse fra København. 

111dgiver han tillige med Ansøgningen en paa el halvt 
Okl:m1rk hvidt Papir skrcvrn Rejsetilladelse li! Chefens 

l mkn,krift. 

b. \'ed andre skriftlige Udfærdigelser til 
C h cfen cl I er S kolec) ffice re rn e iagttages folgendt· 
Overst til ven~lre paa Arkets Folioark) forreslr Side 
skrives: li.atlet N. N. og derundrr Sted ol( Dalum. 

Oven o,·er Skrh·elst·n anfores Til Chefen for Ka
detskolen eller den Myndighed, til hvem Skrivelsen 

er bestemt. 
Selve Skrivelsen brgynder paa c:i. 1/a af Arket fra 

Overkanten. Der holdes en Margen af 1 ~ af Arkets 

Bredde. 

t'. Ved Skrivelser e ll er Ansøgninger til 
~1yndighrder uden for Sko len ville de af:\larine
minislericl i saa Henseende faslsallr Hestemmeiser 
for Soværnels Personale være at iagttage. 

d. Sy gem el ding, Rejse- e 11 er Sej leli 11 adel se 
affattes eller nedenslaaende Formularer og skrives paa 

t'l halvt Oktavark. 
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S) ~e rn el ding. 
--1 

Kaclel N. N. 

Sted d. 1H 

Til 

den w1glhavende Ollieer. 

Herved indhcrelles, at jeg paa Grund af 
(Sygdommen) er forhindret i at møde paa Kadet
skolen til den befalede Tid. 

Læg('altest folger vedlagt. (skal snares t 

I. blive indsendt). N. N. 

Hejsetilladelse. 

Herved tillades det Kadet N. N. at rejse Lil -, 

..... fra. ... dagen d. Kl til · 

.. dagen d. .... Kl. Ved sin Tilbage-

komst til Kuben havn skal han uopholdelig melde 

sig paa Kadetskolen med Forevisning af denne 

Tilladelse. 

Kadetskolen, d.. ...... 19 . 

l_ Ko111111n11<1<1r) (Knplnjn), 
Chef for Kiulelskol~n. 

I 
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Sej l etilladelse. 

Herved lillaclcs del Kadetterne (Deltagernes 

Navne) al sejle med Øvelseskulleren . fra 

dagen d. Kl. ........ til .... . 

d. Kl. 

Kadetskolen, d... 19 . 

(Kommamlor) (Kuptnjn), 
Chef for Kmlctskol"11. 

dagen 

I 
--' 
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C. T.JENESTEN OM nonn. 

I. Daglig Tjenestegang. 

Denne foregaar efter Ministeriets Bestemmelser 
for den tjenstlige Ordning om 13ord i Kadetskolens 
Øvelsesskibe«. 

Timeskemaet vil være OJ)hængt i Bestiklukafet 

Il. Regler for Vagttjenesten. 

1. AI min de I i ge B es lem m clse r. Kadetterne og 
Aspiranterne ere indtlelle i Kvarterer, der under Til
syn af de med Skibet kommanderede Ollicerer ud
føre Vaglljcneslen K varlrrfordelingco og Vagtstorn
listen ordnes ved Skolens Foranstaltning forinden 
Togtets Begyndelse. 

Enhver, der under sin Vagt skal forlade Dækket, 

... 

I 
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-,in Post paa Dækket t'ller i .Maskinen I Tjt'nesle
:mliggendt' eller af anden paatrængende Aarsag, skal, 
efter at have indhentet Tilladelse dertil af sin Kvar
trrchef, lade sig alløse af sin Eftermand paa Kvar
teret og altid give denne nøjnglig Overlevering. Kvar
terchefen kan ikke lade sig alløse uden den vagt
havende Officers (eller Maskinists) Tilladelsr. 

Saa vidt Forholdene tillade det, kommanderes en 
Kadet af Vagtkvarteret med ethvert Fartøj, der afgaar 
fra Skibet. Han paasrr, at Fartojet er fuld"tændig 
udhall, al Fartøjsfolkene erc rene og reglementeret 
paaklædte, al der hersker Orden og Tavshed, al der 
ros orlogsmæssigt, al der ikke ryges Tobak, at ingen 
af Folkene uden Tilladelse forlade Fartøjet, og at 
Folkene ikke bringe forbudte Varer med om Bord. 
lian skal være noje kendt med og relle sig efter 
Bestemmt'lserne i Reglement for Fartøjsceremoniel og 

llo-Heglementel. 
Ved Fartøjstjeneste i Nærheden af Land bære 

Kadetterne Værge, saa længe Flaget er hejst ; i Chefens 
Fartøj bærer Kadellcn Værge ogsna 0111 Natten. 

En Kadet er fast ansat ved Chefens Fartøj. 
Kadetterne maa nøje indprente sig de l'orskellige 

Fartøjssignaler, da de bære Ansvaret for, al del Far
toj, som er dem underlagt, uopholdelig retter sig efter 
de Signaler, som gøres til det. 

De vagthavende Kadeller Ol( Aspiranter skulle, 
med Undtagelse af Kvarterchefen, som Hegel staa 2 
(;tas til Hors paa Vagten; dog undtages llen Tid, i 
hvilken der er Manovrer, Ehcn,ils eller Undervisning 

., 
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i Tjt·nestekendskab Under .Manøvrer tage de, som sidst 
have manøvr('ret, Roret. Den, som ikke kan SI) re, 
stilles som blind Mand ved Rattel. 

2. \'agtchefen skal være bekendt med og noje 
følge saavel clr i • lnstruklioner og Heglementer for 
Tjenesten paa de kongelige Skibe meddelte som de af 
Skihsd1eren særligt givne Ordrer og Heslemrnelser, 
iclet han iagttager forst at afgive Meldinger til den vagt
havende Officer, forinden de afgives Lil Chefen. 

Han hør være noje kendt med og skal rrlle sig efter 
rle gældende Bestemmelser ola( Regler for Lanterne
føring, for Afgivelse af Lydsignaler i Taage, Tykning 
eller Snevejr samt for Styring og Sejlads. 

lian tilholder Kadetterne paa Kvarteret at give 
nøjal(Lig Overlevering om alt, hvad der er dem au
betroet paa Vagten 

llan agter nøje paa, at alt i Skibet, saavel paa 
Dækket som udenbords, for saa Yidt del afhænger af 
ham, er i fuldstændig Orden. I-lan bør aldrig udsætte 
sig for den Skam, al hans Afløser mna begynde mrd 
al forandre eller gore del, 1lt>r er gjort eller forsømt 
at gøres paa hans Vagt 

Han vaager over, al hans undergivne paa Kvar
teret nøjagtig udforer den Tjeneste, der paahviler dem 

Efter endt Vagt allesterer han i Kladdejournalen 
og foreviser denne og Kortet for den vnglhavende 
Officer. 

3. Næstkommanderende paa \'agtkvarlercl 
har, under Kvarterchefen, Tilsyn med de yngre Ka
detter paa K varieret og sørger for deres Tørn og 
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rellidige Alløsning. Forinden han overtager \'agten, 
monstrer han Kvarterets Kadetter og Aspiranter og 
afgi,·er Melding til Kvarterchefen og den val,(thaYe111lc 
Officer. 

Han paaser, at de reglementerede Top- og Side 
lanterner opsættes og in<ldrages til de befalede Ti<ler, 
og al de altid bra.•nde kraftigt og klart 

Han skal overvære al Opbakning og Udvægt saml 
paase, at de salte Provisioner lægges i Ferskefa<lel. 
Han foreslaar og er ansvarlig for al forefaldendt• 
Signalering. 

Ved 7 Glas a0CJses han af Kvarterets tre<liekom
rnan<lcrende, uclregner Bestikket, forer Kladdejournnlen 
til Dato og afsætter Skibets Pla<ls i I<ortet. Ved 8 
Glas giver han Melding til Kvarterchefen og er til 
Stede, indtil <len vagthavende Officer har allesleret i 
Journalen. 

Paa Formi<ldagsvagten skal I<lacldejournalcn, saa 
vidt muligt, være fort til Dato Kl. 111. 45m. 

Paa Førstevagten skal han Kl. 10, ledsaget af 
Skibsscrgcnten, visitere overalt i Skibet og drnge 
Omsorg for, at Ild og Lys slukkes paa de befalede 
Steder. Han 111o<ltager alle Lanternetegnene ved Lan
ternevagten, afleverer dem til I< varlcrchefen og af
giver Melding om Visitationen til denne, til den vagt
havende Officer og Chefen. 

Naar hans Kvarterchef er forhindret i at være 
ved sine Bakker under Mønstringer o. dsl., overtager 
han midlertidigt Tilsynet med Bakkerne. 
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lian overværer al Indsætning i og lJdlosning af 
Arrest og bære1· ved denne LC'jlighcd Værge. 

4. Trediekommanderentle paa \'agtk,ar
lerc I forer Jlrstiklavlen og forestaar Logningen, om 
hvilken han afgiver Melding Lil Kvarterchefen, til den 
vagthavende Officer og lil Chefen. saafreml denne er 
p:rn Dækkrl. 

\ 'ed i Glas afløser han Kvarterets næstkomman
derende efter først at have overleveret sin Tjeneste 
til Kvarterets (jerdckommaoderende. 

IJan giver Melding til Kvarterc-hefcn !i111 - forindt•o 
de til forud bestemte Arhrjder fastsalte Titler, har 
Overtilsyn mrct Udkig aglcrfra og foreslaar den pna 
Vagten forekommende Lodning med D:yhcteloctdeappa
ralerne. 

Til Ankrrs holder han noj:igtigt Regm,kab over, 
hvem der er fra Dorde, saml over all Gods, der gaar 
i Land eller kommer om Hord. 

5. De yngre pna \'nglkvarleret besørge ved 
Sicten af deres særlige Hverv al anden paa Vagten 
forekommende Tjeneste, s:rnsom Logning, Lodning, 
l'dkig, Signalering, Cdpurring, Afgivelse af Meldinger 
m.m. 

.. 
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Ill. Regler for Observationstagning, Journal
føring m. m. 

De daglige Observationer fordeles erter Chefens 
nærmere 13cslem rnelse. 

Naar Observationerne ere udregnede, foreviser 
Kvarterchefen Observalionssedlen for Navigationslære
ren. med hvis Bemyndigelse han derefter leverer den 
til Chefen. Han opgiver Hes111latet til den vagthavende 
Officer og Kvarterchef; Middagsl>esliksetllcn forevises 
først for Navigationslæreren, for at denne kan allc~tere 
den; derefter leverer Kvarterchefen den til Chefen 
med Forevisning af Kortet og lader sin næstkom111an
derendc indfore Hesullatet i Kladdejournalen. Saavel 
Kvarterchefen ,;om hans na•slkommandPrcndl' indføre 
de befalede Observationer i Obscrvation,;protokollen, 
saa snart Navigationslæreren har givet Bemyndigelse 
dertil 

Kvarterchefen vaager over, al K varlerel alleverer 
sine Ouservationsbøgcr til , avigationslæreren, erter
haanden som hver enkell er færdig. 

Kvartercheferne og deres næstkommanderende 
skulle under Navigationslærerens Tilsyn turvis op
trække Søurene. 

! 

I 
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Kvartercheferne føre turvis en Uge ad Gangen 
Hovedjournalen, Deviationsjournalen og Ol>servation!,
protokollcn; desuden Uvelsesprotokollerne efter An
visning af de ved Øvelserne ansatte Officerer. Disse 
HAgcrs Føring fordeles, saa vidt muligt, saaledes, at 
ingen forer samtidig flere Bøger. 

Afdeling B forer paa samme Ma:ule Skolens .Journal 
Dis-,e Boger skulle Søndag Formiddag være fnrll' 

til Dato til Fredag .Middag. De forelægges cle paa
g~cldencle Officerer Lil Underskrift og derefter Chefen 

IV. Særlige Bestemmelser for Kvarter
cheferne. 

I. Pligter og Tilsyn i Almindelighed. 

Under llcn-;yn til de i nærværende Instruks Pag 
9 anførte særlige Bestemmelser for Kvarter
c h c f c r n e ville desuden folgcnde Bestemmelser være 
al iagttage· 

Under alle Manøvrer med alle Mand oppe '>kulle 
Kvartercheferne !{øre Tjene.c;lc som Unclcrofficerer. 

Saafremt Kadetskibets Chef ikke træffer anden 
Bestemmelse, ti ldeles der K vartcrchefcrnc specielle 
Tilsyn efter Forsl:ig fra Skoll'n. 

.. 
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Den K varlerchef, hvem Tils) net med de fra Skolens 
Bibliotek til Kadelskibel udlaante Bøger er m·erdragrt, 
indhenlrr i betimelig Tid forinden Togtets Begyndcbe 
Meddrlclse fra Skihsehefen Officererne og Kadeltcrne 
om, hvilke Høger der onskes medbragte, og forfatter 
derover en Liste, !.0111 forelægges Skolechefen li! 
Approbation. Efter den saaledcs approber<'rle Liste 
udtages Bøgerne al Skolens Bihliotekar, der opbevarer 
Listen, paalegnet m<'d Kvarterchefens Kvittering for 
l\fodtagclsen af de paa Listen anførte Bogcr. Efter 
denne Liste ::i !leveres B0gerne igen til Skolen-; Biblio
tekar efter endt Togt. Om Bord forer Kvarterchefen 
Udlaansprotokollen under Tilsyn af den yngste Skole
officer, til hvem han straks afgiver Melding om be
skadigerle eller bortkomne Bøger. 

Kvarlcrcheferne skulle hver Morgen inspicere de 
Steder eller Gc-nstande, med hvilke de have særligt 
Ti lsyn, og afgive ~1elding til Skihets næstkomman
derende- paa den Tid, denne bestemmer. 

De ere ansvarlige for, al næstkommanderende 
bliver underrettet om enhver Mangel eller Beskadigelse, 
som maatte vise sig, og for, at der stedse er Orden 
og Renlighed paa de dem anbelroede Steder. Hvt•r af 
dem faar af næstkommanderende tildelt sine nakker 
og udforer under Officerernes Kontrol de Pligter, der 
paahvile Bak~officercrne. 

I 

I 

i 
I 

i 

J 
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z. Den Iukafhavende Kvarterchefs Pligter. 

l.ukafljenesten overtages Kl. x1,~ K i\1 ar dl'n 
K \'arterchef, der har haft F.. M. Vagt. Tjenesten varer 
i 2-l Tirnrr. 

I Tilfælde af tjenstligt eller andet Forfald varetages 
hans Pligter af den in-,peklionshan•nde K ,·arterchef, 
d. e. den Kvarterchef. dl'r har haft l.ukaftjenesle den 
foregaal•nde Dag. 

20 ~linuttrr forinden <le til l~ndervisning (i Tj<'nesle
kC'ndskah l, Skafning og KAjC'rnes edtagelsc hestemte 
Ti<kr kommanderer han : Op hernedefra 1 • hvorefter 
ingen uden Tilladelse maa opholde sig nede om Læ; 
Messen ~k:11 være ryddelig sene!>t 2 Minullcr efter, al 
Ordren er given. K varlerchefen besorger derefter ~I essen 
fejet og udluftet, saa at den er i Orden til clr beram
mede Tider, hvorpaa han afgiver ~1clding til den 
tjensthavende Skokofficer. 

Ved Kommandoerne •All<' Mand op'• og ,Ka
dcllcrn<' op! melder '11111 til <kn vugthavcndc Kvarter
chef og Officer, naar alk K:ulellerne ere oppe. 

1 Kvart<'r for Udpurring purres han af cn Kadet 
af Dagvaglskvarterel og indhC'nlcr næstkommanderen
des Tilladelse til al purre ud i Kadelme<;sen. lian 
paaser, at <'nhver straks rejser ud og selv surrer sin 
l,oje. 

!Qm. efter mC'lckr han til den vagthavende K varlcr
chef, ni Køjrrne ere surrede, hvorefter han paaser 
Køjernes Oplangning. 

i 

I 
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Til den befalede Tid melder han til drn tjenst
havende Skoleofficer, at Paraden er stillet 

Det er hans Pligt at paasc>, al alle de for Tjene
stens Ordning i Messen fa,tsattc Klokkrslæl noje 
folgcs. 

Yecl al Omklæclning til ellrr fra Landlm· sorgt>r 
han for, at <ler gives Kadellrrne tilstrækkelig Tid saa 
vel til Paaklædning som til Bortstuvning af Toj 

Han er ansvarlig for Ro, Orden og Renlighed i 
Messrn og melder enhvrr større Uorden til den tJenst
havendc Skoleofficer Han paasrr, at ingen s:-l'lkr 
sig eller læggrr sig Lil Ho i l\lcs~en med vaadr Kla·der 
Saa snart l.cjlighed gives, indhenter han na'-,lkomman 
dcrenclcs Tilladelse til, al det vaa<lc Toj bringes til 
Tørring. 

Han tilser Orden i Overløjslukafet. 
1Qm. efter Køjemrs Udgivelse kommanderer han : 

•Til Kojs!c rllcr: Op paa Dækket' . 

V. Regler og Bestemmelser vedrørende Skibs
tjenesten i Almindelighed . 

Saafreml der ikkr ar Skihsehden træffes anrlrn 
Bestemmelse, moder fra Kl 8 F :\I. indtil Kojcrnes 
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:--edtagelse samtlige paa Dækket værende Kadeller ved 
Falderebet, naar Chefen eller nogen over denne slaa
ende Officer i Marinen kommer om Bord eller g:rnr 
fra Borde. De nærmere Bestemmelser angaaeodc 
Falderebstjenesten gives ved Ordre fra vedkommende 
Skibsehef. 

Enhver Kadet, som ad en Agtertrappe kommer op 
paa Skansen, bringer llaanrlen til Huen, hvilken Hil
sen gælder Flaget, Skansen og de derværende Officerer. 
Denne Hilsen gores ikke, naar alle de mTige I.uger 
t·re skalkede, og Agle1·trappen benylles som alminde
lig Op- og Nedg~ing. 

Naar Flaget hejses eller nedhales, gøre :1lle paa 
Dækket værende Kadetter F1·onl mod Flaget og aftage 
Iluen. 

Da Skansen skal holdes i ,Ere, maa der ikke µaa 
denne synges, leges eller drives høJrostet Spøg uden 
særlig Tilladelse. De Kadeller, der færdes paa Skan
sen, hcnylle i Soen den læ og til Ankers den bagbords 
Side, medmindre C:hefen eller Offict•rcrne opholde sig 
paa en af de nævnle Siclcr, i hvilket Tilfælde de maa 
afholde sig fra at gaa agter. Om Natten til Ankers 
unclgaas, saa vidt muligt, Løben og Trampen agter. 

Na:ir der, hvad enten om Dagen eller om Nallen, 
pibes : •Alle :\1and op! , skulle Kadetterne ojeblikkelig 
mørlr paa Dækket. 

Naar en Kadet, efter al have v:l'rel sygeskreven, 
melder sig frisk, melder han sig personlig til næst
kommanderende. 
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Ved (Jdpurring skal enhver straks rrjse ud og 
surre sin Kø,1c. 

De Kadetter, der ved Yagtskiftning rejse ud eller 
gaa til Kojs, skulle afholde sig fra hojrøstet Samtale 
og fra alt, som kan forstyrre Kammeraternes Nattero. 

l<ojernes Op- og Nedlangninl-( om Morgenen og 
om Aftenen skal foregaa med Ho og Orden. 

Naar der kommanderes: •Op hernedefra! 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, at 
Kommandoen er given. 

\'ed Kojernes Nedgivelse om Aftenen skal enhver 
straks ophænge sin egen Køje ; uden særlig Tilladelse 
maa ingen rede Seng paa Kistebænkene. \'agtkvarlercls 
Køjer ophænges af de yngre Kadetter eller Aspiranter 
p:rn K varieret, der ikke <'re paa Post. 

Naar der kommanderes : »Til Køjs e11er op paa 
Dækkell « skulle de Kadetter, der ikke ønske straks 
al gaa til Køjs, IJegive sig op paa Dækket. Om ~att<'n 
maa ingeu opholde sig 1 Messen uden for sm Køje. 

lQm. efter Køjern<'s Udgivelse skal der være fuld
stændig Ho i Messen. 

Spise- og Drikkevarer maa kun tages om Hord 
efter Chefens Tilladelse. Det er forhud! at opbevare 
noget, <ler kan fordærve Klæder, clkr som giver ilde 
Lugt. 

Det er forbudt at modtage, tiltuske eller tilkøbe 
sig Spise- eller Drikkevarer af hvilken som helst Art 
hos Kokken og Ilovmestrene 
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Kadelterne maa inlel Pengemellemværende have 
mecl Mandskabel, og de nrna ikke henylle nogen al 
Besætningen til privat Arbejde. 

Al Hasardspil er forhud! 
Kadetterne skulle i deres tjenslligc Forhold lil 

Skibets Besætning optræde med Ho Ol,{ Hestemlhe«I, 
men undlade al vise sig affejende eller hensynslose. 

De skulle uden for Tjenesten være venlige imod 
Mandskabet. men ikke indlade sig i Fortrolighed med 
nogen underordnet og overhoverlel ikke drive kaad 
Spøg med Folkene. 

Kudelskole,,, i December 190:i. 

A. F. M. /: . .'vers. 
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