
Lægdsruller: Generelt 

  

Sessionens bedømmelse af tjenstdygtighed / helbred 

Rigsarkivets forkortelsesliste dækker kun systematisk tiden — ca 1863. 

For nyere tid se eventuelt Landsarkivets trykte registratur over Lægdsruller ca1830—ca1930, 
afleveret af 1. og 2. udskrivningskreds (LAK 1965), med et sammendrag side 12—15 af diver- 

se bestemmelser inkl. klassifikations-koder for egnethed til "egentlig krigstjeneste" eller "mi- 
litærarbejde". 

Tabellerne med klassifikations-koder for helbredsfejl fylder langt mere end tabellerne med 

koder for egnethed og er derfor ikke blevet indtastet, men Svend Erik Gottlieb har samlet den 
fulde ordlyd af en række ældre bestemmelser i kopi i et rødt ringbind, titlet "Lægdsruller: 

Sessions-koder: Koder 1855— for sessionens bedømmelse af de værnepligtiges helbred og 
egnethed", nu anbragt i publikums registraturreol under "L" for "Lægdsvæsen". 

Her er tale om tre klasser af helbredsfejl, dvs ikke kun om så alvorlige helbredsfejl, at de 
gør folk "helt uegnede" til militærtjeneste (altså kassationsgrund), men også om skavanker, 
der kun gør folk "delvis uegnede" til militærtjeneste. 

Ringbindet indeholdt oprindelig kun bestemmelser 1882—1912, men var alligevel titlet ”1882—1920". Det er 

nu suppleret med de bestemmelser 1855—1876 og 1925, der er omtalt i indledningen til Landsarkivets trykte 

registratur, samt 1947, 1949, 1954. 

Bemærk, at klasserne af uegnethed I—II (1855—) hhv I—III (1882—) i første omgang (1855—1894) er num- 

meret fra helt til kun delvis uegnet, men i anden omgang (1912—) er de nummereret i "modsat retning", altså 

fra kun delvis til helt uegnet. Betegnelserne for kroppens forskellige dele A—E er derimod stabile. 

1855: Bek af 27.09.1855 af Regulativ ang. de Legemsfeil og Svagheder, som bør 
ansees hinderlige for de Værnepligtiges Anvendelse til 
Landkrigstjenesten deels som Soldater deels som Mili- 
tairarbeidere 
[Fejl: A-E (hvor på kroppen), I—II (fra helt til kun delvis uegnet)] 

Bek af 27.09.1855 ang. de Regler, der blive at iagttage deels af Landses- 
sionerne ved Bedømmelsen af det værnepligtige Mand- 
skabs Tjenstdygtighed og deels af Troppeafdelingerne 

ved udskrevne og indkaldte Mandskabers Cassation, 
m.m. 
[Egnet til militærarbejde: M.A.1 — M.A.3] 

1862: Bek af 25.09.1862 ang. de Regler, der i Kongeriget Danmark blive at iagtta- 
ge ved Bedømmelsen af værnepligtigt Mandskabs Tjenst- 
dygtighed, m.m. 
[Egnet til egentlig krigstjeneste: E.K.1 — E.K.5] 

[Egnet til militærarbejde: M.A.1 — M.A.4] 

Bek af 25.09.1862 af Regulativ for Bedømmelsen af de Værnepligtiges 
Dygtighed til Krigstjenesten enten i Hæren eller ved Sø- 
værnet. 
[Fejl: A-E (hvor på kroppen), I—II (fra helt til kun delvis uegnet)] 

Bek af 26.08.1865 ang. de Regler, der i Kongeriget Danmark blive at iagtta- 
ge ved Bedømmelsen af værnepligtigt Mandskabs Tjenst- 
dygtighed, m.m.



  

1882: 

1894: 

1912: 

1925: 

Bek af 26.08.1865 

An af 17.09.1869 

An af 16.08.1876 

An nr 87 af 16.06.1882 

Beknr 88 af 16.06.1882 

Beknr 75 af 26.05.1886 

Beknr 114 af 31.08.1889 

An nr 159 af 24.08.1894 

Beknr 160 af 24.08.1894 

An nr 183 af 05.12.1902 

Beknr 184 af 05.12.1902 

An nr 187 af 19.07.1912 

Beknr 188 af 19.07.1912 

An nr 001 af 06.01.1925 

  

[Begge klassedelinger uændrede, kun er E.K.1 suppleret med bøs- 

semagere og tømmermænd er rettet til skibstømmermænd] 

af Regulativ for Bedømmelsen af de Værnepligtiges 
Dygtighed til Krigstjenesten enten i Hæren eller ved Sø- 
værnet. 
[Kun I-A—5 er ændret (præcision af meget spinkel legemsbygning)] 

om de Regler der blive at iagttage ved Bedømmelsen af 
værnepligtigt Mandskabs Tjenstdygtighed og ved det 
udskrevne Mandskabs Fordeling 
[Kun M.A.2 skifter indhold: Forplejningskorpset i stedet for Infan- 

teripionerer og ambulancesoldater] 

om de Regler, der blive at iagttage ved Bedømmelsen af 

værnepligtigt Mandskabs Tjenstdygtighed og ved det 
udskrevne Mandskabs Fordeling 
[Egnet til egentlig krigstjeneste: E.K.1 — E.K.5] 

[Egnet til militærarbejde: M.A.1 — M.A.3] 

om de Regler, der blive at iagttage ved Bedømmelsen af 
værnepligtigt Mandskabs Tjenstdygtighed og ved det ud- 
skrevne Mandskabs Fordeling 
[Egnet til egentlig krigstjeneste: E.K.1 — E.K.5] 

af Regulativ for Bedømmelsen af de Værnepligtiges 
Dygtighed til Krigstjenesten enten i Hæren eller ved Sø- 
værnet 
[Fejl: A-E (hvor på kroppen), I—III (fra helt til kun delvis uegnet)] 

om nogle Ændringer i Regulativet af 16de Juni 1882 
[Især om værnepligtiges syn] 

om Forandring i Post B.3 i det ved Bekjendtgjørelse af 
26de Mai 1886 ændrede Regulativ af 16de Juni 1882, 
forsaavidt angaar Synsevnen ved Befarne 
om det værnepligtige Mandskabs Tjenstdygtighed og det 
udskrevne Mandskabs Fordeling 
[Egnet til egentlig krigstjeneste: E.K.1 — E.K.9] 

af Regulativ for Bedømmelsen af de værnepligtiges Dyg- 
tighed til Krigstjeneste 
[Fejl: A-E (hvor på kroppen), I—III (fra helt til kun delvis uegnet)] 

om Ændringer i $$ 16, 18, 19 og 24 i Anordning af 24de 
August 1894 om det værnepligtige Mandskabs Tjenst- 
dygtighed og det udskrevne Mandskabs Fordeling 
om Forandringer i det i Medfør af allerhøjeste Resolution 
af 24de August 1894 udfærdigede Regulativ af samme 
Dato for bedømmelsen af de værnepligtiges Dygtighed til 

Krigstjeneste 
[Om værnepligtiges synsevne og høreevne] 

om det værnepligtige Mandskabs Tjenstdygtighed og det 

udskrevne Mandskabs Fordeling 
[10 klasser K.1 — K.10, egnethed I—II (særligt egnede hhv anvendeli- 

ge), klasse 10 er militærarbejdere (10—a kan marchere, 10—b kan ik- 

ke)] 

af Regulativ for Bedømmelsen af de værnepligtiges Dyg- 
tighed til Krigstjeneste 
[Fejl: A-E (hvor på kroppen), I—III (fra kun delvis til helt uegnet)] 

vedrørende det værnepligtige Mandskabs Tjenstdygtig- 
hed og det udskrevne Mandskabs Fordeling 
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Cir nr 172 af 22.12.1954 

  

indeholdende Regulativ for Bedømmelsen af de værne- 
pligtiges Dygtighed til Krigstjeneste 
[Fejl: A-E (hvor på kroppen), I—III (fra kun delvis til helt uegnet)] 

indeholdende Regulativ for Bedømmelsen af de værne- 
pligtiges Tjenstdygtighed 
[Fejl: A-E (hvor på kroppen), I—III (fra kun delvis til helt uegnet)] 

angående ændring i og tillæg til bekendtgørelse nr 246 af 
24.02.1947 
[Om vedtegningen "Hv" (kun egnet til tjeneste i Hjemmeværnet)] 

om regulativ for bedømmelsen af de værnepligtiges 
tjenstdygtighed 
[Fejl: A-E (hvor på kroppen), I—III (fra kun delvis til helt uegnet)] 

  

 



  

Klassifikations-koder 1855—: 

Senere gik sessionerne over til at inddele det udskrevne mandskab i klasser [bekendtgørelser 

mv findes i kopi på læsesalen]. Begyndelsen blev gjort med Justitsministeriets bekendtgørelse 
af 27. september 1855, hvorefter de, der fandtes tjenlige til militærarbejdere ifølge bekendt- 
gørelsens $ 4 inddeltes i tre klasser, hvorom der anvendtes forkortelserne MA 1—3. 

  

  

  

        

1855 Militærarbejde . 
MA I1 Infanteripionerer og ambulancesoldater 

MA 2 Køresvende og hestevartere 

MA 3 Alle øvrige 
  

En fuldstændig klasseinddeling i henseende til tjenestedygtighed forelå først med Justitsmini- 

steriets bekendtgørelse af 25. september 1862. Det mandskab, der var tjenlig til egentlig krigs- 

tjeneste, inddeltes ifølge $ 1 i følgende fem klasser, hvorom der anvendtes forkortelserne EK 
1—5. 

  

  

  

  

  

        

1862 Egentlig Krigstjeneste 
EK 1 Mandskab til søværnet 

EK 2 Gardere til hest og til fods 

EK 3 Kavallerister og artilleriets trænkonstabler 

EK 4 Ingeniører, artilleriets konstabler og håndværkere, samt 

mandskab af pontoneer-kompagniet 
EK 5 Infanterister 
  

Militærarbejderne inddeltes ved samme bekendtgørelses $ 2 i følgende fire klasser, hvorom der 
anvendtes forkortelserne M 1—4. 

  

1862 Militærarbejde 
Militærarbejdere ved søværnet 

Infanteripionerer og ambulancesoldater 

Køresvende og hestevartere 

De øvrige militærarbejdere ved hæren 
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Justitsministeriets bekendtgørelse af 26. august 1865 ændrede intet ved denne klasseopdeling, 
og den kgl anordning af 17. september 1869 $ 7 udskiftede blot indholdet af M 2, idet infan- 
teripionerer og ambulancesoldater erstattedes af forplejningskorpsets mandskab. 

  

1869 Militærarbejde 
Militærarbejdere ved søværnet 
Forplejningskorpsets mandskab 

Køresvende og hestevartere 

De øvrige militærarbejdere ved hæren 
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Ved kgl anordning af 16. august 1876 $ 7 inddeltes militærarbejderne i følgende tre klasser, 
hvorom der anvendtes forkortelserne M 1—3: : 

  

1876 Militærarbejde 
M 1 Trænsoldater og hestepassere 
  

      
   



  

  

M 2 Sygepassere 
  

      M 3 De øvrige militærarbejdere 
  

Ved kgl anordning af 24. august 1894 $ 6 ændredes inddelingen af dem, der skønnedes tjenlige 
til egentlig krigstjeneste, idet de fem klasser erstattedes af ni. 

Der anvendtes forkortelserne EK 1—9. Var den værnepligtige særlig egnet, tilføjedes et a, 
var han anvendelig et b. 

  

  

  

  

  

  

  

  

              

1894 Krigstjeneste 

EK 1 | a | Søværnet særligegnet 
b anvendelig 

EK 2 | a | Fodfolket særligegnet 
b anvendelig 

EK 3 | a | Livgarden særligegnet 
b anvendelig 

EK 4 | a | Rytteriet særligegnet 
b anvendelig 

EK 5 | a | Feltartilleriets konstabler særligenet 

b anvendelig 

EK 6 | a | Feltartilleriets trænkonstabler særligenet 

b anvendelig 

EK 7 | a | Fæstningsartilleriet særligegnet 

b anvendelig 

EK 8 | a | Ingeniører særligegnet 
b anvendelig 

EK 9 | T | Detekniske afdelinger see 
..H | Hestepassere og trænkonstab er seen 

S | Sundhedstropperne 
  

Ved kgl anordning af 19. juli 1912 $ 6 forsvandt den særlige opdeling af militærarbejderne, og 
alle udskrevne inddeltes i ti klasser. 

Der anvendtes forkortelserne K 1—10, idet der tilføjedes et romertal I for de særlige egnede, 
et romertal II for de anvendelige. For klasse 10's vedkommende tilføjedes et a for dem, der 
ikke havde legemsfejl, der forhindrede dem i at følge en afdeling på march, et b for de øvrige. 

  

  

  

  

  

  

                

1912 Krigstjeneste & Militærarbejde 

K| I | 1 | Søværnet .særligegnet 
II anvendelig 

K| I | 2 | Fodfolksregimenterne særligenet 

II anvendelig 

K| I | 3 | Livgarden .|særligegnet 
II anvendelig 

K| I | 4 | Rytteriet .særligegnet 
II anvendelig 

K| I | 5 |! Feltartilleriets konstabler særligenet 

II anvendelig 

K| I | 6 ! Feltartilleriets trænkonstabler 'særligenet 00 

II anvendelig



  

  

  

        

K| I | 7 | Ingeniører .særligegnet 
II anvendelig 

K| I | 8 | Kystartilleriet og særligenet 
Om | Fæstningsartilleriet | anvendelig mee 

K| II | 9 Trænet anvendelig 

K) II 110 | a | Arbejdstropper .|.kan godt følge med på march 
b kan ikke følge med på march         
  

1912-anordningen siger: 

e+ klassifikationsvedtegningen skal skrives i den omvendte rækkefølge, af hvad teksten lægger op til, 

nemlig ikke ”K I II”, men derimod ”K II 1”, altså romertal før arabertal, 

s kun for klasse 1—8 findes både I (ubetinget tjenstdygtige) og II (betinget tjenstdygtige), mens klasse 9— 
10 alene har I (betinget tjenstdygtige), 

& visse særlige vedtegninger kan efterhænges: 

o 

oOo 

o 

H (egnet til hestepasning og traintjeneste): for I (ubetinget tjenstdygtige) i klasserne 2, 3, 5, 7 

og 8 

L (egnet til lægetjeneste): for K.1.1—8 eller K.11.1—10 

D (egnet til dyrlægetjeneste): for K.1.1—8 eller K,I1.1—10 

T (egnet til teknisk korps): for K.1.1—8 eller K.I11—10 

S (egnet til sundhedstropperne): for KI.1—8 eller K.1I.1—10 

F (egnet til forplejningskorpset): for K.11.10.a 

 



Bek 

Bek 

  

af 27.09.1855 

af 27.09.1855 

1855 

af Regulativ ang. de Legemsfeil og Svagheder, som bør 

ansees hinderlige for de Værnepligtiges Anvendelse til 

Landkrigstjenesten deels som Soldater deels som Militair- 

arbeidere 
[Fejl: A-E (hvor på kroppen), I—II (fra helt til kun delvis uegnet)] 

ang. de Regler, der blive at iagttage deels af Landses- 

sionerne ved Bedømmelsen af det værnepligtige Mandskabs 

Tjenstdygtighed og deels af Troppeafdelingerne ved 

udskrevne og indkaldte Mandskabers Cassation, m.m. 
[Egnet til militærarbejde: M.A.1 — M.A.3]



  

  
                

1855. 294. Lov om Salg af Balfeværket paa Frederifsvært. 
CeneneS 

21 Sept, FMæfferne. 3 Parketterne ere Nummterne ordnede " faaledes, 

at hver Mælffe er nummereret for fig, navnlig paa ben 

Maade, at Nr, 1 og 2 ligge mint i hver Ræffe, og at. 

verefter be ulige Nummere fortættes til.Venfire, de lige 

Nummere til Høire (Venfire og Høire .beftemte efter ben 

Stilling, hvori man har Scenen foran fig): Det bemærfes, 
at de yderfte Nummere pan begge Sider. af alle Fæffer i 

1fte og 2det Varfet — fom forbehulte til Fripladjer — 

iffe fomme til Salg. FJ Parterret ere Nummerne ordnede 

paa ovennævnte Maade, ligefom ogfan Logerne i alle 3 

Etager ere pan begge Sider forfynede men Nummere, ber 

ere fordeelte efter famme Princip, faaledes at. be ulige 

Nummere i hver Ctage — fra Midten af Amphitheatret — 

falde til Venftre (ben forrige Litra-Side) og de lige 

Nummere til Høire. 

Lvov ang. Salget afdet Statsfadfen tilhørende Balfe- 
værk med Tilhørende og Tilliggende paa Frederiksværk, 
Finants-Min. (Rigsdags-Tib. Eriraorbinair Sesfion 

1855, Landsth. Cid. &. 5, 13—16,.21, 36—39, 43—45, 109, 
Folfeth. Tid. S&. 155, 61, 63—68, 82—83, 217—23, 25—26, 

” Anhang &. 11—16, 21—22, Anhang B. &, 37—40… Dep. 

Tid. f. 1855 &. 667—670, 801). 

BWigsdagen har vedtaget og Songen ved Sit Samtylte 

ftadfæftet følgende Lov:  Finantsminifteriet , bemyndiges 

til ved offentlig Muction- at afhænde det Statsfagjen til- 

hørende Valfeværk pan Frederifsværf .med bets Tilhørende 

og Tilliggende. 

Uabent Brev, hvorved Rigsdagen befales at træde 

” amiken Mandagen den 1fte Detober d, A. Dr (Dep. 

Tid. f. 1855 &. 761—762). 

+) Ved Kgl, Budffab af 25de Septår, 1855 befalebeg, at ben 

ertraordinairt forjamfede Rigsdags Forhandlinger ffulde være 

endte Løverbagen denn 29fe September. Dep. Tid. f. 1855 

  

  

Regul. om Legemåfeil, der udeluÉte fra Krigåtjen. 295 

Mabent Brev om Udfættelfe af Rigsdagens Møder, 
(Dep. Tid, f. 1855 &, 797). 

Kongen gjør vitterligt, at Han, i Henholb til Gruno- 

lovens & 26, allernaadigft har befluttet at udjætte den, i 

Medfør af Aabent Brev af Dags Dato,  fammentraadte 

narlige Kigsdags Møder fra den 2ven October" til "den 

1fte December bd. A. 

Regulativ ang. de Legemsfeil og Svagheder, fom 
bør anfees hinderlige for de Værnepligtiges An- 
vendelfe til Landfrigstjeneften deels fom Soldater 

deels fom Militairarbeidere"), — Iuftits-Min. (Dep. 
Tid. f. 1855 &, 805—818, 843—852), 

Den militaire Tjenefte gjør Fordringér til Sen Tjenft- 
pligtige, der forudfætte, at han er i Befinbelje iffe blot af 

Sundhed og almindelig aandelige Evner og legemlig Arbeins- 

Dygtighed , men ogfan af visfe færegne legemlige, Coner ,og 

Egenffaber, ber iffun i den yngre Alber ere fuldftændigt 

tilfteve, og at han, foruden ben fornødne Højde, har .et 

nogenlunde feilfrit og velffabt Ybre,” Opfylbeljen af .digfe 

Tjeneftens Fordringer bliver følgelig umulig: 1) ved enhver 

fygelig Tilftand, Legemsfeil eller Svaghed, ber til en vig 

Grad virker forftyrrende paa det almindelige Sundhedsbe= 

findende, eller henfætter ben Paagjælbende i en vedvarende 

Tidende Tilftand, eller berøver ham den fulbe Brug .af.For= 
ftands- eller Opfattelfesevnerne eller Legemgfræfterne, navn= 

”lig hindrer Sandfeorganernes eller Bevægeljesorganerneg 

1855. 
dam 

25 Sept. 

frie og fuloftændige Virfen, og 2) ven Sygdomme, Legem8-= - 

feil eler Svagheder, der albeles hindre den militaire An- 

ftand og Holdning, i høj Grad ere vangirende, hindre i at 

funne bruge ben reglementerede Klædedragt .eller i andre 

Henfeender at funne. overholde den Orden og Levemaade, 

ver fordres af Soldaten. Til BVeiledning beels for Se8- 

fionerne deels for Casfations - Commisfionerne ven .Bedøm-= 

melfen af, be BVærnepligtiges Tjenfidiygtighedn eller Utjenft- 

%) Jofr. efterfølgende BVefjendtgjørelje,                        



  

  

          

1855. 296 Regul, om Legems feil, der udelutte fra Krigstjen, Nun 

27 Sept. biygtighed tjener nedenftaaende Regulativ, i hvis Følge de 
under I. anførte Legemsfeil- og Svagheder ffulle betragtes 
fom hinderlige for Anvendelfe til al Landfrigstjenefte, fan 
at de dermed behæftede Værnepligtige blive at udflette af 
Rullen med Udygtighedspag , hvorimod be under [I an- 
førte Legemsfeil og Svagheder, der ere hinderlige for Tje- . 
nefte fom Soldat, ffulle, fanledes fom de med Henfyn til 
Grad og Veffaffenhed ere betegnede, anfeeg uhinderlige for 
Unvendelfe til Tjenefte fom Militaivarbeider. Det bliver 
berhog fom almindelig Vegel at iagttage, ”at medens alle 
Regemsfeil og Svaghever, der i Regulativet hverken ere 
nævnte eller derunder lade fig henføre, bør anfeeg uhinber- 
lige for Mandffabets Anvendelfe til Krigstjenefte, forfaavidt 
be fun forefomme enfeltviis, funne vøg flere faadanne hver 
for 'fig for uhinderlig anfete Feil, naav de ere forenede ho 
en Verfon, gjøre ben Paagjældende uffitfet til Tjeneften. 
Unmærfning: Det er i nærværende Regulativ ftedfe for- 
udfat, at de; fom ved deres Behandling paa Sesfionen med 
22 eller 23 ars Ulderen befindes at live af nogen Svag» 
hen elev Legemsfeil, der er hinderlig for Udffrivningen; 

"men anfageg at funne hæves, førft enbdeligen behandles 
med 24 Aars Alderen, overeinsftemmende med Værnebligts- 
Iovens & 17. i 

I, Legemsfeil og Svagheder, ber begrunde fulo- 
fommen Utjenftdygtighed til al Landfrigstjenefte. 
Å, Legemsfeil og Svagheder, hvis Sæde ikke er 
bundet til noget beftemt Organ.” 1. Sindsfygdomme, 
hvorved Forftands- eller Opfattelfesevnerne ere forftyrrede, 
tilintetgjorte eller betydeligt fløveve; Mangel paa Fatte- 
evne; Tab af Hufommelje, 2. "Misbannelfe af hele Lege 
met eller betydeligere Dele af famme (Krøbling) , Lamhjed 
i et ftørre eller vigtigere Lem, Fetydelig Lemlæftelje. Jofr. 
I, C3, 1 C4,100C05,1L D4, 1. 'E4, I E 6. 
3. Ligfalb , faldende Syge, Krampeflag (Epilépsia), naar 
Unfald have været tilftede i vet fidft forløbne War, 4. Ha- 
bituel frampagtig Ryften af hele Legemet eNer en vigtigere 
Legemsbdeel, naar ben medfører paavifelige- væfentlige Func- 

  

  

Regul. om Legeméfetl, der udelutte fra Krigstjen. 297 1855. 

tionsforftyrrelfer, 5, En fan fpinfel og fvag Legemsbyg= 27 Sept. 

ning (faa ufulbfommen legemlig Udvikling), vat den Vaa- 

gjældende iffe har Mandsfraft. -Jvfr. foranftaaendé Un- 

mærfning, 6, Tæring (Marasmus). .7, Almindelig Svæb 

felfe efter foregaaende Sygdom .eller af .anden- Aarfag. 

Jvfr. foranftaaende Anmærfning. — 8... Tydelig. udtalt Caz 
djerie eller Dyscrafie, fom og enhver anden droniff Syg 

vom,.der virker forftyrrende paa det almindelige Siindhens- 

befindende. Jofr. I A 9, 1..A11,.1, A 12, I. C.1, 

LC2,10C6, I C 13, I C15. 9. Kjertelfygdom, 
tilftedve i høi Grad eller naar den -yttrer fig ved Kjertel- 

foulfter, ved Saar eller Ar, fom paa.:Grund: af bereg 

Omfang, Størrelfe eller Sæde eller. af andre Aarfager 

paavifelig hindre uundværlige Functioner. Jfr. ILA 8, 

I A 11, I. A 12, 1, A 14, 10, Ehroniffe Hudfygoomme, 

jom have en ftor Udftvæfning eler ere fmitfomme. —Jofr. 

foranftaaende Unmærfning og I. B 2. 11. Fiftler, Fifteb 

faar faavelfom andre med betydeligt Tab af Subftants eller 

med Blodaarefnuder- forbundne PVaadfaar hvorfomfelft paa 

Legemet, navnlig naar de vedligeholdes " af Dyscrafier og 

ber er Grund til at antage bem for uhelbredelige.. Jofr. 

TI, A 8,1. A 9. 12, Ar pan Huden, ber ere ftore eller 

jammenvorede med de dybere liggende Dele, naar be enten 

ifølge deres Beffaffenhed ere let tilbøielige til at bryde op 

eller have bereg Sæde pan faadanne Steder; at be uund- 

gaaeligt udfættes for ftadigt Tryk og Stød eller foraarfage 

. hindret Bevægelighed. Jofr. IL -A 8, I. A 9. 13, Høt 
Grad af Fedme, ber hindrer almindelig Arbeidsdygtighed. 

Jvfr. foranftaaende Anmærfning. . 14. Udværter, Misvær- 

ter og Fremftaaeriheder af eller paa hvilfenfomhjelft Legems= 

deeff naar be i høj Grad vangire den Baagjældende eller 

hindre ham i at funne benytte den militaire Klædedragt 
eller! pan anden Ppaavifelig Maade gjøre - det umuligt for 

ham at udføre ben militaire Tjenefte.  Jvfr, foranftaaende 

Unmærfning og I. A 8,1, C 3, C4,1.C5. 15, Has " 

Bituel ftinfenne Sved hvorfombhelft. paa Legemet, faadan: at 

Den maa opvælfe : Mudbydelighen eller Bæmmelfe. ho8 ben   
             



  
      

1855. 298 Regul. om Legemésfeil, der udelukke fra Krigstjen. 

27 Sept. Baangjældendes Omgivelfer ; navnlig Fodfved, naar: denne 
. frembringer Hudløshed af Fobfaalerne, — B. Legems feil 

og Svagheder, fom have, Sæve pan Hovedet, 
1. Fulbfommen Sfaldethed eller faadan, fom indtager 3 
af Haarbunden. Jvfr, foranftaaende Anntærfniig.… 2. Sfurv 
i høj Grad. Jvfr, foranftaaende Anmærfning og I. A 10. 
3, Blinvhed paa begge Øine faavelfom . Kortfynethed og 
anden Svaghed af Synet i faadan Grad, at den hindrer 
i at udføre be Gjerninger og Urbeider, ”fom almindelig 
forefomme i Livets forffjelige Stillinger." "Den Sygdom, 
Der foraarfager Synsjvæffelfen, ffal anføres i Bifitations- 
protocollen, f. Cr. fort Stær, graa Stær, Vletter paa Horn-= 
hinden,- Lamhed af de Øverfte Øienlaag, Natteblinnhed, 4. 
Chroniff habituel Øienbetændelje i høj Grad, 5. Døvhe 
faavelfom Tunghørighed og anden Svaghed af Hørelfen, 
faaban at den til en betydelig "Grad er hinderlig under Livets fædvanlige Sysler, 6. Chronift Øreflod i betydeli- 
gere Grad. Ivfr. foranftaaende Unmærfning. 7, Chronifé 
og ftinfende Udflov af Næfen. . Jvfr. foranftanende An- 
mærfning. 8. Saadanne Øroniffe Sygdomme af Mæfen, 
Deng Knofler eler Slimhinde, at. Stemmen eller- Mande- 
Dvættet i betydelig Grad hindres. 9,-Chroniffe Sygdomme 
eller organiffe Feil i Munden og Svælget, fom enten gjøre 
Tøygningen eNer Synfningen vanffelig eller Talen uforftane- 
lig. 10. Stumhev famt flammende og utydelig Udtale i 
ben Grad, at Talen bliver aldeles uforftaaelig. 11. Sub- 
ftantsmangel og unaturlige Indtryk af Hjerneffallen, fan. at 

” Hjernen mangler den tilftræffelige naturlige Beffyttelje og 
et udfættes for Tryk. 12; Mangel eller Deformitet af 
nogen af Anfigtets Dele, hvorved dette betydeligt vangires, 
13, Wobermærfer i Anfigtet, hvorved dette aldeles 'vatigires, 
14, Chroniff Sygdom af "Hjernen og bens Hinder, - font 
frembringer paavifelige.. væfentlige Functionsforfitrrelfer, 
C. Legernsfeil og Svagheder, fom have Sæde pan Hals, Krop eller i Bryftets og Undperlivets 
Organer, 1. Bryftfyge o: Lungefvindfot (Tuberkler) og 
andre djroniffe Sygdomme af Aanbebrætsorganerne . (Luft   

Regul. om Legemåfeil, der udelukke fra Krigstjen. 299 1855. 
sr 

røret, ungen, Lungefæffen). Jvfr. I. A 8. 12. Chroniffe 27, Sept. 

organiffe. Sygdomme. i Hjertet famt i Bulsaarerne. " Jvfr. 

I. A: 8. 3. Betydelig Deformitet, Sfjævhed eler Krum- 

ning af Mygraden, faa at Den Paagjælbende faner et meget 

vangiret uproportioneret Udfeende, ber albeleg udeluffer 

militair Holdning og derhos hindrer ham i at funne bære 

ven militaire Dragt eller Oppafning. Jvfr. I. A 2,1 A 

14, "4. Betydelig Deformitet eller Sfjævhed af Brøftfasfeir 

famt Fremftaaenhed af Sfulorene, fom hindrer Armens frie 

Bevægelje eller bliver hinderlig pan famme Maade fom 

under I. C 3 ommélves. Jvfr. LA 2, 1 A 14, 5, 

Betydelig Deformitet eller Sfjævhed af Bæffenet, ber mebs 

fører betydelig Hindring for Gangen eller bliver hinderlig 

paa famme Maade fom under I, C 3 ommeldes. Jfr. I 

A.2, IA 14, 6. Chroniffe Sygdomme af Rygmarven 
eller bens Hinder, naar de frembringe paavifelige Funetionés 

forfiprrelfer.  Jvfr. LA 8. 7. Unberliosbrof (hernia), 
meget udvidet Bugring med tydeligt Anlæg til Brof. 8. 

Seftiflen i felve Bugringen eller i Lyffecanafen ler De 

liggende jaaledes, at den let er frdfat for ffadeligt Tryf 
eller Stød. 9. Blærefteen. 10. Chroniffe Sygdomme og. or- 

ganiffe Feil i Urinveiene, bev medføre enten Uformuénhed 

til at holve Bandet eller betydelig Hindring for eller Ves 
jværlighev ven Bandladningen eller anden paavifelig betyde 

lig. Ulempe og Abnormitet ven famme. 11. Fremfald af 

Mtafttarmen og anden droniff Sygdom i famme, naar den 

medfører paavifelige væfentlige Ulemper. 12. En faadan 

Mangel af udvendige Kjøngnele, at den medfører Impotents. 

13. Chroniffe Sygdomme af Teftiflen, Sænfirengen eller 

vens Omgiveljfer, fom frembringe ffadelig Birkning paa 

Ulmeenbefindendet eller hindre almindelig AUrbeibsbygtighjeb: 

Jofr I. A 8, I, C 14. 14. Stort Bandbrof: Jofr: for 

anftaaende Anmærfning og. I.C 13. 15. Chroniffe Syg> 
vomme i Underlivsorganerne, fom udøveren ffadelig fvætfenbe 

Indflyvdelje paa Almeenbefindendet eller. medføre pannifelige 

væfentlige Functionsforfiyrrelfer. Jofr. L.A 7827 Dyer 

og Svagheder, der have Sæbe ide øverfte Yder-     
            

 



      

    

1855. 300 Regul. om Legemåfeil, der udelutte fra Krigstjen. 

27 Sept, Iemmer, — 1. Enhver Øroniff fygelig "Tilftand i Armen, 
af hvilfenfomhelt Uarfag eller. Beffaffenhed, naar den i 
betydelig Grad indffrænfer Mrmens Brugbarher og Styrfe, 
Jofr, I, D 2, I. D 3. 2. Betydelig Svinde i Arm eler 
Haand med fvæffet Kraft. Jvfr, LD 41. 3. Ehroniffe 
Sygdomme i eller omfring Sfulder- Albue- eller Haandleddet, 
ber medføre enten Stivhed og Ubevægelighev i Ledet eller 
Slaphed og Svaghed i Ledbeforbindelfen, hvorved Armens 
eller Haandens. Brugbarhed betydeligt indffrænfes.  Gvfr. 
I, D 1. Deformitet eler anden Hroniff fygelig Tilftand 
af Haanden, hvorved dennes Brugbarhed betydelig ind - 
ffrænfes, . Jfr, I, A.2. 5. Mangel eller Udrugbarhed 
af Tommelfingeren. — 6. Mangel eller Ubrugbarhenv' af 3 
Vingre paa -famme Haand eller 2 Fingre - paa famme 
Haand, naar Pegefingeren er den ene af dem. E.… Legemgs- 
feil og Svagheder, fom have Sæde i ve nederfte 
Yberlemmer, 1. Crihver. Åroniff fygelig Tilftand af 
Laar eller Stinnebeen af hvilfenfomhelft Uarfag elev Be- 
ffaffenhed, naar ben i betydelig Grad indffrænfer Lemmets 
Brugbarhed og Styrke. Jvfr,.L E 3." 2, Chroniffe Syg- 
bomme + ellev omfring Hofte- Krnæ- eller Fodleddet, ber 
medføre enten Stivlhjed og Ubevægelighed i Leddet eller 
Slaphed og Svaghed i Ledbeforbindelfen, hvorved hele 
Lemmetg eller Fovens Brugbarhed betydeligt indffræntes, 
3. Betydelig Svinde i Laar, Sfinnebeen eler Fod, med 
fvæffet Kraft. ”Jvfr. LE 1. 4. Sfjævbenet, falvefnæet, 
hjulbenet i faaban Grad, at Feilen udelufter al militaiv 
Holdning og derhos medfører betydelig Hindring for Gangen. 
Jofr. I, A 2, 5. Salten af hvilfenfomhelft Uarfag, "naar 
Denne iffe fan hæves, … 6. Deformitet af Foden (faafom 
Beftefob, Sælfod, KSlumpfod, Blatfod), krogede eller over- 
liggende - Tæer og Senelnuder, naar Feilen medfører be- 
tydelig Hindring for Gangen, Jvfr. LA 2, 7, Mangel 
af hele den ftore Taa eller flere Træer paa en Fod,” maar 
bet ev aabenbart, at Feilen medfører betydelig Hindring 
for Gangen. . 

      
  

  

Regul. om Legemsfeil, der udelukke fra Krigstjen. 301 1855. 

I. Legemgfeil og- Svagheder, der- begrunde 27 Sept. 

Utjenftdygtighed til Tjenefte i den ftaaende Hær 

og Forftærfningen, men fom efter den her antty-s 

dede Grad og Bejfaffenhed ere uhinderlige: for 

Anvendelje til Militairarbeiderflasjen. B. Lez. 

gemsfeil og Svagheder, fom have Sæbe paa 
Hovedet. 1. Blindhen eller betydelig Indffrænfning 

af Synet. pan eet Øie men fulbfommen Sundhed af 

bet andet, Kortfynethed eller anden Svagher af Synet-i 

faadan Grad, at ben hindrer fra at fjende Gjenftande 

i den Afftand, hvori det fordres af Soldaten, men dug til 

ftever at udføre ve Gjerninger og Arbeider, fom almindelig 

forefomme ti Livets forffjellige Stillinger, . 2." Lamhed af 
et af de øverfte Øielaag med fulbfommen Sundhed af vet 

andet Øie, 3. Betydelig Sfjelen pan eet eller begge Øine 

med ringe eller ingen Formindffelfe af Synsevnen. 4. 

Taarerinden i betydelig Grad. 5. Tunghørighed i faaban 

Grad, .at den hindrer fra at høre Lyd i ben Afftand, hvori 

Det -forbres af Soldaten, uden bog væfentligen at være 

hinderlig i Livets fædvånlige Sysler.  Jvfr. foranftaaende 

AUnmærfning.. 6. Hareffaar i ringe Grad. 7. Mangel paa 

alle Fortænder i "Over= og Underhfjæven og Mangel eller i 

høi Gran bedærvet Tilftand af et ftørre Antal af be andre 

Tænder, uden dog at Tygningen betydeligt hindres. - 8. 

Stammende eller faadan Udtale at Ordene ere utydelige, 

uden at Talen døg derved bliver uforftaaelig, 9. Tabet af 

et eller begge Ører. 10. IModermærfer i Unfigtet, ber ere 

iginefalbenve uden, aldeles at vangire bette. C. Legem 8$- 

fetl og Svagheder, fom have Sæbe paa Hals, 

Krop eller i"Bryftets og Underlivets Organer, 
1. Sfjævhalfet, naar Feilen alene. beroer paa en Muffel- 

jammentræfning og iffe i. betydelig Grad. indffrænfer Halfens 

Bevægelighen. 2. En unaturlig Udvikling af Bryftfjertelen 

t, faadan Grad, at Bandolerets Tryl iffe taales, . 3. Blod- 

aarebrof af betydeligt Omfang eller men Svinde i felve 

Teftiflen, uden at medføre fvælfet Arbeinsbygtighedn. D. 

Fetl og Svagheper, ber have Sænve "i be øverfte   
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1855. 302 Regul. om Legeméfeil, derudelukte fra Krigétjen. 
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27 Sept. Yderlemmer. 1. Søinefalbende Krimning eler anden 
Deformitet af. Over= eller: Under-Armbenet, uden væfentlig 
Formindffelfe af Lemmets Brugbarhed. 2. Abnormt Læingde- 
forhold af Armene, naar bet 'er meget iøinefaldende, men 
forreften iffe medfører Functionsforftyrvelfe. … (Den éne 

Arm fortere eller længere end normalt). 3. Stivhed eller 

Slaphed i mindre Grad åf Sfulder, Albue"eller Haandleddet, 
maar ben iffe hindrer Armens eller Gaandens almindelige 
Brugbarhedb. 4. Slaphed eller Stivhed af Tommelfingeren, 
Tab af yderfte Len af famme Finger, naar iffe denne ber- 
ved er bleven aldeles ubrugelig. 5.-Tab eller Ubrugbarhed 
af Pegefingeren pan høire Haand. 6. Tab eller Ubrig=… 
barhed af 2 Fingre paa een Haand, naar ifte Pegefingeren 
ev ben ene af bem. 7. Senefnuder pan Haandleddet eller 
Fingrene af ftørre Omfang, naar be iffe frenibringe. væjent- 
lige Functionsforftyrrelfer. E, Legems feil og Svag- 
heder, fom have Sæde i de neverfte Yderlemmer. 
1. Blvdaarefnuder af ftørre Omfang, uden at de dog ved 

dereg Sæde eller Beffaffenhed ffjønnes "at medføre Hindring 

for Lemmets -Brugbarhed. — 2, Stivhen eler Slaphed i 
mindre Grad i Hofte- Knæ- og Fodleddet; naar den iffe i 
betydelig Grad. hindrer Gangen eller Benets Styre. 3. 
Shjævbenet, falvelnæet, hjulbenet, fax at Feilen bliver 
meget iøinefalbende, uden dog at medføre væfentlig Hin= 
bring for Gangen. 4. Hinfen eller Bralten af hvilfenfom= 
helft Aarfag, naar den iffe afgiver Forhindring for en 
længere fortfat Gang. 5. Platfor, uden at Feilen med 
fører betydelig Deformitet eler forhindrer en længere fori- 

Jat Gang, naar den bog er hinderlig for ven Paagjældende 

i at marfdjere, 6. Ubevægelighed af ben fiore Taa, Mangel 

af denne eller af flere andre Tæer paa een Fod, naar ben 

” iffe medfører betydelig Hindring for Gangen. 7. Mangel 
eller Ubevægelighev af 25e Tæer pan jamme Fod, naar 

ben iffe medfører betydelig Hinvring for Gangen. — 8. 

Krogede Tæer, overliggende Træer, . Senefnuder, naar de 
hindre i at” marføjere, uden bog at befværliggjøre ben al- 

mindelige Gang.   

Bfgj. om Bedømmelfen af Zienftdygtigheden. 303 

Dvenftaaende egulativ. er ven Hans Majeftæts "aller- 

høiefte Refolution af 25ve >. M. allernaadigft approberet 

for et Tidsrum af 5"Aar, med ben nærmere Beftemmelfe, 

at det, efter i venne Tin af have været. anvendt ved 

Landfesfionerne "og Casfationscommisfionerne; paany ffal 

underfafteg Vedømmelje og Revifion. i 

Betjendtgjørelfe ang, de Megler, der blive af iagt- 
tage deels af Landfesfionerne ved Bedømmelfen 'af 

det værnepligtige Mandftabs Tjenftdygtighed " og 
deels af Tropyeafdelingerne ved udførevne og ind= 
Taldte Mandffabers Cadfation, m, m.),  Juftits-Min. 
(Dep. Tid. f. 1855 &, 762—772)., 

JF Forbindelfe med ve Beftemmelfer, ber indeholdes i bet 

under 25ve d. M. allernaadigft approbereve Regulativ an- 

gaaende ve LegemSfeil og Svagheder, fom bør anfees hin- 

verlige for de Bærnepligtiges Anvendelfe til Landfrigstjeneften 

Beels fom Soldater deels fom Militairarbeidere, bliver herved 

i Genhold til Hans Majeftæts . allerhøiefte Fefolution af 

famme Dato faftfat Følgende: Førfte Cap. De Regler, 

ver af Landjesfionerne ffulle iagttages ved 

Bedbømmeljen af bet værnepligtige Mandfiabs 

Tjenftdygtighed. & 1. Den Værnepligtige, ber ffal-an- 
jees ffilfet til fom Solvat at tjene i den ftaaende Hær 

eller Forftærfningen, maa, foruden at have det" anordnede 

Solbatermaal, tillige befidde tilftræffelige aandelige Evner 
famt legemlig Kraft og Sundhed til at udholbe de med 

henne Tjenefte forbundne Anftrængelfer, Befværligheder og 

Savn, 82. 3 Almindelighed udfordres, med Undtagelfe af 

Høiven, famme Tjenfidygtighed til alle Baabenarter, Dog 

hvis Sesfionen ffulde finde, al Nogen, der iøvrigt er. tjenft- 

1855. 

27 Sept. 

27 Sept+ 

dygtig, maatte af færdeleg Marfager være mindre ffiffet til 

ven ene Baabenart end til den anden, bliver han iffe at 

anvende for hiin. Men Henfyn til Mandffabets Høide og 

andre perfonlige Egenffaber bliver Følgende at iagttage: 

a. Til ben fongelige Garde tilheft og -tilfovs udtages de 

$) Jfr. foranftaaende Megulativ.   
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302 Regul. om Legems feil, ber seD fra Krigétjen. 

27 Sept. PYderlemmer. 1. Jøinefalvende Krumning "eller anden 

Deformitet af. Overs eller Under-AXrmbenet, uden væfentlig 

Formindffelfe af Lemmets VBrugbarhen. 2. Abnormt Læingde- 

forhold af Armene, naar bet er meget iøinefalbende, men 

forreften iffe medfører Functionsforftyrrelje, … (Den ene 

Urm fortere eller længere end normalt). ” 3. Stivhed eller 

Slaphed i mindre Grad af Sfulber, Albue eller Haandledbet, 

maav ben iffe hindrer Armens eller Haandens almindelige 

Brugbarhed. 4. Slaphed eller Stivhed af Tommelfingeren, 

Tab af yberfte Len af famme Finger, naar iffe denne ber- 

ved er bleven aldeles ubrugelig. 5.-Tab eller Ubrugbarhed 

af Pegefingeren pan høire Haand. 6. Tab eler Ubrug… 

harhedn af 2 Fingre paa een Haand, naar iffe Pegefingeren 

ev ben ene af dem. 7. Senefnuder paa Haandlebdet eller 

Fingrene af ftørre Omfang, maar de iffe frembringe. væfent- 

lige Functionsforftyrrelfer. E. Legemsfeil og .Svag= 

hever, fom have Sæde i be neverfte Yberlemmer. 

1. Blodaarefnuder af ftørre Omfang, uden at be dog ved 

deres Sæde eller Beffaffenhed ffjønnes at medføre Hindring 

for Lemmets -Brugbarhed. — 2. Stivhed eller Slaphed i 

mindre Grad i Hofte- Knæ- og Fodledbet; naar ben iffe i 

betydelig Grav hindrer Gangen eller Benets Styrke. 3. 

Stjævbenet, falvelnæet, hjulbenet, faa at Feilen bliver 
meget iøinefalnende, uden dog at medføre væfentlig Hin- 

bring for Gangen. 4. Hinfen eller Bralten af hvilfenfom- 

helt Narfag, naar ben iffe afgiver Forhindring for en 

længere fortfat Gang. 5. Platfob, uden at Feilen med 

fører betydelig Deformitet eller forhindrer en længere fort 

fat Gang, naar den dog er hinderlig for den Vaagjælbende 

i at marfdjere. 6. Ubevægelighed af ben ftore Taa, Mangel 

af denne eller af flere andre Tæer paa een Fod, maar Den, 

” iffe medfører betydelig Hindring for Gangen. 7. Mangel 

eller Ubevægelighen af 2be Tæer paa famme Fod, naar 

ven ilfe medfører betydelig Hindring for Gøngen. — 8. 

Krogerne Tæer, overliggende Tæer, Senefnuder, maar de 

hindre i at” marfdjere, uden bog at befværliggjøre ben al- 

minbelige Gang. ” 

op 

  
  

BEgi. om Bedømnøgyn af Tienftdygtigheden. 303 - 1855. 

Ovenftaaende Regulativ er ved Hans Majeftæts aller 27 Sept. 

høiefte Refolution af 25be v. M. allernaabigft approberet 

for et Tidsrum af 5" Aar, med ben nærmere Beftemmelfe, 

at bet, efter i denne Tid at have været. anvendt ved 

Qandfesfionerne og Casfationscommisfionerne, paaniy ffal 

. underfaftes Bevømmelje og Revifion. 

Betjendtgjørelfe ang, de Megler, der blive at iagt- 27 Sept. 

tage deels af Landfesfionerne ved Bedømmelfen af 

det værnepligtige Mandffabs Tjenftdygtighed og 

deels af Trovpeafdelingerne ved udffrevne. og ind- 

Faldte Mandftabers Casfation, m, m,”). Juftits-Min. 

(Dep, Tid. f. 1855 &, 762—772). 

Y Forbindelfe med be Beftemmelfer, der indeholdes i det 

under 25de . M. allernaadigft approberede Regulativ an- 

ganende be Legemsfeil og Svagheder, fom bør anfeeg hin- 

verlige for ve Bærnepligtiges Anvendelfe til Landfrigstjeneften 

deels fom Soldater deels fom Militairarbeidere, bliver herved 

i Henhold til Hans Majeftæts . allerhøiefte Wefolution af 

famme Dato faftjat Følgende: Førfte Cap. De Regler, 

ver af Lanvfesfionerne ffulle iæøgttages ved 

Vedømmelfen af det værnepligtige Mand ffabs 

Tjenftbygtighed. '$ 1. Den Bærnepligtige, ber ffal-an- 

jees ffiffet til fom Soldat at tjene i den ftaaende Hær 

eler Forftærfningen, maa, foruden at have det anordnede 

Soldatermaal, tillige befinde tilftræffelige aandelige Evner 

jamt legemlig Kraft og Sundhed til at udholde de med 

venne Tjenefte forbundne Anfirængeljer, Befværligheder og 

Savn, &$ 2. I Xmindelighed udfordres, med Unbdtagelfe af 

Søiden, famme Tjenfibygtighe) til alle Vaabenarter, Dog 

hvis Sesfionen ffulde finde, af Mogen, ber iøvrigt er tjenft- 

dygtig, maatte af færbeles Aarfager være mindre ffiffet til" 

ven ene Baabenart end til ben anden, bliver han iffe at 

anvende for hiin. Med Henfyn til Mandffabets Høide og 

anbre perfonlige Egenffaber bliver Følgenve at iagttage: 

a. Til ben kongelige Garde tilheft og -tilfovs udtages de 

    

+) Jofr, foranftaaende Regulativ. 
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- ia . i R , : ivni iftri 27. 27 Sept. fmuffefte og anfeeligfte Folk med en Høive af.67 Tommer . Dverlæger, een for hvert Udffrivningsbiftvict, ubcommanderes epe 

    
      

                  

eller derover, hb. Til Cavalleriet i Almindelighed fanit til 

Artilleriet& Trainconftabler udtages Folk med en Høide af 

iffe under 64 og iffe over 67 Tommer, .og udvælges hertil 

Mandffab, der er vant til at omgaaes med Hefte, c. Til 
Artilleriets Conftabler og Haandværfere famt til Ponton- 

neercompagniet udtages Folk med en Høide af iffe under 

63 og iffe over 67 Tommer. d. Til Ingenieurcorpfet, med 

Indbegreb af Haandværferne, udtages Folk med en Høide 

af 63 Tommer eller derover, helft Jordarbeidere, es Til 

Jægercorpferne og Infanteriet udtages Folk med en Høide 
af 61 Tommer eller berdver, & 3. Den Bærneyligtige, fom 
enten formebelft Mangel paa bet anordnede Soldatermaal 
eller pan Grund af mindre betydelige Svagheder eler Le- 
gemsfeil iffe anfees ffiffet til Soldat, men paa den anden 
Side ei heller fan erklæres for aldeles utjenftdygtig, bliver 
at henføre til Militairarbeidernes SKlasfe, & 4. Af 

"Militaivarbeiderne udtages Mlandffab til forffjellige ved 
Urmeen , forefalbende Forretninger. — Med Henfyn hertil 
blive be Baangjælbende ven deres BVevømmelfe af Sesfionen 
efter deres forffjelige perfonlige Egenffaber at betegne fom 
henhørende til en af følgende 3 Klasfer:" 1fte Sasfe (In- 
fanteri - Bionerer og Ambulancefolbater), hvortil behøves 
fraftfulbe Folk med en Højde af mindft 62 Tommer og 
hvis Arme og Been, navnlig Hænder og Fødder, iffe 
have Feil, fom ere tilhinder for. faadan en Tjenefte. 2den 
Klasfe (Kjørefvende og Heftevartere), hvortil behøves Folk, 
fom ere vante til at omgaaes med Hefte og af en Høide 
af mindft 62 Tommer. 3die Klasfe, hvortil henføres alle 
be Øvrige, ber iffe have be Egenffaber, fom udfordres for 
at anvendes til faadvan Tjenefte, fom omhandles i 1fte eler 
2den Slasfe. $ 5. Enhver Værnepligtig, der fremftiller fig 
for Segfionen til Udffrivning, er, naar han iffe i Henhob 
til Værnepligtslovens & 15 medbringer en autoriferet-Læges 
Utteft om, at han ev fuldkommen tjenftdygtig, forpligtet til 
i den famlede Sesfions Overværelfe at underfafte fig Under- 
”derføgelfe af Sesfionslægerne, til hvilfen Ende Armeens 

  
  

til at -overvære Sesfionerne, for i Forening ..med vedfoms 

mende. Diftrictslæge eller Phyficns at. foretage Underjøgel- 

fen.” Den,. fom. fremftiller fig for Sesfionen i den: Henfigt 

at lade fig ftille for en Anden, ffal. altin i Sesfionens 
Dverværelfe underføgeg af Sesfionslægerne, uden: Henfyn” 

til, om han medbringer .Lægeatteft om…at være fulbfommen 

tjenftdygtig. & 6. Vifitationsprotocollen føres af en af be 

ven Segfionen fungerende Læger efterat Mandffabets Navn, 

Fødefted, Alder, Lægd.og Nummer, famt Vedtegning om oe 

Feil og Svaghever, hvormed det tidligere- maatte være fundet 

behæftet, førft deri ev af Udffrivningsdjefen foranftaltet 

indført, Tilførfelen maa i Korthed indeholde, om den Under- 

føgte ér funden uden Feil og Svaghevder, eller om han er 

funden behæftet med” faadanne, og da hvilfe disje ere, For= 

jaavint Feilene ere hinderlige enten for ftedje eller for Tiden, 

bør faavidt muligt Negulativets Ord og Untryfsmaande følges; 

men hvor dette iffe lander fig gjøre, anføres altid det Littra 

og Nummer i Regulativet, hvortil Feilene eller Svagheden 
er at henføre. Bifitationsprotocollen bør hver Sesfionsdag 

underffrives jaavel af Lægerne fom af famtlige Sesfiviis- 

medlemmer, & 7. Naar den Bærnepligtige er underføgt. af 

Sesfionslægerne, overlades det fremdeles, fom hidtil, til Ses- 

fionens famtlige Medlemmer overensftemmende med. de fore= 

ffreone Wegler for Stemmegivningen at bedømme hans Tjenft- 

bigtighed og beftemme, til hvilfen Art Tjenefte han bliver at 

anvende, til hudfen Ende Sesfionen i fornødent Fald fan for- 

Tange yderligere Oplysning af Sesfionslægerne. I Henhold 
til Bedømmelfens Udfalb, fom af den Læge, ber fører Bifita- 

tionsprotocollen, indføres i denne, bliver ben Baagjældende 

Da efter Omftændighederne: enten fom fulbfommen. tjenft- 

dygtig at udffrive til Solat, eller fom mindre tjenfidygtig 

at betegne fom Militairarbeiver, eller fom for Tiden utjenft- 

dygtig at forbigane ven: Udffrivningen med 22.og 23 Aars 

Ulver, eller fom fulbfommen utjenftdygtig at" udflette af 

Mullen, Den, ver udebliver” fra Sesfionen med lovligt 

Forfald og for hvem ber faaledes i Senhold til. Bærne- 

Lov-Samling f. 1855, (20) 

                  

   



     

      

       

        

        

        

       

        

        

         

     
     

       

         

      

     
     

        

        

     
     

     
    
    

    

  
        

                  

1835. 306 BÉgj. om Bedømmelfen af OD isvotigpeden. 
ammer 

27 Sept. pligtsloveng & 23 træffes Lod af Lægdsmanden, antages at 

være tjenftdygtig stil Linien, forfaavidt” der iffe. foreligger 

noget Beviis for bet Midfatte. & 8. Undermaalige, be, 

per iffe endnu have opnaaet ben fornødne legemlige Ud= 

vifling, faavelfom Meconvalefcenter eller Svage efter Sijg= 

vom forbigaaes ved Ubdffrivning med bet 220e og i for= 

møbent Fald med bet 23de Aar. Det Samme gjælber om 

ve Værnepligtige, fom ere behæfteve med Legemsfeil og 

Svagheder, der ere hinderlige for Udffrivningen men anfeeg 

for "helbredelige.  Slige Mandffaber. bedømmes førft af- 

gjørende med 24 Yars Alber. Den Legemsfeil eller 'Svaghjed, 

ver iffe er hævet men denne Aber, anfees uhjelbredelig, 

Derimod ffulle Sygdomme, fom fandfynligen funne hel 

bredes før Wecruternes Mødetin, faafom Kolofeber, Frat, 

Benert 2c., et anfeeg hinderlige for Udffrivningen. Det 

Samme gjælber ogfaa om Reconvalejcents, der fandfynligviis 

vil være overganet til fulbfommen Sundhed forinden Møbe- 

tiven. & 9,. Angives Nogen utjenftdygtig formedelft Lez 

gemsbræf eller Sygdom, om hvis Tilfteveværelfe Sesfions- 

lægerne iffe funne have nogen begrundet Mening og til 

hvis Gedvømmelje en længere Tid udfordres end ben, Ses 

fionsforretningerne finne tilftede, bør faadan Angivelfe 

godtgjøres ven andre. lovlige Bevijer. Som faadanne funne 

efter Omftændighederne anfees: Tingsvidner, Præfte- og 

Sfolelærer-Attefter i Forening, naar be -ere udftedte pan 

Embensvegne under Haand og Segl, Erflæringer fra Troppe- i 

afvelinger, Attefter fra Overlægen ved en Anftalt for Sinds- 

fvage eller fra Forftanderen for et Døvftumme=' eller Blinde- 

Inftitut 0. besl. Tingsvidner udfordres navnlig for 

at godtgjøre: Sindsfygbomme, Mangel paa Fatteeone, Tab 

af Hufommelfe, Ligfald, faldende Syge, KLrampeflag, habituel 

frampagtig Ryften, Mangel af Sandjers Brug, habituel 

ftinfende Sved, uforjætlig Lemlæftelfe. Ogfaa udenfor bisfe 

Tilfælve ffal Sesfionen være berettiget til at paalægge ben 

- BVaagjældende, ven Tingsvibne at bevife visfe. angivne 

Sygdomstilfælde, hvis Tilftedeværelfe eller Grad iffe fan 

ffjønnes af Sesfionslægerne. Præfte- og Sfolelærer=      

Bfgj. om Bedømngyn af Tjenftdygtigheden. 307 1855. 

Uttefter.i Forening, udftente Paa ben ovenanførte Maade, 27 Sept. 

funne -anfees fom Bevifer for Mangel paa Fatteevne eller 

' Hufommelfe, Døvhjed, Tunghørighed, Stammen og habituel 

frampagtig Nyften, forfaavidt bisfe Svagheder have tyttret 

fig under den. Paagjælbendes Sfolegang eller Forberedelfe 

til Confirmation. ”Medbragte Lægeattefter funne iffe 

fomme i Betragtning undtagen for faadanne Sygdomme eller 

Svagheder, fom ifølge det Dvenanførte t Reglen ffulle godt- 

gjøres med Tingévidner, og endda fun naav Aftteften er 

udftedt af em i et offentligt Embede anfat Læge og er ftøttet 

pan dennes. egen Underføgelje, Sesfionen ffal derhos være 

Bemynbiget til at beflutte, at en Værnepligtig  ffal fættes 

under. Diftrictslægens fpeciele Tilfyn, for at erfare, om et 

angivet men et tilftræffelig oplyft Sygdomstilfælbe virfelig 

er tilftede og da i: hvilken Grad. DOgfan bør Sesfionen, 

hvor Omftændighederne give Anledning dertil, adfpørge det 

øvrige tilfteveværende Mandffab vin, hvab der maatte være 

famme befjendt angaaende ben Paagjælbendes Helbredstilftand. 

Udenfor de faaledes nævnte Tilfælbe funne medbragte Læge- 

attefter eller Tingsvidner m. m.… iffe antages fom Bevis 

for Tilfteveværelfen af em angiven Legemsfeil eller Svaghed; 

men naar flige Documenter afleveres til Sesfionen, blive 

ve bøg der at modtage, for mulig at tjene til Beileoning for 

Sesfionslægerne ved deres Berømmelfe og for at bet t alt 

Fald fan tilfjendegives ben Paagjælbende, hvilfe yderligere 

Bevifer han har at tilvetebringe. $ 10. Sesfionen er frem= 

veleg Berettiget til at beflutte, at en Værnepligtig ffal fættes 

under Cuur for offentlig Vegning, naar bette af 

.Henfyn til den ham paafhvilende Tjeneftepligt findes nød- 

vendigt; men faadan Foranftaltning bliver bog iffe at træffe, 

førend den Paagjælbende har opnaaet ben fædvanlige Ud- 

ffrivningsalder, eller naar ber er Anledning til at antage, 

at han felv fan og vil førge for fin Helbredeljfe, i hvilfet 

Tilfælde der herom bliver at give ham et udtryffeligt Paalæg, 

i fornødent Fald i Forbindelfe med Udfættelfe af. ben ende- 

lige Sesfionsbehandling i Genholb til Bærnepligtslovens $ 17. 

Bærnepligtiges Cuur for vjfentlig Regning bliver jaalebes 

2 (20) 

  

  
  

 



  

      
    
    
    

  

     

  

     
    

     
     

  

     

  

     
    

    

  

     
    
    

    
    
    
    

    
     

     
    
    
    
     

     
    

    
    

    
    

     
     
    
    
    
    
    
    
    
     
     

     
     
     

     
    

    
    
     

     
    

       

  

            

Eg, 

27 Sept. 

GO 18555. 308 Bigj. om Bebømmelfen af MØimdygtigheden. 

i WMeglen fun at anvende, hvor den efter de .gjælbende ”al- 

mindelige Beftemmelfer er nødvendig endog uden Henfyn til 

ven militaire Tjeneftepligt, eller ber er Anledning til at 

antage, at Sygdommen er forftilt eller forfætlig paadragen 

eller næret, eller den Paagjældendes Stilling: og huuslige 

Forhold iffe ere af den Beffaffenhed, at han felv. fan førge 

for fin Helbredeljfe, navnlig naar Sygdommen er anfeet 

uhinderlig for. Udffrivningen eller førft paabragen efter at 

denne har fundet Sted, eller bet vifer fig, at ben Udffriv- 

ningspligtige iffe har efterfommet det ham af Sesfionen 

givne Vaalæg. Naar Sesfionen iffe. firars fan tage" Be 

ftemmelfe om -en Bærnepligtig ffal fættes under Cuur: for 

offentlig Kegning, bliver det .at overdrage til Amtmanden 

at tage endelig Beflutning herom efter indhentede nær- 

mere Oplysninger, Andet Cap. De Regler, der af 

Troppeafdelingerne flulle tagttageg ved 1u9- 

[frevne og indfalbte eller andre i Tjenefte væ- 
rende Mandffabers Casfation. 811. Casfation af 

udffrevet og indkaldt "eller andet i Tjeneften. værende Mand- 

ffab, fanvel Solater fom Militairarbeidere, foretages .af 

de anordnede Casfationscommisfioner,  Disfe, be- 
" fane, udenfor det i & 15 omhandlede Tilfælde, af en Stabs- 

. Fremftillene henhører. 

officeer eller i manglende Fald en anden Officeer, og idet- 

-mindfte 3 lægefyndige Medlemmer, faavidt muligt militaire  ” 

Efter de forffjellige locale Forhold blive fø Dverfæger. 
gende fpecielle Regler at iagttage: I Kjøbenhavns Garnifon 

beftaner Casfationscommisfionen, ligefom hidtil, - af. Hofpi- 

tals-Directionen, Hofpitalets QOverlæger og den fungerende 

Dverlæge ved ben Tropyeafdeling, hvortil den til Casfation 

Er den Paagjælbende fom fig. be- 

handlet i Garnifonshofpitalet, refererer ben Læge, forin har 

-Behandlet ham; har han iffe været indlagt i Hofpitalet, 

fremftilles han af den refpective Troppeafdelings fungerende 

Overlæge. I førfte Tilfælde underffrives Casjations-Atte- 

ften af Hofpitalslægen, i finfte Tilfælde af Tropyeafdelingens 

Læge: Den paategnes bernæft af Hofpitalsbirectionen med 

ven Bemærining, at Casfationen er foretagen pan lovbe» 

    

T 
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falet Maade, og meddeles derfra den paagjældende Troppe- 

afdeling. IJ de Garnifonsfteder udenfor Kjøbenhavn, thvilfe 

flere Trovpeafdelinger "ere ftationerede, beftaaer Casfationé- 
commisfionen af ben høiftcommanderende Officeer (Stedets 

Commandant) og, forfaavidt der findes et Garnifonshofpital, 

"af dettes - Overlæge, famt af 2de andre ven Troppeafdelin= 

gerne fungerende Overlæger. Hvor intet Garnifonshofbital 

findes,” ffulle Casfationscommisfionens lægefyndige Med 

Iemmer beftaae. af de i Garnifonen fungerende Overlæger, 

og faafremt der iffe findes 3 militaire Overlæger i Garni= 

fonén,. bliver een eller tvende af be paa Stedet fongelig. an- 

fatte civile Læger (Diftrictslæger eller Phyfici) at. tilforordne 

Commisfionen.. Findes ber .t Garnifonen fun. cen militair 

1855. 
pege, 

27 Sept, 

Dverlæge og een civil Embedslæge, ba tiltræder den nær=" 
mefte fongelig anfatte civile Embedslæge efter at være 

bertil beordret af Amtmanden. Med Henfyn til Frem- 

ftiling af ven Casfable, Veferatet om hans Tilftand, Casfa- 

tionsattefternes Underffrift og Paategning famt deres Frem= 

fendelfe til den vedfommende Troppeafbeling iagttages De 

jamme Negler, fom ovenfor ere angivne for Kjøbenhavns 

Garnifon fun med. den Forffjel, at Attefterne udenfor denne 

Garnifon paategnes af den høiftcommanderende " Officeer 

alene, Samilige Casfationscommisfionens Medlemmer have 

overensftemmende. med de almindelige JWegler "for Stemme- 

givningen at bedømme ven Paagjældendes Tilftand, 

tionsprotocollen. bør efter endt Forretning underffrives af 

hele Casfationscommisfionen.. Naar i Krigstin eller under 

anbre overordentlige Omftændigheder bet Tilfælde - ffulde 

indtræffe, at Casfationscommisfionen iffe fan fammenfættes 

efter be ovenbeftemte IWegler, har Krigsminifteriet at anordne, 

hvorledes i jaa Fald ffal forholbes ; og bliver venne Mini- 

fteriets Beftemmelfe udtryffelig "at udhæve i enhver Casfa- 
tionsatteft, fom udfærdiges af er faadan ertraordinairt fam- 

menfat Commisfion. $ 12, Det bør fom Hoypedregel iågt- 

tages, at ingen til Soldat udffreven og indfalbt Mand maa 

fremftilles til Casfation, forinden han har været: i 'Cverceer= 

ffolen i 3,å 6 Uger, og at ingen til Militairarbeider Ud= 

Casfa= 
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ffreven maa fremftilles til Casfation, forinden han i et lige- 

faa langt Tidsrum har været til Ljenefte. Undtagelfe herfra 
finder fun Sted: naar den Feil eller Svaghjed, ber antages 

at gjøre ben Paagjælvende casfabel, er paadragen efter Ud- 

ffrioningen og bens Beffaffenhed aabenbart gjør enhver 

Prøve overflødig; eller naar ingen Lægeunderføgelje paa 

Sesfionen har fundet. Sted; eller endelig naar. Feilén eller 
Svagheden ven Mødet ved Troppeafdelingen befindes i 
høiere Grad end den fan antages at være befunden ved 
Segfionen og faaledes at være hinderlig for den militaire 
Tjenefte. - Til fornøden Veiledning i fidfinævnte Henfeende 
have Udffrivningsdjeferne fledfe, fom hidtil, paa de Lifter 
over Ubdffrevne, der indfendes til Troppeafdelingerne, ngi- 
agtigen ved Enhver ifær at anføre faavel be uhinderlige 
Fetl og Svagheder, hvormed. den Paagjældende "ven Se8- 
fionen er funden behæftet, fom ogfan dem, ber ere angivne 
men ei befundne. Fremdeles anføres, naar Lægeunderføgelje 
enten pan Grund af medbragt Atteft (& 5) eller af anden 
Aarfag (8 7 i SIutningen og & 16. 3.) iffe er foretager 
ved Sesfionen, Med disje Lifter bør ftedje "medfølge de 
Uttefter eller andre Beviisligheder, fom be Vaagjældende 
have afgivet til Sesfionen (& 9 i Slutningen). Vemelte 
Lifter med Bilag blive til fornøden Cfterretning at frem 
lægge i Casfationscommisfionen, S 13, Da alle Legemgsfeil 
og Svagheder, fom i Vegulativet hverfen ere nævnte eller 
derunder lade fig henføre, bør, naar de iffun forefomme 
enfeltviis, anfees uhinderlige. for Mandffabets Udffriv- 
ning til Krigstjenefte, faa bør ogfan Casfationscommisfio- 
nerne være uberettigede til at foretage Casfation pan Grund 
af nogen faadan Feil eller Svaghen.  Fremdeles bør i 
Reglen Ingen erflæres udygtig til 'Cavallerift blot paa 
Grund af at han iffe ffulde funne lære at ride, IJ. de 
yderft fjeldne Tilfælde, at Casfation desuagtet af faadan 
Grund maatte anfees nødvendig, - ffal Crerceerffolens For- 
ftander, naav en. Kecrut, ifølge hans Indberetning, af ved- 
fommende Overlæge fremftilles til Casfation, enten perfon- 
lig eller. ven en anden Sfoleofficeer, møde i Casfationg- 

,   
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commisfionen-for at afgive al fornøden Oplysning angaaende 

ve Omftændigheder, fom under Prøven i Ererceerffolen have 

foranlediget, at ben Vedfommende anfees uffiffet- til Ca- 

vallerift. Skule vigje Omftændighebder iffe ffjønnes at 

indeholde tilftræffeligt Veviis for ben Paagjældendes Utjenft« 

dygtighed, er Casfationscommisfionens Formand berettiget 

til at forlange yderligere Prøve foretagen og efter. Conz 

ferents med Casfationscommisfionens andre Medlemmer .at 

foreffrive den Fremgangsmaade; der i faa Henfeende vil 

være at følge, for at et endeligt Kefultat fan opnaaes, 

Førft efter en faadan paanty anftilet Prøve fan ben Bed= 

fommende atter fremftilles til Casfation. Formedelft Man- 

"gel pan Fatteevne eller Tab af Hufommelfe. bør  ialmin- 

velighed ingen IMecrut casferes før alle Prøver men ham 

have været anftillede, ven Cavalleriets Crerccerffole t 2 å.3 

Maaneder, og ven andre Crerceerffoler i 3 å. 6 Uger; dog 

vil bet men Henfyn til Prøvetiden for Stillingsmænd have 

fit Forblivende ven Beftemmelfen i & 26, 5te. Affnit i Lo- 

ven af 12te Febr. 1849. Forbi nogen Militairarbeider, 

uden at være udygtig til al militair Tjenefte, et maatte 

1855. 
ammer 

27 Sept. 

være ffiffet til den beftemte militaire Forretning, hvortil 

han ved Sesfionen er bleven anfeet tjenlig, bliver han iffe 

at fremftille til Casfation, men efter Srigsminifteriets nær- 

mere Beftemmelfe, ber indhentes af ben vebfommende Troppe- 
afneling, at afgive til en anden militair. Forretning. 8 14. 

IF følgende Tilfælde maa en udffreven Mand iffe af Cas 

jationgcommisfionen erflæres for ftedfe casfabel eller ends 

ogjan for udygtig til al Krigstjenefte, uden førft sat 

have været indlagt paa et militairt Sygehuus til Jagt 

tagelfe, for at Overbeviigning om Beffaffenheden af hans 

Tilftand fan erholnes: 1) Naar den famme Legemsfeil eller 

Svaghed, for hvilfen han fremftilles til Casfation, har 

været iagttaget paa 2 eller 3 Sesfioner efter hinanden, og 

han -førft ved fit. finfte Møde" med 34 Wars Alderen . er 

erklæret for -tjenftbygtig; 2) naar Feilen er af ben Beffaf- 

Fenhed, at ben, ifald ben var bleven iagttagen ved hang 

Møde pan Sesfionen, vilde have bevirket, at. hang endelige 

      

  

     
    
    
    
    
    
    
    
     
     
     

         

       
     
     
      
      

     
     
     
    
    
     
     
    
    
    
       

        

      
     
     

       

              

 



     

       
     

  

    

BÉgj. om BedomØDen af Fjenftdygtigheden. 313 1855: 
[ ae 1855. 312 BÉgj. om Bedømmelfen:af Oss siigrori: 

7 Sept. Behandling vav bleven udfat til hans 245e Mar, og 3) naar cut "eller en: allerede tjenfigjørende: Mand eller Militair= 27, Sept:- 

       

   
        

      
    

      
                  

nogen udffreven og indfaldt Mand" mistænfes "for? Forftik 

Telfe ihenfeende til Feil: og Svaghed eller -jammes "Grad. 

& 15. Maar nogen udffrever Mand fremftilles til Casfation 

blot. paa Grund af" Undermaal, ” bliver: Casfationscom- 
migfionen at fammenfætte af Forftanderen for Crerceerffolen 

, EForbindelfe «med 2 anbre dertil” commanderede "Officerer. 

Casfationsatteften udfærdiges "under; famtlige- Medlemmers 

Underffrift.  & 16. Casfationscommisfionerne "funne "efter 

Omftændighederne erflære en.- udffreven og indfaldt "eller 

anden til Tjenefte værende Mand "enten for ftedfe seler ” 

for Tiden utjenfidygtig. For ftedfenutjenftidygtig fan 

ven- Paagjældende erflæres enten til: al militair: Tie 

mnefte eller til ben ftaaende Hær og Forftærfnins 

gen. eller erivelig til Cavalleriet -alene;… Som "for 

Tiden utjenftvygtige casferes: 1) Heconvalefcenter, til. hvis 

fuldkomne Helbredelfe efter Sandfynlighed: vil udfordres en 

længere. Tin.endn 3 Maaneder; 2). Saadanne,” med. Henfyn 

til hvilfe ven anftilede Prøve og Lægeunderføgelfe enten i 

CErerceerffolen eller. ved Troppeafdelingen iffe" har fat det 

udenfor al Tvivly:at be ere for ftedfe sudiygtige til Tjene- 
ften, og 3) de Udffrevne,”fom i -HGenhold- til: Værnepligts- 

Ioveng &$ 23 -eller..$ 25, 2det- eller 3vie Affnit, ere- afgivne 

til Tjenefte uden foregaagende Sesfionsbedømmelfe, maar de. 

paa ben Tin, Casfattonen foretages, ei endnu have opnaaet 
24 Uars Alderen og jaaledes endnu med denne. Alver. funne 

fremftilles for "Sesfionen til endelig Vedømmelfe.…… For- 
faavidt de derimod have opnaaet 24 Mars Alderen, ;dil den 

Bedømmelje, de have erholdt af Casfationgcommisfionen, 

træde i: Sesfionsbebømmeljens Sted, - fan at de efter Om- 

ftændighederne funne casferes for beftandig: eller. efter. ind« 

hentet Beftemmelje fra Krigsminifteriet forfættes til Tjene= 

fte fom Militairarbeidere. "Det Samme gjælder om Dem, 

jom paa Grund af Udeblivelfe "fra Sesfionen i. Krigstid, i 

Henholb til Værnepligtslovens & 25, 4de; Affnit, afgives 

til: Krigstjenefte, uden. Henfyn: til deres Alder. 8 17.9 
Casfationgattefterne ,: hvad enten den Casferede er en Re=" 

  

  

arbejder, Dør ftedje, til Norm. for den Paagjældendes frem= 

tibige Behandling "pan Landfesfionen,- være anført, efter 

hvilfen Paragraph i Regulativet han er bleven casferet zog i 

. hvilfet Omfang; han af Casfationscommisfionen er erflæret 

utjerftdygtig (jfr. & 16). Saa: bør og Uttefterne inde 

holve en Beretning. om, hvorledes "de Legemsfeil og Sbag- 

heder, Hhoormed ;den Baagjældende er behæftet, ére ved Un-= 

verføgeljen befundne,- ligefom og om ve Omftændigheder, 

per have foranlediget, at han -er anfeet ntjenftvygtig, font 

Oplysning om, hvorvidt den militaire Tjenefte fan antages 

at have bevirfet ben Tilftand , . ber. begrunder Casfationen. 

Ven Betegneljen af Sygvomstilftanden "bør Regulativets 

Ord og Udtryfsmaade jaavidt muligt følges. $ 18: Om 

enhver' Casfation har den paagjældende Troppeafbeling ftrar 

at gjøre Unmeldelfe til vedfommende Udffrivningsbiftrict, 

ved at fremfende ben priginale Casjationsatteft,. fom: der- 

efter fremlægges pan Sesfionen til 'Cfterretning . og Bei- 

levning for Sesfionens Medlemmer .og Læger ved beir Cas- 

feredes Behandling. & 19. Derfom nogen FWecrut eller 

allerede tjenftgjørende Soldat eller: Militatrarbeider - findes 

med velberaad Hu at have paafagt fig nogen Legemsfeil 

eller Svaghed, hvormed han fig feld Bevidft: iffe- har. været 

behæftet, eller han ved andet fvigagtigt Forhilb har føgt 

at unddrage fig Tjeneften for at blive fremftillet til -Cas- 

jation, da ffal en Saavan, foruden at lide Straf sefterude 

militære Love, tillige i Genhol til Plac. af 15be Juli 1836, 

II. e, forblive faameget længere til Tjenefte, fom "ben Tid 

udgjør, i-hvilfen han har undbraget fig Tjeneften.…… Tré- 

vie Cap, Om Behandlingen af udffrevet Mand= 

flab, der enten efter foregaaende Casfation ved 

en Troppeafdeling, veller uden at"nogen faadan 

har fundet Sted; fremftiller fig for Landjesfio-s 

nen til Bedømmeljfe og Behandling. 8:20. Naar 

en Bærnepligtig, der er. ubffreven form" Soldat eller: Mili=" 

tairarbeider eller "antagen fom Stilingsmand eller. anfat 

paa Capitulatiow i Genhold til Værnepligtslovens 8 20, ver 

      
      

  

        
       
      
     
     
     
     
     

       
        
              

        
      
     
     

      

  

   

  

   



            

314 Bfgj. om Bedømmelfen af Tjenftdygtigheden, 

27 Sept, af den anordnede Casfationscommisfion under Jagttagelje 
af be foreffrevne- Beftemmelfer; - for ftedfe erklæret udyg= " 
tig til al militaiv Tjenefte, har Sesfionen at udflette ham 

-af Mullen og at meddele håm Udygtighedspag, uden at bet 
i ben Anledning er nødvendigt, at han perfonlig fremftiller 
fig for Sesfionen. I alle andre Tilfælde derimod bliver 
den casferebe Værnepligtige navnlig at indfalde for ver 
førfte Landfesfion, fom afholdes efter Casfationen, for der 
at unberfaftes Lægeunderføgelfe og Bedømmelje af Sesfiv- 
nen efter be fomme BWegler, ber ere foreffrevne med Hen= 
fyn til bet for Udffrivning ftanenne Mandffab. Er ven 
Paagjælbende efter Casfationsatteftens Udvifende vel er- 
flæret for ftedfe udygtig, men fun til den ftanende Hær og 
Forftæriningen, har Sesfionen, forfaavidt hans Tilftand er 
uforandret, at henføre ham til Militairarbeidernes Klage, 
Er han vel erflæret for ftedje-udygtig, men fun til Caval 
feriet (8 13), bliver han, forfaavint hans Tilftand iøvrigt 
iffe derfor maatte være tilhinder, at. anfætte paa refte- 
rende Tjeneftetid fom Infanterift, Tilfjendegiver - derimod 
Casfationsatteften, at den Baagjælbende fun er erklæret for 
Tiden udygtig, vil han efter. Udfaldet af Sesfionsbedøm- 
melfen være enten at udflette af Hulen, eller at henføre 

. til Militairarbeidernes Slasfe, eller endeligen at indfende 
paany til Tjenefte, i Weglen ben famme, hvortil han tid- 
ligere ev bleven udffreven. Forfaavidt den casferede Bær 
nepligtige ei endnu ved fin Fremftiling for Sesfionen er i 
ben Zilftand, at han ber fan afgjørende bedømmes, tan 
hang endelige Behandling udfætteg til en følgende Sesfion, 
Saafremt ben Casfereve forinden fans endelige Behand- 
ling af Sesfionen er bleven omverlet til et andet Udffriv- 
ningSbiftrict, - bliver ben ham vedfommende Casfationsatteft 
og De øvrige Oplysninger, ber maatte haves angaaende: 
hans Helbredstilftand, at overfende til Chefen for” dette 
finfte, 821. Det tillades be udffrevne Landværnepligtige, 
fom iffe ere, tjenftgjørende, faavel permitterede Soldater og 
Militairarbeibere- fom iffe indfaldte Forftærhningsmænd og 
Militairarbeidere, at fremftille fig for Landfesgfionen til Be- 

    

    

Kvøj. om Indffrænfning af Grundloven. 315 1855, 
Name 

dømmelfe og Behandling,  faafremt be efter deres tidligere 27 Sept. 

"Behandling ved Sesfionen have paadraget fig Legemsfeil 

eller Svagheder, der antages at gjøre bem utjenftdygtige, 

Efter Bedømmelfens Udfalb har Sesfionen da åt behandle 

de Baagjælbende efter de almindelige Vegler, & 22, De 

allerhøiefte Placater af 15de Juli 1836 og 20ve Septbr. 1842 

ophæves herved, forfaavidt de deri indeholdte Beftemmelfer , 

ilfe ere optagne i nærværende Vefjendtgjørelje. 

Ynftruction for Commisfarius for de adelige Gødfer 27 Sept« 

Uhrensburg, Blumendorf 0. fl. (Gejet und Min, Blatt. f. 1855, 

3iftes Stiid, &. 249—251). ” 

Patent ang. Udffrivningen af be Bidrag, ber ifølge 1 Oct 

Patent af 29e Jan. 1800 ffulle. ydes af famtlige Parft- 

lande i Hertugdømmet Slesvig til den almindelige Dige 

Tasfe for bemeldte Hertugdømme. 

Kundgjørelfe om Jndffrænfningen af Grundloven 2 Oct. 
af Ste Juni 1849, Indenrigs -= Min. (Migsbags-Tib, 
Ertraordinair Sesfion 1855. Dep. Tid. f. 1855 &. 665— 

667, 786—788). É . 
Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge fil 

Danmarf; 20. 2c, - Gjøre vitterligt:  Efterat Rigsdagen, i 

Henhold til Grundlovsbeftemmelfen af 29de Anguft 1855, 

85, har befluttet, at denne Grundlovsbeftemmelfe ffal træde 

i Kraft famtidigt med Forfatningsloven. for det danffe 

Monarfies Fællesanliggender, hvortil Udfaftet: var - blevet 

Rigsdagen meddeelt, og efterat Vi under Dags Dato have 

ladet ben nævnte Forfatningslov.udgane, faa-ville fra nu 

af be ved ben ovenanførte Grundlovsbeftemmelje faftfatte 

Jundffrænfninger af Grundloven af Ste Juni 1849 være 

traadte i Kraft, faalydende: & 1. Grundloven af Ste Juni 

1849 indffrænfes til at gjælde for Kongeriget Danmarks 

færlige Anliggender. . & 2. Kongeriget Danmarf$ "færlige 

Unliggender ere: Juftits= og Politivæjfenet (med Undtagelfe 

af Den Deel, Der er Dverbraget -Srigsmagten); Derunder ben 

almindelige "Lovgivning vedfommende borgerlige Forhold, 

Forbrydelfer og Rettergang; Tilveiebringelfen af bet Mand= 

ffab til Land- og Søhæren, fom ifølge de beftanende Pla-     
                           



  

Bek 

Bek 

Bek 

Bek 

An 

af 25.09.1862 

af 25.09.1862 

af 26.08.1865 

af 26.08.1865 

af 17.09.1869 

af 16.08.1876 

1862 

ang. de Regler, der i Kongeriget Danmark blive at iagttage 

ved Bedømmelsen af værnepligtigt Mandskabs Tjenst- 

dygtighed, m.m. 
[Egnet til egentlig krigstjeneste: E.K.1 — E.K.5] 

[Egnet til militærarbejde: M.A.1 — M.A.4] 

af Regulativ for Bedømmelsen af de Værnepligtiges Dyg- 

tighed til Krigstjenesten enten i Hæren eller ved Søværnet. 
[Fejl: A-E (hvor på kroppen), I—II (fra helt til kun delvis uegnet)] 

ang. de Regler, der i Kongeriget Danmark blive at iagttage 

ved Bedømmelsen af værnepligtigt Mandskabs Tjenst- 

dygtighed, m.m. 
[Begge klassedelinger uændrede, kun er E.K.1 suppleret med bøs- 

semagere, og tømmermænd er rettet til skibstømmermænd] 

af Regulativ for Bedømmelsen af de Værnepligtiges Dyg- 

tighed til Krigstjenesten enten i Hæren eller ved Søværnet. 
[Kun I-A—5 er ændret (præcision af meget spinkel legemsbygning)] 

om de Regler der blive at iagttage ved Bedømmelsen af 

værnepligtigt Mandskabs Tjenstdygtighed og ved det 

udskrevne Mandskabs Fordeling 
[Kun M.A. 2 skifter indhold: Forplejningskorpset i stedet for Infanteri- 

pionerer og ambulancesoldater] 

om de Regler, der blive at iagttage ved Bedømmelsen af 

værnepligtigt Mandskabs Tjenstdygtighed og ved det 

udskrevne Mandskabs Fordeling 
[Egnet til egentlig krigstjeneste: E.K.1 — E.K.5] 

[Egnet til militærarbejde: M.A,1 — M.A.3]
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1862, 770 Bfgj. om uindløfte Breve. 
SEES 

'5 Sept, fibfte Udffrivning tilfommende Godtgjørelfe. (Gejet und Min, 

Vlatt f. 1862, 19teg Gilid, &, 145—46). 

8 Sept  Befjendtgjørelfe ang. Indfrielfen af de i de danfé 
veftindifte Befiddelfer civculerende X og XX famt re- 

ducerede XIL og. XXIV Sfillinger veftindift Conrant. 
Finants-Min. (Dep. Tid. f. 1862 &. 721—22), 

Van Finantsminifteriets verom nedlagte allerunderdanigfte 

Foreftiling har Hans Majeftæt Kongen under 29de f. M. 

allernaadigft bifaldet, at be i be danff-deftindiffe Befibdelfer 

circulerende X og XX famt reducerede XII og XXIV 

Sfillinger veftindiff Conrant mobtages til Indfrielfe mod 

anden gangbar Mønt efter deres hidtil gjælbende Værdi ved 

famtlige derværende fongelige Kasfer i et Tidsrum af 3 : 
Maanever, at regne fra den Dato, da: nærværende Beljendts 

giørelfe publiceres -i formeldte Befiddelfer, og at de nævnte 

Møntfjorter efter Udløbet af denne Frift ophøre at være 
Iovligt Betalingsmiddel faavel ved de fongelige K|asjer fom 

mellem Mand og Mand, bog faaledeg at de indtil videre 

ville funne modtages i de fongelige Kasfer, X og XII 

Sfillingerne for 5, XX og XXIV Stillingerne for 10 

Cente. Hvilfet ifølge den mig dertil meddelte allerhøiefte 

Bemyndigelje befjendtgjøres til Cfterretning for alle Ved- 

fommende, 

10 Sept. — Befjendtgjørelfe ang. Behandlingen af uindløfte 
Breve, Finants-Min, (Dep. Tid. f. 1862 &. 745). 
"Ban Finantsminifteriets derom nedlagte allerunderdanigfte 

Foreftiling har det behaget Hans Majeftæt Kongen ved 

allerhøiefte Refolution af 29de f. M. allernaadigft at bifalde, 

at. ber fremtidig med Henfyn til uindløfte Breve i Kongeriget 

» forholbes faaledes, at Breve, hvis Mobdtagelje nægtes, ftrar, 

" andre uindløfie Breve derimod, forfaavidt be iffe ere be- 

tegnede ,.poste restante", hver 14be Dag. tilbagefendes til 

Uffendelfesftebet, og hvis de iffe funne beførges tilbage« 

” Ieverede til Affenderen, offentlig fremlyfes ber. Hviltet;herved 

bringes til almindelig Kundffab. 

  

an 

BÉgj. om kgl. Obligationer i engelfÉ Sprog. "1771 . 1862, 
nyse, 

BEgj. for Hertugdømmet Holften ang. af hvilfen Øorighed 17 Sept. . 

Urveafgiftstilfælde efter afbøde Tjeneftefoli fra fremmede 

urisbdiftionsviftrilter ffulle optages i Ufgijtsfortegnelferne, 

(Gefes und Min, Batt f."1862, 20ftes Stid, S. 147). 

Befjendtgjørelfe ang. Udftedelfen af Dbligationer 19 Sept, 

af Kongerigets Statsgjæld i det engelfte Sprog i 

Henhold til Lov af 10de Marts 1861, -Finants-Min. 

(Dep. Tib. f. 1862 S, 745). | 

I Henholv til Lov af 10ve Marts 1861 om Anlæg øg 

Drift af Jernbaner i Kongeriget har Finantsminifteriet ben 

ilte Juni v. A. begynet Udftedelfen af Obligationer af 

Kongerigets Statégjæld i bet engelffe Sprog. Digfe Obli- 

gationer ere uopfigelige fra Creditoré, Sinde og forrentes 

aarlig med 4 pE, fom udbetales tite Junt og Ute Des 

cember, hver Gang med det Halve. Men Øbligatiorierre 

følge Conpon& for Terminerne indtil 11te Juni 190%, F 

til Betaling forfalvne Coupong indløfes alene hog DID, 

C. I. Gamtre & Søn i London, Obligationerne udgives 

i 3 Serier, nemlig Litr. A paa £ 1,000, Aitr. B paa É 500 

og Litr. C pan É 100, De udftedte Obligationer af oven 

nævnte Glags ville nu blive fatte i Circulation. Det hele 

Beløb af: Obligationer, udfiente i Genhold til Loven af 10be 

Marts 1861, fan iffe overftige £ 2,000,000. Hvilfet herved 

befjendtgjøree til Cfterretning for alle Bedfommende. 

Watent for Hertugdømmet Holften ang. Udffrivning af 24 Sept. 

Magafinforn, Hø og Halm for Aaret 1863. (Gefe und 

Min. Blatt f. 1862, 22fteg Stiid, &. 161—62). 

Bekjendtgjørelfe ang. de Regler, der i Kongeriget 25 Sept. 

Danmark blive at iagttage ved Bedømmelfen af 

værvrnepligtigt Mandftabs Tjenftdygtighed, m. m. 

Juftits-Min: (Dep. Tib. f. 1862 5. 782—99). | 

1fte Kapitel. De Regler, der af Sesfionerne 

flulle iagttages ved Gevømmelfen- af det Mand» 

flab8 Tjenftvygtighed, ver behandles til Ud 

firioning. 8$ 1. Den Værnepligtige, ver ffal anfees ffilfet 
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1862. 772 Btgi.om Værnepligt. SE NON sa 

25 Sep: til ben egentlige Land= eller Søfrigstjenefte, maa befidde 

tilftvæffelige aandelige Cvner famt legemlig Kraft og Sundhed 

til. at udholde de med faadan Zjenefte forbundne Anftren= 

gelfer, Befværlighever og Savn. JF Almindelighed udfordres, 
med Unbtagelfe af Høiden, famme Tjenftbygtighed til den 

egentlige Krigstjenefte faavel ven Søværnet fom ved Hæren 
og ved bennes forffjelige Baabenarter. Dog hvis Se&fionen 

fulde finde, at Mogen, ber iøvrigt er tjenfidygtig, maatte af 

jæregne Marfager være mindre ffiffet til en af Hærens 

Vaabenarter end til de andre, bliver han iffe at anvende 

til hin. Det Mannffab, ber befindes tjenligt til ven egent-« 

lige Krigstjenefte, bliver at betegne fom henhørende til føl- 

gende Klagfer: 1fte Klasfe, Nandffab ved Sø- 

værnet, Til Søværnet i Almindelighev udtages Folk, der 
enten paa Grund af Beffæjtigelfe med Søfart eller Fifteri 

eller af anden Aarjag anfecs færligt anvendelige. for Flaaden 

og Orlogsværftet, faafom Maffinmeftere, Smedde, Fyrbødere, 

Kullempere, Tømmermænd, Bødfere og Seilmagere. 2den 

Klasfe. A. Garnere tilheft. B. Gardere tilfods, 

Til begge be fongelige Garder udtages de fmuffefie og an- 

feeligfte Folk med en Høive af 67 Tommer og derover. 

Mandffab, fom er under Tiltale eller firaffet for Tyveri, 

Bevrageri, eller lignende i den offentlige Mening vanærende 

Forbrydeljer, maa iffe udtages til bisfe Afvelinger. 3bdie 

K&lagsfe. Kavallerifter og Artilleriets Trains 

fonftabler. Til Kavalleriet i Almindelighed  famt til 

Trainfonftabler udtages Folk men en Højde af mindft 64 

men iffe 67 Tommer og beruver, og udvælges hertil Mandffab, 

.Jom er- vant til at omgaaes med Hefte, og om hHvilfet det” 

. med Sifferhed fan ffjønnes, at det har phyfiff Styrke til 

bemeldte Tjenefte. Ave Klagfe. Ingenieuver, Urtille= 

vriets Fonftabler og Haandværkere famt -Mand- 

flab af Bontonneerfompagniet. -Hertil udtages. fore 

trinsviis flærft bygget Mandffab med en Høivde af mindft 

63 men iffe 67 Tommer og derover, dte Klasfe. In= 

fanterifter, Hertil udtages Folf med en Høive af 61 

Tommer eller derover,  Tjenftdygtighen til 2den, 3die. og   

- føj. om VærØDigt. Bjenndygtigh. 8 1-4. 773 1862, 
; ES 

4ve Klasfe indbefatter tillige Tjenfidbygtighed til 5te Llasfe, 

og Tjenftbygtighed til 3vie Klasfe indbefattet endvidere 

Tjenftdygtighed. til ive Klasfe,  & 2. Den Bærnepligtige, 

ver iffe .anfees anvendelig til ven -egentlige Land- eller Sø- 
frigstjenefte,. men paa den anden Sinde ei ffjønnes at have 

faadanne Legemsfeil eller Svagheder, ber gjøre ham for 

"fede uffiftet til al Krigstjenefte, bliver at behandle til Ud- 
ffrivning fom Militærarbeiver ved Hæren eller Søværnet. 

Mtilitærarbeidere blive at betegne fom henhørende til følgende 

Klasjer: 1fte Klagsfe. Militærarbeidere ved Søs 

værnet; jvfr. & 1, 1fte Klasfe. ven Klasfe, In 

fanteri-Pionerer og Ambulancefoldater. … Hertil 

udtages fraftfulbe Folk med en Højde af mindft 62 Tommer, 

og hvis Arme og Veen, navnlig Hænder og Fødder, iffe 

have Feil, fom ere til Hinder for faadan Tjenefte., 3bie 

Klasfe. Kjørejfvende og HDeftevartere. Hertil ud 

tages Folk, fom ere vante til at omgaaeg' med Hefte og af 

en Højde af mindft 62 Tommer, 4de Klasfe. De øvrige 

Militairarbeidere ved Hæren. Blandt, de -af bisfe, 

” fom ere 60 Tommer og derover og alene pan GrunD. åf 

Undermaal iffe ere ffiffede til ven egentlige Landfrigstjenefte, 

udvælges fortringviis Officeersoppagfere . og ,Sygevogtere. 

25. Sept. 

Tjenftdygtighed til 1fte, "2vden og 3die Klasfe indbefatter . 
tillige Tjenftdygtighedn til Ave. Klagfe, $ 3. Ved enhver 

BVærnepligtig, ver iffe er Landbruger, Tjeneftefarl eller Ars 

Beidsmand, bliver i Lægdsrullen at anføre Oplysning om 

"hans hidtil brugte Beffæftigelfe, for at dette fanvel fan være 

til Veiledning ved Mandffabets Fordeling ved vedfommende 

Værn, fom optages i ve Lifter over Udffrevne, der tilftilleg 

militære Myndigheder, Den Bærnepligtige, ber anjeeg an- 

vendelig for Flaaden og Orlogsværftet, bør, foruden . at 

gives Betegnelfe herom, tillige giveg -Bentegning om, til 

…hvilfen eller Hvilfe Tjeneftegrene ved Hæren han anfeeg 

tjenlig, | 8& 4. Enhver Bærnepligtig, ber fremftiller-fig for 

Sesfionen til Behandling til Udffrivning, er, naar, han. iffe 

i Henhold til Bærnepligtslovens & 13 anmelder fig felo fom 

fuldfommen . tjenftdygtig og derom medbringer en autoriferet 

  

  
              

                                 



      

1862. 
SS 

774 Bøgj. om Værnepligt, Tjenftdygtigh. $$ 4-5. 

25 Sept. Læges Atteft, forpligtet til, om. forlanges, i Segfioneng 

Overværelfe at underfafte fig Underføgelfe af Sesfionslægerne; 

Denne Underføgelje foretages, faavidt-muligt, af 2 Dver= 

læger af Hæren eller Søværnet, men, naar dette iffe fan - 

ffee, af en militær Overlæge og en anden Læge efter Ju- 

ftitsminifteriets Foranftaltning, Ingen Lægeunderføgelfe fan” 

fordres foretagen ven funftig Belysning. $ 5. Angives 

Mugen utjenfidygtig formedelft Legemsfeil eller Svaghed, om 

hvis Tilftedeværelfe Sesfionslægerne iffe funne have nogen 

begrundet Mening, og til hvis Bedømmelfe en længere Tid 
udfordres end ben, Sesfiongforretningerne Tunne tilftede, 

faafom: Sindsfygdomme, Mangel paa Fatteevne, Tab af 

Hufommelfe, Ligfald, faldende Syge, Krampeflag, habituel 

frampagtig Ryften, Mangel af Sandfers Brug, Stammen, 

habituel ftinfende Sven, bør faadan Angivelfe, faavidt muligt, 

godtgjøres, efter Omftændighederne ved: Tingsvidner, Læge-« 

attefter, Sfolelærer-= og Præfte-Attefter i Forening, forfaa- 

vidt Svagheden har yttret fig under ben Paagjælbendeg 

Stolegang eller Forberedeljfe til Konfirmation, Erflæringer 

fra militære Myndigheder, Uttefter fra Overlægen ved en 

Unftalt for Sindsfvage eller fra Forftanderen for et Døv- i: 

flumme= eller Blinde-Inftitut 0. begl., idet Sesfionen i 

ethvert enfelt Tilfælde har at afgjøre, hvilfen Beviisfraft der 

fan tillægges de fremfomne Bidnesbyrd. Dgfan udenfor disfe 

Tilfælde ffal Sesfionen være berettiget til at paalægge ben 

Vaagjældende ved Tingsvidne eller paa anden henfigtsmæsfig 

Maade at bevife visfe angivne Sygdomstilfælde, hvis Til 

ftedeværelfe eler Grad iffe fan ffjønnes af Sesftonslægerne. 

Sesfionen ffal derhos være bemyndiget til at beflutte, at 

en Værnepligtig ffal fættes under Difiriftslægens. fyeciele 

Tilfyn og i fornødent Fald indlægget van et Sygehuus, for 

at erfare, om et angivet men ei tilftræffeligt oplyft Siyg- 

bomstilfælde virkeligt er -tilfteve og ba i hvilfen Grad: 

Ogfaa fan Sesfionen, hvor Omffændigheverne give Unledring 

dertil; adfpørge det øvrige tilftedeværende Mandffab, Lægve- 

" manden eller andre paalinelige Mænd om, hvad der maatte 

være dem befjendt anganende den Pangjældvendes Helbrens-   

I 
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tilftann. Forøvrigt funne Lægeattefter eller andre Beviig» 25 Sept. 

ligheder ogfan udenfor ve ovennævnte Tilfælde fremlægges 

for Sesfionen,, for muligt at tjene til Veileoning for Se8- 

fionslægerne ved bereg Bedømmelje, og for at det i alt Fald 

fan tilfjenpegives ben Paagjælbdende, hvilke yderligere Bevifer 

han har at tilvejebringe. $& 6. Bifitationsprotofollen føres 

af en af de ved Sesfionen fungerende Læger, ”efterat Manod- 

ffabets Fornaon, Alder, Lægd, Littera og Nummer famt 

BVedtegning om be Feil og Svagheder, hvormed det tidligere 

maatte være fundet behæftet,” førft er foranftaltet indført 

veri af Udffrivningedefen.  Tilførfelen maa i Korthed inde- 

holde, om ven Underføgte er funden behæftet men Fetl og 

Svagheder og da hvilfe, Forfaavidt Feilene eller Svag- 

heverne ere hinderlige enten for ftedfe eller for Tidven, bør, 

faavidt muligt, Vegulativets Drd og Udtryfsmaabde følges; 

men hvov bette iffe lader fig .gjøre, anføres altid bet Littera 

og Nummer i Regulativet, hvortil Feilen eller Svagheden 

er at henføre. Protokollen, bør hver Sesfionsdag under- 

jtrives af Lægerne. & 7. Naar ben Værnepligtige er 

underføgt af Sesfionglægerne, overlades bet fremdeles, fom 

hivtil, til Sesfionens famtlige Medlemmer at bevømme hans 

Tjenftdygtighed og beftemme, til hvilken Art .af Krigstjenefté 

pg lil hvilfen eller hvilfe Baabenarter eller anden militær 

Tjenefte han bliver at anvende, til hvilfen Ente Sesfionen 

i fornødent Fald fan forlange tderligere Dplysning af 

Sesfionslægerne. 3 Henholb. til BVevømmeljfens Udfalo, 

fom af den Læge, ber fører Vifitationsprotofolen, indføres 

i Denne, bliver ben Paagjælnende da efter Omftændighederne: 

enten fom fuldfomnien tjenftoygtig at betegne, tjenlig til ven 

egentlige Lann- eller Søfrigstjenefte, eller fom mindre tjenft- 

dygtig at betegne tjenlig til Militærarbeiver ved Hæren eller 

Søværnet, efler fom lidende af en Legemsfeil, Svaghed eller 

Mangel, der antages at funne hæves, at forbigaae ved, førfte 

eller andet Møde pan Sesfionen, eller fom lidende af en 

Legemsfeil,, Svaghen eller Mangel, der gjør ham for ftedfe 

uffilfet til al SKriggtjenefte, at udflette af Hullen og meddele 

Udygtighed spas. Den, fom paa tre Sesfioner. har erholdt   
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776. Bigj.om Værnepligt, FE toygtigh. $$ 7-9, 

Vebtegning om, at han fandfynligt lider af en Sygdont, 

navnlig Bryft« eller Hjertefygdom, bør bedømmes fom om 

Sygdommeng Tilfteveværelfe var utvivlfom. Den, fom ude- 

bliver fra Sesfionen med fovligt Forfald og for hvem der 

faaleves i -Henhuld til Bærnepligtslovens & 17 træffes Lod 

af Lægdsmanden, antages, efter fin hidtil brugte Beffæftigelfe, 

at være tjenlig til den egentlige Land- eller Søfrigstjenefte, 

forfaavint der iffe foreligger noget Beviis for det Modfatte, 

Dev HGenfyn til det befarne Mandffab; der underføges paa 

Sesfionen, gaaer Bevømmelfen, hvad enten Mandffabet findes 

fulofomment eller mindre tjenftdygtigt, fun ud paa, hvorvidt 

vet fom uffiffet til al Krigstjenefte fan udflettes af Rullen 

og meddeles Udygtighedspas, eller iffe; jvfr. Bærnepligts- 

[ovens &$ 14 om Utjenftdygtiges Udflettelfe af Bullen.  Be- 

farne Bærnepligtige funne ogfan udenfor ven Tid, de ere 

til Tjenefte, underfaftes Lægeunderføgelfe i Kjøbenhavn ved 

ben i denne Befjendtgjørelfes '& 10 B ommeldte Kasfations- 

fommisfion. $ 8. Sygdomme, ber fandfynligen funne hel- 

bredes forinden Mødetiden, ere iffe Hinderlige i, at Mandffabet 

pan Sesfionewanfees fomtjenftvygtigt; hvorimod de Bærneplig= 

tige, der ved det førfte Møde paa SesSfionen ei endnu befindes at 

have den fornødne egemsdygtighen — hvortil en Højde af 61 

Tommer hører for dem, ber behandles til Udffrivning. til 

ven egentlige Landfrigstjenefte — eller fom lide af nogen 

Svaghed eller Legemsjeil, der antages at funne hæves, men 

førft efter længere TivS Forløb, i Overeensftemmelfe men 

Værnepligtglovens.& 15 forbigaaes ved bet førfte Møde og, 

i fornøvent Fald, atter pan det følgende Aars Sesfion, fan 

at be ifte afgjørende behandles forinden ved det tredie Møde 

pan Sesfionen, 879. Sesfionen er fremdeles (jvfr. & 5, 
Bvie Voft) berettiget til at beflutte, at en Værnepligtig ffal 

tages under Kuur for Udffrivningsvæfenets BVegning og i 

fornødent Fald indlægges pan et Sygehunus; men faadan 

Foranftaltning bliver dog førft at træffe, naar den Paagjæl- 

vende har opnaaet den fædvanlige Udffrivningsalbér, og "der 

er Anledning til at antage, at han felv enten -iffe fan eller 

. iffe vil førge for fin Helbredeljfe, I Reglen bliver Bærne-        
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ypligtiges Sunr for Udffrioningsvæfenets Megning faaledes 25 Sept. 

fun at anvende, hvor ber er Grund til at antage, at Syg: 

pommen er forftilt eler forfætligen paadragen eller næret, eller 

ven PBaagjældendes Stilling og huuslige Forhold ere af ben 

Veffaffenhed, at han iffe felv fan førge for fin Helbredelfe, - 

navnlig naar Sygdommen er anfeet uhinderlig for Udffriv=« 

ningen eller førft paadragen, efterat venne har fundet Sted. 

Er ver Anfedning til at antage, at. den Paagjældente -felv 

fan og vil førge for fin Helbrevelfe, bør ber af Sesfionen herom 

gives ham et udtrytteligt Baalæg, fag at han førft, naar han iffe 

efterkommer bette, tages under Kur for Udffrivningsvæfenets 

Regning. Naar Sesfionen-iffe ftrar fan tage Vejtemmelfe,,om 

an Bærnepligtig ffal tages under Luur for Uoffrivningsvæfenet8 

Regning, bliver det at overdrage til Udffrioningsdefen at tage 

endelig Beflutning herom efter indhentede nærmere Oplygninger. 

Undet Kapitel, De Regler, ber af de militære 

Myndigheder flulle iagttages veb Kagfation 

af Mandflab. & 10. Kasfationen foretages af anord= 

nede Sommisfioner, — Disfe beftane, udenfor bet Tilfælde, 

at en Værnepligtig fremftiles til |asfation blot paa Grim | 

af Undermaal, af en Stabsofficeer eller, i manglende FalD, 

en-anden Officeer og, faavidt muligt, 3 lægeftyndige Meb= 

lemmer, helft militære Overlæger, Cjter be [ofale Forhold 

blive følgende fpecielle Negler at iagttage: A. For Se 

veng Bedlommende. I Kjøbenhavns Garnifon beftaaer 

Kasfationsformnisfionen af Kommandanten, bet -lægefyndige 

Medlem af Hofpitalsvireftionen , Hofvitalets Overlæger og 

ben fungerende Overlæge ved den Troppeafveling, hvortil 

ven til Kasfation Fremftilede henhører. Er ben Baagjæl- 

vende fom -fyg behandlet i Garnifonshofpitalet, refererer 

ven Læge, -fom har behandlet ham; har han iffe været ind= 

lagt i Gofpitalet, fremjtilles han af den paagjælbende Troppe- 

afvelings fungerende Dverlæge. 3 førfte Tilfælde under= 

ffrives Kasfationgatteften af SHofpitalslægen, i fidnfte Tilfælde 

af Troppeafdelingens Læge, Den paategnes bernæft af 

&ommandanten med den Vemærfning, -at Kasfationen er 

foretagen pan [lovbefalet Maade, og meddeles derfra. ben 

  

   

      

Seine 

              

                       



  

1862. 778 Bfgj.om Værnepligt. Mioygtigp. 810. 

25 Sept. pangjælbende Troppeafdeling. 3 de Garnifonsftæder  udens 
for Kjøbenhavn, i hvilfe flere Troppeafdelinger. ere ftatio- 

nerede, beftaner Kasfationsfomnigfionen af ven høiftfom- 
manderende Officeer (Stedets Kommandant) og, forfaavidt 
ber findeg et Garnifonshofpital, af dettes Overlæge, .famt 
af tvende andre ved Troppeafdelingerne fungerende Overz 
læger. Hvor intet Garnifonshofpital findes, ffule KRagfa- 
tionéfominisfionens lægefyndige Medlemmer beftaae af ve i 
Garnifonen' fungerende DOverlæger, og faafremt ” ver itfe 
findes 3 militære Overlæger i Garnifonen, (bliver 1 eller 
2 civile "Læger at tilforordne Kommisfionen efter Amturan- 
bens Foranftaltning. Med Henfyn .til Fremftiling af den 
Kasfable, Referatet om hang Tilftand, Sasfationsattefternes 
Underffrift og Paategning famt deres Fremfendelje til ven 
vedfommende. Troppeafneling iagttages be famme Regler, 
fom ovenfor ere angivne for Kjøbenhavns Garnifon, Par 
en Bærnepligtig fremftileg til Kasfation blot paa Grund 
af, at han mangler bet for wedfommende Tjenejtegreen fore- 
ffrevne Høidemaal, bliver Kagfatiunsfommisfionen. at fam= 
menfætte af Forftanderen for Ererteerffolen i Forbindelfe 
med fvende: andre" dertil fommanderede Officerer — Gag- 
fationgatteften udfærdiges under famtlige  Medlemmers 
Underffrift. B. For Søværnets Vedfommend ev 
3 Kjøbenhavn . beftaner Kagfationsfommisfionen af Søeta- 
tenå Hofpitals Direltion, Hofvitalets Dverlæge og en 
af Søetatens andre Overlæger. Iftedetfor den fidfinævnte 
Overlæge indtræder, naar et Logisffib er organiferet, dettes 
Læge for det Mandffabs Bedfommende, der er blevet behand- 
let paa Lugigffibet, Er den Baagjældende fom fyg behand= 
let i Søetatens Hofpital, refererer dettes Dverlæge; har. 
han iffe været indlagt i Hofpitalet, men er bleven Bel annet 
enten i fit Hjem eller pan Logisffibet, fremfliles han enten 

af ben ved Afdelingen fungerende Dverlæge eller af Logis= 
ffibets Læge. I førfte Tilfælde underffrives Kasfationg- 
atteften: af Hofpitalslægen, i finfte Tilfælde af vedfommende 
Dverlæge eller Sfibslæge, Den paategnes dernæft af 
Hofpitalsdireftionen med ben Bemærfning, at K|asfationen 
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ser foretagen pan lovbefalet Maade, ;og meddeles derfra 25 Sept. 

Hvervingsdjejen. Med Henfyn til de befarne Bærneplig= 

-tige, ber udenfor ben Tid be ere til Tjenefte begjære fig 

fremftillede. for Lasfationsfommiéfionen (8 7), forhuldes paa 

famme Maade fom med Henfyn til vet i Hofpitalet ind= 

lagte Mandffab. — Sasfationgatteften bliver, naar: ben er 

udfærdiget, af Hofpitalsbdireftionen at tilftille vedfommnende 

Udffrivningsdgej. (8 17).  Forjaavidt en Kasfattonsforret- 

ning maa afholdes i nogen anden af Kongeriget& Havne, 

fammenfættes Kasfationsfommisfionen af Sfibsdefen, Sfi- 

betg 1fte Læge og 1 celler, om muligt, 2 paa Stedet væ. 

< vende militære eller civile Læger, fom Sfibsdjefen igjennem 

& 

ve [vfale Myndigheder foranlediger tilfaldte, — Kasfations- 

atteften underffrives af Sfibets Læge og paategneg, af Sfibs- 

djefen. Samtlige Kasfationgfommisfioner8 Medlemmer have 

overeengftemmende med de almindelige Regler for Stemme- 

givningen at bedømme ven Pangjældendes Tilftann. — £a8- 

fationgprotofollen bør efter endt Forretning underffrives af- 

hele” Sasfationsfommisfionen. — Naar i Lrigstid eller under 

andre overordentlige Omftænbigheder det Tilfælde ffulde 

indtræffe,” at |asfationsfommisfionerne iffe funne fammen- 

fættes efter be vvenbeftemte Regler, har vebfommende mili- 

tære Minifterium at anordne, hvorledes i fan Fald. ffal 

forholde; og bliver denne Minifterieté Beftemmelfe udtryt- 

feligt at udhæve i enhver Kasfationsatteft, fom udfærdiges 

af en. faadan ertraordinært fammenfat Kommisfion. $ 11, Det 

bør fom Hovedregel iagttages, at ingen BVærnepligtig maa 

fremftilles til Kagfation, forinden han har været til Tjenefte 

i 3 Uger,  Unntagelfe herfra finder fun Sten, naar hang 

Helbredstilftand iffe er underføgt ved Sesfionen, naar Fei- 

len ev paabragen efter Underføgelfen ven Sesfionen, eller 

naar det ven Tingsvidne eller andet tilftrælfeligt Vidnes- 

Byrd, fom iffe har været fremlagt paa Sesfionen ; gobtgjø= 

ve8, at den Vaagjældende liver af en af be i $ 5 omhand- 

leve Feil eller Svagheder i en faadan Grab, at hans $a8- 

fation deraf maa være en Følge. Til fornøden Veiledning 

håve Uvffrivningsdeferne ftedfe paa be £Lifter over Ud- 

Lov-Samling f. 1862, - (50) 

1862." 
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   "180 Bigj:om Værnepligt. Tjebygtigh. $$ 11-14. 

ffrevne, ber tilftilles vedfommende militære Myndighed; 

nøiagtigen ved Enhver ifær at anføre be uhinderlige Feil 

og Svagheder, hvormed ben Paagjældende ved Sesfionen 

er funden behæftet.  Fremdeles anføres, naar Lægeunder- 
føgelfe enten paa Grund af medbragt Atteft (& 4) eller af 

anden Uarfag (8 7) iffe er” foretagen ved Sesfionen.  Disfe 

Lifter blive til fornøden Cfterretning at fremlægge i Lag 

fationsfommisfionen. $ 12, Sasfationgfommisfionerne ffulle 

følge ve i Negulativet givne Beftemmelfer. — Formedelft 

Mangel paa Fatteeune eller Tab af Hufommelfe bør i AL- 

- mindelighed ingen Værnepligtig fasferes, førend alle Prøver 

med ham have været anftilede, ved Kavalleriets (Ererceer- 

ffole i 6 å 8 Uger, og ved andre Tjeneftegrene i 3 å 6 

Uger. Med Henfyn til Prøvetidven for Gtillingsmænd- og 

Bærnepligtige, der ved BVytning af Vilfaar -paatage fig den 

forøgede Tjeneftebyrde, iagttages Beftemmelferne i Værne- 

pligtslovens &$ 26, 27 og 35. Naar en Værnepligtig itfe 

finves ffiffet til ben Vaabenart, hvortil han paa Sesfionen 

er betegnet duelig, fan han, efter vedfommende militære 

Minifterinums Beftemmelfe, anvendes fil en efter dens Ve 

ffaffenhev mindre. fireng Tjenefte ved famme Værn; dog 

under Jagttagelfe af, at Bærnepligtige, ber paa Sesfionen 

ere betegnede tjenlige "til den egentlige Land= eller Søfrigs-= 

tjenefte, jtfe funne overføres til Militerarbeider-Llasfen, 

medmindre ber foreligger, en Bedømmelfe af en Ka8fations= ” 

fonmisfion, i Genhold til hvilfen ve fun anfee8& duelige til 

Militærarbeinere (jvfr. & 14), og at Tjenefteforholdet med 

Henfyun til Mandffab, fom anvendes til anden Tjenefte end 

Den, hvortil bet ifølge Betegnelfen pan Sesfionen er anfeet 

ffiffet, bliver at- beftemme, fom om det pan Sesfionen 

havde erholdt Vedtegning om Brugbarhed til den Tjenefte- 

green; hvortil det nu anvendes, $ 13. Sagfationsfommis- 

fionerne funne efter Omftændighederne erflære ” en Mand 

enten for ftedfe eler for Tiden utjenftdygtig… $ 14. For 

ftedfe utjenftdygtig fan den Paagjældenve erklæres 

enten til al Krigstjenefte eler til ben egentlige Land=- eller 

Søfrigstjenefte. I følgende Tilfælde maa en: Mand ifle 

Sa! 
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af Kasfationskomimisfionen erklæres for fledfe utjenfidygtig, 25 Sept: 

uden førft at have været indlagt paa et militært Sygehuus se" 

til Jagttagelfe, for at Overbeviisning om Beffaffenheden. af 

hang Tilftand fan orholdeg: 1) naar den famme Vegem8- 

fell eller Svaghed, for hvilfen han fremftilleg til Kasfation, 

har været iagttagen paa 2 eller 3 Sesfioner efter hinanden, 

og han førft ved fit fiofte Møde er erflæret for tjenftbygtig; 

2) naar Feilen ev af ben Beffaffenhed, at den, ifald ben 

var bleven iagttagen ved hans Møde pan Sesfionen, vilde 

have bevirtet, at hans endelige Behandling var bleven ud= 

-fat; og 3) naar nogen Bærnepligtig mistænfes for For= 

". flillefe i Henfeende. til Feil ogiSvaghed eller fammes Ørad. 

Mern Henfyn til det Manvffab, ver erklæres for ftedfe udtyg- 

tigt til den egentlige Krigstjenéfte, har Kasfationsfommi8- 

fionen at tage Beftemmelfe om, til Hhvilfen eller Hvile Kla8- 

» fer af Militærarbeidere det - bør "henregnes, og derom at 

gjøre Bemærkning i Lasfationgatteften . famt Mendelelfe til 

Krigsbeftyreljen, for at ver fan blive taget BVeftemmelfe | 

om dets Anvendelfe (jfr. & 12 finfte Boft). $15. Som for 

Tiden utjenftdygtige betegnes : 1) Retonvalefcenter, 

til hvig fuldkomne Helbredelfe efter Sandfynlighed vil "uds 

fordres "en længere Tid end 6 Uger, og 2) Saadanne, 

med Henfyn til hvilfe ben -anftileve Prøve= og Lægennder= 

føgelje iffe har fat det uvenfor al Tvivl, at be ere for 

ftevfe udygtige til ven Tjenefte, hvortil "be ere anvendte. 

& 16. . 3” Kasfationsattefterne bør ftenje være anført efter 

hvilfen Beftemmelfe i «Regulativet den Vaagjældende er 

bleven fasferet, og i hvilfet Omfang han af Kagfations= 

fommisfionen 'er erklæret utjenftdygtig. Saa bør og Atte- 

fterne indeholde en Beretning om, hvorledes be Zegemsfeil 

ag Svagheder, hvormed ben Baagjælvende er behæftet, ere 

ved Underføgelfen befundne, ligefom og om ve Omftændig- 

hever, der have foranlediget, at han er anfeet utjenftdygtig, 

famt faavint muligt Oplysning om, hHvorvint den militære 

Tjenefte fan antages at have bevirket ben Tilftarid, ver bes 

grunder Kasfationen.; Ven Beteguelfen af Sygvomstilftan- 

pen bør Regulativetg Ord. og Udtryfsmaade faavidt muligt 

(50=) 
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782 Bfgj.om Barbro le nigg lig. S$16-19, 

følges. 8& 17. Om "enhver Kasfation, har”.ben . paagjæl- 

vende militære Myndighed firar at gjøre Anmelbelfe til 

vedfommende Udffrivningsviftrift ved at fremfende den. ori- 

ginale Kasfationsatteft, "Hhvilfen derefter , forfanvidt Paa- 

gjældende paany ffal underfaftes Bedømmelfe af- Sesftonen, 

fremlægges for denne til Veiledning ven hang Behandling, 

Tredie Kapitel. De Regler, der af Sesfionerne 

ffulle iagttages ven Bedømmelfen af udffrevet 

Mandfiabs Tjenftdygtighed m, m. $ 18. Naar 

en Bærnepligtig af ben anorvnede Fasfationsfommisfion er 

erflæret for ftedje udygtig til al Krigstjenefte, har Undffriv- 

ningsdjefen uden Ophold at udflette ham af Nullen og meddele 

ham Udygtighevspas (jvfr. Bærnepligtslovens $ 14). . Van lig- 

nende Maade bliver at forholde med den Bærnepligtige, der i 

Henhvld til Værnepligislovens $ 25 har paabegyndt Udtje- 

ningen af fin Værnepligt ved ftabig Tjenefte og har erhver- 

vet en Grad eller færlig Anfættelfe, men fenere er afffedi- 

get af Krigstjeneften paa Grund af Svagelighed.  CErflæres 

en Bærneyligtig derimod af Kadfationsfommisfionen for ftedfe 

udygtig til ben egentlige Land- eller Søfrigstjenefte, men 

tjenlig til Militærarbeider, har, Unffrivningsdjefen at give 

ham Bedtegning i Rullen i Overeensftemmelje med Sasfa- 

tiongattefteng Indhold.  Betegne& en Bærnepligtig af Lasfa- 

tionsfonmhisfionen -fom for Tiden utjenfivygtig, har han, 

naar han iffe er forhindret ved Iovligt Forfald, at frem=" 

ftille fig for den førfte Sesfion, fom afholdes efter Kasfa- 

iionen, for der at underfaftes Lægeunderføgelfe og Bedøm- 

melfe af Sesfionen efter de-famme Regler, fom ere. fore 

firevne med Henfyn til vet for Udffrioning ftanenve Mands 

ffab.  Forfaavibt han ved fin Fremftilling for Sesfionen 

iffe endnu er i faadan Tilftand, at han fan afgjørende 

bedømmes, fan hang endelige Behandling udfættes til"Ses- 

fionen for et paafølgende Aar. Sfulde han i Tidsrummet 

” mellem hang Kasfation og hans endelige Behandling - af 

Sesfionen blive omverlet til et andet Udffrivningsviftrift, 

bliver hans Sasfationsatteft uden Ophold at > tilftille Ud 

ffrivningsgefen for det -tilflytteve Sted. 8 19. Enhver - 

É Bærrepligtig, fom iffe er-til Tjenefte, fan, 
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n 

naar han har 

paadraget -fig Legemsfeil eller Svagheder, fom funne anta- 

ges at have Jndflydelfe pan hang Tjenfibygtighed, begjære 

fig tagen under Lægeunderføgelfe og Vedømmelfe pan Ses 

fionen, ber da efter Bevdømmeljens Udfald har af behandle 

ham efter de almindelige Regler. .8 20, BVefjendtgjørel- 

ferne af 27ve September 1855 og 12te Oftober 1857 famt 

Pegulativerne af famme Datoer ophæves. 

Regulativ for. Bedommelfen af de Værnepligtiges Dygtig- 

hed til Krigstjeneften enten i æren elev ved Soværnet. 

Krigstjeneften gjør til ben Tjenftpligtige Fordringer, "ber 

forudfætte, at han er i Befidbelfe ifte blot af Sundhed og 

almindelige aandelige Evner og legemlig Urbeidsdygtighed, 

men ogfan af vigfe færegne legemlige Coner og Egenffa- 

ber, ber iffun ere fuldftændigt tilfteve i ben yngre Alder — 

og at han har et" nogenfunpge feilfrit og velffabt Yore. 

Opfylvelfen af visfe Tjenefteng Fordringer bliver følgelig 

umulig: 1. ved enhver fygelig Tilftand, Legemsfeil eller 

Svaghed, der til en vis Grad virker forftyrrende paa bet 

almindelige Sundhedsbefindende, celler henfætter den Paa- 

gjældende i em vedvarende lidende Tilftand, eller - berøver 

ham den fulde Brug af Forftands- , eller Dpyfattelfegevnerne 

eler. Legemskræfterne, navnlig hindrer Sandfeorganerneg 

eller Bevægelfesorganernes frie og fuldftændige Virfen, og 

2. veb Sygdomme, Legemsfeil eller Svagheder, der aldeles 

hindre den militære Anftand og Holdning, i høl Grad ere 

vanfirende, hindre i at funne bruge den militære - $læde- 

bragt, eller i andre Henfeender at funne overholde ben Or= 

ven og Qevemaade, ber fordres under Tjeneften i Hæren 

eller vev Søværnet. Til Veiledning faavel for Sesfionerne 

fom for Kasfationsfommisfionerne ved Bevømmelfen- af de 

Værnepligtiges "Tjenftvigtighed tjener nebdenftanende Megu- 

lativ, i hvis Følge ve under I anførte Legemsfeil” og 

Svaghever fiulle, fanledes fom ve ned Henfyn til Grad og 

Beffaffenhed ere betegnede, betragtes fom hinderlige for Un 

vendelfe til al Krigstjenefte, faa at ve dermed -behæftede 

Værnepligtige "blive at udflette af Rullen med Udygtigheds: 
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pas, hvorimod be under II anførte Legemgfeil og > Svag: 

heder, ver, faaledes fom be med Henfyn til Grad og Be- 

ffaffenhed ere.betegnede, ere Hinderlige for ben . egentlige 

Land: og: Søfrigstjenefte, ffulle anfees ufinderlige - for Uns 

vendelje til Tjenefte fom Militærarheider og, naar be sere 

tilfteve i ringere Grad. end ben her betegnede; uhinderlige 

for den egentlige Land« og Søfrigstjenefte. , Ligefom Ses- 

” fionen bør henføre be Værnepligtige, hos hvem Legemsfeil 

eller Svagheder ere tilfteve i en ringere Grad end den, 

jom findes angiven under Mr. I, men dog isen Grad, der 

maa anfee8g . hinderlig for ben egentlige Krigstjenefte, til - 

Militærarbeidernes  Klasfe, og paa ben anden Side - bør 

erklære de Bærnepligtige, hog hvem Feil eller Svagheder 

ere tilftede i højere Grad end ben, fom angiveg under Pr, 

IT, for udygtige til al Krvigstjenefte, faaledeg har Kasfas 

tionsfommisfionen efter be, famme Regler at. fasfere de 

tjenftgjørende BVærnepligtige, naar vise befindes at lide af 

faadanne Legem8feil eller Svaghener, font efter nærværende 

Regulativ gjøre dem udygtige enten til den egentlige Krigs- 

tjenefte eller til Tjenefte fom Militærarbeidere. Det bliver 

derhos fom almindelig Megel at iagttage, at, medens. alle 

Legemsfeil og Svagheder, der i Regulativet hverken ere 

nævnte eller "derunder lade fig henføre, bør anfeeg uhinders 

lige for Mandffabetg Unvendelfe til Krigstjenefte, forfaavidt 

ve fun -forefomme enfeltviis, funne bog flere -faandanne hver 

for fig for uhinderlige anfete Feil, naar de ere forenede 

hos cen Perfon, gjøre den Vaagjælvende uffiffet til Tjeneften. 

Det er i nærværende Regulativ ftedfe 

forudfat, at be, fom ved deres Behandling førfte Gang paa 

Sesfionen befindes at live af nogen Svaghed eller Legemé- 

feil, fom er hinveærlig for Udffrivningen, men antageg at 

Iunne hæves, eller, hvis Tilftand iffe ftrar afgjørende fan 

Unmærfning. 

bedømmes af Lægerne, førft endeligen behandles ved 2det- 

eller ven 3vdie Møve overeensftemmende med Bærnepligts- 

lovens & 15 og-Befjendtgjørelfeng 8 8. Dog bemærfes, at 

ffjøndt ber i Regulativet fun. er gjort Henviisning til denne 

Unmærfning ved faadanne Svagheder, der efter deres Nas 
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tur ifær funbe give Unledning til 'en Forbigaaelfe, 

ingenlunde hermed forudfat, at Sesfionerne iffe funde fane 

Anledning til at udfætte Behandlingen -ogfaa ide Tilfælve, 

Hvor Hendiigningen iffe findes, eller ftrar endeligen at" af- 

gjøre Tilfælde, Hvor Henviisningen findes. 

I. Legemsfeil og Svagheder, ; der begrunde fuldfommen 

Udygtighed til al SKrigstjenefte.  A. Legemsfeil og 

Svagheder, hvis Sæve iffe er bundet til 

noget beftemt Organ. 1. Sindsfygoom, hvorved, For= 

flands- eller Opfattelfegcvnerne ere tilintetgjorte, forftyrrede 

eller betydeligt fløve; Mangel paa -Fatteevne ; Tab af Hu- 

fommelje, 2. Misvannelfe af hele Legemet elev betydeli- 

gere Dele af famme (Krøbling);. Lamhed i et Hørre eller 

vigtigere Lem; betydelig Lemlæftelfe, 3. Ligfaln,. faldende 

Syge, Krampeflag (Epilepsia), naar Unfald' har. været til- 

fteve-i bet finft forløbne Aar. Jufr. foranftaaende Anmærf- 

ning: 4. Habituel trampagtig Vyften af hele Legemet eller 

en vigtigere Legemsdeel, maar nen paavifeligt. medfører væs 

jentlig Funttionsforfiprrelfe. 5. En faa fpinfel eller fvag 

Qegemsbygning (faa ufulofommen legemlig Udvikling), at 

nen Paagjældende iffe har jædvanlig Mandsftyrfe… Vaar 

Bryftfagjen, maalt over begge Bryftvorter, under Arelhunl- 

1862. 
ye 

er bet 25 Sept; 

heden og tæt nedenfor Spidfen af begge Sfulderblade Hos ” 

en fuldvoren (61”) 22aarig, iffe har naaet et Omfang af 

28” under Udaandingen, ba maa ven Paagjældende” under 

alle Omftændigheder erklæres utjenftdiygtig ; ligeleveg naar 

hans Legemshøide iffe har naaet 58”... Jvfr. foranftaaende 

Unmærfning. 6. Tæring (Marasmus). 7. Ulmindelig Svæf- 

Telfe efter foregaaende Sygdom eller af anden Aarfag. JIvfr. 

foranftaaende Anmærfning. - 8. Tyvelig udtalt Cadjeri eller 

Dyscrafi, fom og enhver anden Øroniff- Sygdom, der dir 

fer forfthrrende pan "Det almindelige Sundhedsbefindende: 

9, Kjertelfygdom, fom er tilftede i høj Grad, eller yttrer 

fig ved Kjertelfonlfter, Saar eller Ar, fom paa Grund af 

veres Omfang, Størrelfe, Gæve eller andre Aarfager pan- 

vifeligt hindre uundværlige Funftioner. 10. Ehroniff Hud- 

v 
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25' Sept. fygdom, fom har en ftor Udftræfning elev er fmitfom. Jvjr; 

foranftaaende. Anmærfning. 11. Fiftel, Fiftelfaar,… faavel: 

Jom andre med betydeligt Tab -af- Subftante eller med 

Bilobdaarefnuder forbundne Raadfaar- hvorfomhelft paa £Le-z 

gemet, navnlig. nant be- vebligeholdeg af DyScrafi og ber 
er Grund til at antage dem for uhelbredelige, 12, Ar 

paa Huden, fom ere ftore eller fammenvorede med de dys 

bere liggende Dele, naar de enten ifølge deres Beffaffenhen 

ere let tilbøielige til at bryde op, eller have deres Sæde 
paa faabanne Steder, at de nundgaaeligt udfætteg .for fta- 

digt Tryk og Stød, eler foraarfage hindret Bevægelighed; 

13, Høl Grad af-Fedme, ber hindrer almindelig Arbeids- 

dygtighed, — Jofr. foranftaaenne Anmærfning. 14. Svulft, 

Udvært, Fremftaaenhed af eller pan hvilfenfombhelft Legemé= : 

beel, naar ben i høl- Grad vanfirer ben PBangjælbdende, eller 

hindrer ham i at - funne benytte "den militære-Llædedragt, 

eller pan anden paavifelig Maade gjør ham uffiflet til den 

militære Tjenefte. Jofr. foranftanende Anmærfning. 15. Ha- 

Bituel ftinfende Sved hvorfomhelft pan Legemet, faa at den 

man opvæffe Modbydelighed hos "den Paagjældendes Dm= 

givelfer, navnlig Fodfved, ” naar denne frembringer Gudløs- 

hed af Fodfaalerne. B. Legemsfeil ug Svagheder, 

jom have deres Sæde pan Hovedet. 1. Fulofom- 

men Sfaldethed eller faadan, fom indtager Halvdelen af 

Haarbrinden. Jøfr. foranftaaende Anmærfning. 2. Sfurv. 

Jvfr: foranftaaende Anmærfning. 3, Blindhev pan eet eller 

begge Øine; "Kortfynethed eller anden Svagheb af Synet: i 

faadan Grad, at ben. hindrer i at udføre de Øjerninger og 

Urbeider,” fom almindeligt forefomme i Livets forffjelige 

Stillinger. Den Sygdom, der foraarfager' Synsfvælfelfen, 

ffal anføres i Vifitationsprotofolen, f. Er. fort 'Stær, graa 

Stær, Pletter paa Hornhinden, Lamhed af de øverfte Øien- 

[aag, -Matteblindhed. 4. Chroniff habitnel Øienbetændelje 

i høj Grad.  Jvfr. foranftaaende Anmærfning. 5.” Døv= 

hev faavelfom Tunghørighed eller ånden Svaghed af Hørel 

jen, fom i en betydelig:Grad er. hinderlig under Liveté fæd-- 

vanlige Sysler, Jufr. foranftaaende Anmærfning. 6, Chro-   

Li 
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” niff Øreflod i betydeligere Grad. Jvfr. foranftanende Ans 25 Sept. 

mærkning. 7. Chroniff' og ftinfende Udflod af Næfer.  Iofr. 

foranftaaende Anmærfning. 8. Saadan droniff Sygdom 

af Næfen, bens Knofler eller Sliimhinde, at Stemmen eller 

” Mandedrættet i betydelig Gråv hindres, -9. Chroniff Syg- 

pom eller ovganiff Feil 1 Munden eller Svælget, fom enten 

gjør Tygningen eller Synfningen meget vanffelig eller Ta- 

en uforftaaelig. 10. Stumhed famt flammende og utiyde- 

lig, Uvtale i.den Grad, at Talen bliver nforftaaelig. 11. Una- 

turligt Indtryk eler Subftantsmangel af Hjerneffallen, | faa 

at Hjernen mangler den tilftræffelige naturlige Beffyttelfe 
og let udfættes for Tryk, 12. Mangel eller Deformitet 

af nogen af Anfigtets Dele, hvorved vet betydeligt vanfireg, 

13, Mlodermærfe i Anfigtet, hvorved bet aldeleg vanfireg. 

14, Ehronifi Sygdom af Hjernen eller bens Hinder, fom 

paavifeligt frembringer væfentlig Funftionsforftyrrelfe. C. Les 

gemsfeil og Svagheder, fom have deres Sæde 

paa Hals, Krop eller i Bryftets og Underlivetg 

Organer. 1. Bryftfyge o: tuberfuløs Lungefvindfot; 

anden croniff Sygdom af Aandedrætsorganerne, (Luftrøret, 

Lungen, Lungefæffen). " Jvfr. foranftaaende Anmærfning. 

2. Chroniff organiff Sygdom i Hjertet eller i Pulsaarerne. 

Jvfr. foranftaaende Anmærfning. 3. Betydelig Deformitet, 

Stjævhed eller Krumning af Rygraden, faa at den Paa- 

gjælvende faner et meget vanfiret, uproportioneret Udfeende, 

4, Betydelig Deformitet, Sfjævhen eller Sneverhed. af Bryft« 

fasfen famt Fremftaaenhed af Sfuldrene, fom hindrer Ar 

mens frie Bevægelfe eller bliver hinderlig paa famme 

Maade, fom under I C 3 ommelves. 5, "Betydelig Sfjæv- 

hen eler anden Deformitet af Bælfenet, der medfører bety- 

belig Hindring for Gangen, eller bliver hinderlig paa famme 

Maade, fom under "I C 3 ommelbes, 6. Chroniff Syg- 

vom af Jygmarven eller dens Hinder, maar den frembrins 

ger paavifelig Funftionsforftyrrelje, 7, Underlivsbrof (Her- 

niå).  Jofr. fovanftaaende Anmærkning. 8. FTeftiflen i 

felve.Bugringen eller i Lyffelanalen eller beliggende . faale- 

veg, at nen let er udfat for ffadeligt Tryk. eller Stød.   
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Jofr. foranftaaende Anmærfning. 9. Blærefteen. 10, Chro» 

nift .Sygvom eller organiff Feil i Urinveiene, ber" medfører 

enten Uformuenhed til at- holde Vandet eller. betydelig Hins 

"bring for eller Befværlighed ved Bandlatningen eller ander. 

paavifelig betydelig Ulempe' .og Abnormitet ved faomme, 

11, Fremfalb af Mafttarmen eller anden droniff Stygdone 

i famme, maar ben paavifeligt medfører væfentlig. Ulempe, 

12, "En faadan- Mangel af udvendige Kjønsdele, at. ben 

medfører Funftionsforftyrrelfe. 13.  Chroniff Sygdom "af 

Teftillen, Sædftrengen ellev dens Omgivelfer, fom. frem» 

bringer ffadelig Virfning paa Almeenbefindendet eller hin- 

prev almindelig Arbeivsdygtighedn. 14, Stort Vandbrof, 

Jvjr. foranftaaende Anmærfning.. 15. Chroniff Sygdom i 

Underlivsorganerne, fom. udøver en ffadelig fvæffende 3no= 

flydelfe pan Almeenbefindendet,. eler paavifeligt medfører 

væfentlig Funftionsforftyrrelfe. Ivfr. foranftaaende Anmærk=… 

ning, D. Feil og Svagheder, fom have dere8 

Sæde ide øverfte Yderlemmer,. 1. Enhver Åroniff 

jygelig Tilftann i Armen af hvilfenfomhelft Aarfag eller 

Beffaffenhed, naar den i betydelig Grad indffrænfer Armen& 

Brugbarhed og Styrfe, 2. BVetydelig Svinde i Arm seller 

Haand med fvæffet -Kraft, Jvfr. foranftanende Unmært- 

ning. 3. Chroniff Sygdom i ellev omfring Sfulder-, -Albue- 

eller. Gaandleddet ,” der medfører enten Stivhjed og Ubevæs 

gelighed i Ledbet eler Slaphed og Svaghed i -Ledbeforbin= 

velfen, hvorved Armens eler Haandens Brugbarhed - betyde 

ligt indffrænfes. 4. Deformitet eller anden. droniff fygelig. 

Tilftand af Gaanden, hvorved dennes Brugbarhed betydeligt - 

indffrænfes. 5. Mangel eller Ubrugbarhen (Slaphed, 

Krumbøining, Stivhed) af cen eller flere Fingre, hvorvet 

Haandens Brug i væfentlig Grad hindres, E., lLegem8= - 

feil og Svagheder, fom have deres Gæde ide 

nederfte Pderlemmer. 1. Enhver Åronift fygelig Til- 
fland af'Laar eller Sfinnebeen. af hvilfenfomhelft Aarfag 

” eller Beffaffenhed, naar den i betydelig Grad indffrænfer 

Lemmhets VBrugbarhed og Styrke, 2, Chroniff. Sygdom i 

elev omfring Højtes, Anæ= eller Fobleddet, .der medfører:     
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- enten Stivhen. og Ubevægelighed i Leddet eller - Slaphjed 25 Sept. 

og Svaghjed i Leddeforbindelfen, hvorved hele Lemmet$ eller 

Fodens Vrugbarfed betydeligt indffrænfes.… 3. Betydelig 

Gvinde i Laar, Slinnebeen eller Fod, med fvælfet Kraft. 

Jyfr. foranftaaende Anmærfning, 4. Sfjævdenet, Kalve 

Inæet, Hjulbenet i faadan Grad, at Feilen udelufter . al 

militær Holdning og derhos medfører væfentlig Hindring for 

Gangen. - 5. . Galten af hvifenfomfhelft AXarfag, naar denne 

iffe fan hæves. 6. Deformitet af Foden (faafom Heftefod, 

Hælfon, Klumpfod , Platfod), froget eller overliggende Taa 

og Senefnude, naar Feilen medfører væfentlig Hin- 

vring for Gangen. 7. Mangel af hele ven ftore Taa 

eler flere Tæer pan een Fod, naar Feilen aabenbart. med- 

fører væfentlig” Hindring for Gangen. 

II. - Legemsfeil og Svagheder, der begrunde Udygtighed 

til den egentlige Land- og Sofvigstjenefte, men. fom efter 

den her antydede Grad. og Belfaffenhed ere uhinderlige for 

Unvendelfe til Militærarbeiderklasfen. B. Legemsfeil'og 

Svagheber, fom have.deres Gæbe paa Hovedet. 

1. Vetydelig Indffrænfning "af Synet paa eet Øie med fuld- 

fommen Sundhed af bet andet; SKortfynethed eller -anden 

Svaghed af Synet, fom vog tilftedver at, udføre de Gjer- 

ninger og Arbejder, fom almindeligt forefomme i Livetg 

forffjellige Stillinger, 2, Betydelig Sfelen paa. eet eller 

begge Øine med ringe eller ingen Formindffelfe af Syns- 

evnen. 3. Taarerinden i betydeligere Grad. 4. Tunghø- 

righed, fom iffe væfentlig er hinderlig under Livets fædvan- 

lige Sysler. JIvfr. foranftanende Unmærfning. 5. | Hare- 

ffaar .i ringe Grad. 6. Mangel paa alle Sfæretænder, 

Øientænder og førfte Kindtænder enten i Overs eller i Un 

verfjæben; Mangel eller i -høj Gran bedærvet Tilftand af 

et ftørre Antal Tænder, uden at dog Tygningen betydeligt 

hindres. 7, Stammende eler faddan Udtale, at Ordene 

ere utydelige, uden at Talen nog -berved bliver uforftaaelig. 

8. Mangel af et Øre. 9.. Movermærfe i Anfigtet fom er 

iøinefalbende, uden aldeles at vanfire det.  C. "Legem 8- 

feil og Svaghev'er, fom have deres Sæde paa   
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HGals, &rop eller i Bryftets og Underlivets Or 

ganer. -1. Stjævhalfet, naar Feilen alene beroer "pan en 

Muffelfammentræfning, eler af anden Aarfag er tilftede. i 

jaa ringe Grad, at Haljeng Bevægelighed iffe derved væs 

jentlig inoffrænfes, 2. Cn unaturlig Udvikling af Bryft- 

Fjertelen i fandan Grad, at den er hinderlig for-den mili- 

tære Klædebragt eller Udruftning, men iffe for Arbeidsdyg= 

tighed. 3. Ningere dog noget iøinefaldende Sfjævhed eller 

anden Deformitet af Kygraden eller Bryfifasjen, ber iffe 

medfører Hindring for Arbeidsbygtighed, 14. Ringere dog 

noget iginefalbende "Sfjævhed eller anven Deformitet af 

Bæffenet, der.iffe medfører Hindring for Gangen. 5. Blod- 

aarebrof af betydeligt Omfang eller med Svinde i felve 
Teftiflen, uden at medføre fvælfet Arbeinsdygtighed. D,Feil 

og Svagheder, fom have deres Sæde i de øver= 

fte Yderlemmer, 1. Jøinefalbenve  Krumning ” eller 

anden Deformitet af Over= eller Underarmen, udén væfent= 

lig Formindflelfe af. Lemmets Brugbarhed. 2. Ubnormt 

Længdeforhold af Armene, maar bet ev iøinefalbende, men 

forøvrigt iffe medfører” Funftionsforftyrrelfe. 

Arm fortere eller længere end normalt). 3. Stivhed eller 

Slaphed i- mindre Grad af SÉulder-, Albue- eller Haano- 

. fedbet, naar den iffe hindrer Armens eller Haandens, almin= 

delige Brugbarhed, 4. Senefnude paa Haandleddet - eller 

Fingrene af ftørre Omfang", naar den iffe frembringer væ- 

fentlig Funftionsforftyrrelfe, 5. Mangel eller Ubrugbarhed 

(Slaphed, Krumbøining, Stivhed) af "een eller flere Fingre, 

naar Haanbdens Brug derved iffe i væfentlig Grad hindres; 

E, Legemsfeil og Svaghever, fjom have deres 

Sæbe ide nederfte Yderlemmer. 1. Blodaarefnuz 
ver af ftørre Omfang eller Udbrevning, uden at be -Dog 

ved deres Sæbe eller Beffaffenhed fijønnes at medføre Hin- 

bring for Lemmets Brugbarhed, 22 Stivhed eller Slay- 

hed i mindre Grad i Hofte-, Knæ- eller Fonleddet, uden 

dog at medføre væfentlig Hindring for: Gangen. 3. Sfjæv- 

benet, Kalvefnæet, Hjulbenet, fan at Feilen bliver iøinefal- 

bende, uden bog at medføre væfentlig Hindring: for Gan- 

(Den ene” 

  

Konv. med re, Forbryderes Udlevering. 791 

gen. 4. Hinfen eller Bralten af hvilfenfomfelft Uarfag, 

uden dog at medføre væfentlig Hindring for Gangen. 5. Plat- 

fob i ringe Grad, fan at Gangen iffe ffeer panden inds 

vendige Band af Foden, eller Feilen er til væfentlig Hin- 

dring for Gangen. 6. Deformitet af Foden eller Tæerne 

i ringere Grad, faafom froget-Taa, overliggende Taa, Sene- 

fnude, uden dog at medføre væfentlig HGindring for Gan- 
gen. 7. Mangel eller Ubevægelighedn af ben ftore Tan eller 

af flere andre Tæer paa famme Fod, naar derved iffe med 

føres væfentlig Hindring for Gangen. far ” 

3 Medfør af kongelig Kefolution af 23ve September 

1862. 
—— 

25 Sept. 

1862 blive foranftaaende Befjendigjørelfe og Megulativ fore= + 

føbig for 17 Mar at bringe til Anvendelfe ven Bedømmelfen 

af det værnepligtige Mandffabs Tjenfivygtighed. 

Kundgjørelfe ang. en med det Forenede Kongerige 

Storbritannien og Jrland affluttet Sonvention om 

gjenfidig Udlevering af Forbrydere").  Juftits«Min. 

(Dep. Tid. f. 1862 S&. 845—47). | 

-Bi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Dan- 

marl, 20. 20, Gjøre vitterligt: Vi have allernaabdigft fundet DS 

foranlediget til med Hendes Majeftæt Dronningen af bet Fors 

enebe Kongerige Storbritannien og Irland at, ajflutte en &on- 

vention angaaende gjenfibig Udlevering af Forbrydere, og brin- 

ges bemelnte Konvention, efterat Vatififattonerne ere tidverlede, 

herved til offentlig Kundffab. Hvorefter alle Bedfommende 

fig have at rette. 

Da fans Majeftæt Kongen af Danmarf og Hendes Majeftæt 

Dronningen af bet Forenede Kongerige Storbritannien og 3r= 

(and, til bevre Hanndhævelfe af Wetspleien og til Forebiyggelfe af 

Forbrydelfer indenfor Deres refpektive Territorier og FMetsge- 

beter, have anfeet det for gavnligt, at Perfoner, fon ere anfla- 

gede for eller overbevifte om at have gjort fig ffyldige i de neden= 

$) Konventionen er affattet i det banffe og engeljffe Sprog. 

Jofr. Bfgj. for Gertugdømmet Holften af 3bie Oftbr. 1862, 
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1865. 272 International Telegraphconvention, Art.57-61: VE 
mer 

14 Aug. ftaltninger angaaende Oprettelfen af nye Linier, Op- 

hævelje af beftaaende Linier, Aabning eller Ophævelfe 

af Stationer eller Forandringer i diåfes Tjeneftetiv. — Ved 

hvert Aars BVegyndelfe bliver en ftatiftiff Tabel over 

Telegrambefordringen i det forløbne Aar paa Stateng Tele= 
gravfnet og et Kort over dette optaget og- affluttet den” 

31te December i fidfinævnte Aar; og endelig: bens Cir 

culairer og Tjenefteinftrurer, efterhaanden fom ve udfomme. , 

Art, 58, Et officielt Kort over ve telegraphiffe Forbin- 

velfer vil-blive unarbeidet og publiceret af ven franffe Te- 

legraphbeftyrelfe, og blive underfaftet veriodiffe Revifioner. 

Tredie Affnit. Forbehold. Art. 59. De høie con= 

traherende Magter forbeholde fig Het til indbyrdes at træffe 

færffilte Overeensfomfter af enhver Art angåaende de Dele 

af Tjeneften, fom iffe vedfomme de contraherende Magter i 

Almindelighed, navnlig: Om Tarifferne, Om Innførelfen ” 

af færegne Apparater eller Signaler imellem beftemte Punks 

tér og i visfe beftemte Tilfælde. Om Anvendelfen af Tele= 

gram-Frimærker. Om Opfrævning af Gebyrer ven Udle= 

vering til Aoresfaten, Om : Telegrammernes Aflevering. 

Om Udvidelfen af Gebyrfriheden til Tjeneftetelegrammer 

vedfommende Meteorologien eller andre Gjenftande af al- 

mindelig Interesfe. Fjerde Affnit. Art. 60. De 

Stater, fjom iffe have deeltaget i nærværende Convention, 

funne paa Forlangende fenere tiltræve ben. Om denne Til- 

flutning ffal, der ad biplomatifi Bei ffee Meddelelfe til den 

af de contraherende Stater, i hvis. Hovenftad den findfte 

Conference er bleven afholdt, og fra denne atter til famtlige 

andre.  Tilflutningen , medfører felvfølgelig Indvilligelfe i 

alle de Forpligtelfer og Angang til alle ve Fordele, fom ere 

faftfatte i nærværende Convention. Art. 61. De høie con= 

traherende Miagter forpligte fig til, faavidt muligt, at paa- 

lægge de Compagnier, der have Concesfion til Lands eller 

Gøtelegraphanlæg, Bebtagelfen af de i nærværende Conven= 

tion indeholdte Veftemmelfer, og, naar vertil er Anledning, 

at forhandle med be erifterende Compagnier om em gjenfidig 
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Ynternational Telegraphconvention. rt. 61-63. 273. 1865. 

$Vevuction i Tarifferne. $ ven internationale: Tarif optages 14 Aug, 

i intet Tilfælne: 1) Stationer, tilhørende de Stater - og 

Brivatfelffaber, fom iffe have antaget ben nærværende Con= 

nentiong  eensformige og bindende Beftemmelfer… 2) De 

Jernbanefelffaber eller anbre Private Compagnier tilhørende 

"Telegraphftationer, ver ere beliggende paa ve contrahjerende 

eller tiltrædende Stater$ Faftlandsterritorium, og for hvilfe 

ver hæves et Tillægsgebyr. Femte Affnit. Conven- 

tionens Anvendelje. Art. 62. Nærværende Conven= 

tion træder i Kraft ben 1fte Jannar 1866 og gjælver 

for en ubeftemt Tid" indtil eet Aar efter feet Opfigelfe. 

Yrt. 63. Nærværenve Convention ffal ratificeres og Ra- 

tificationerne ffulle fnareft muligt udverles i Paris. Til 

. Befræftelfe heraf have famtlige be høie contraherende Mag- 

tors Befuldmægtigede undertegnet Denne Convention .og pan- 

tryft den deres Segl. 

Udfærdiget i Paris i tyve CErpeditioner den 17de 

Mai 1865. ! ” |. É 

L. Moltke-Hvitfeldt. Metternich. B% de Schweizer. 

Bon Wendland.  B% Eug. Beyens. Al, Mon. 

Droyn de Lhuys.  Phocion Roque. J. H. Heeren. 

Ch. Linsingen. Nigra. J. A. Lightenvelt. Paiva. 

Goltz. Budberg. B% Seebach. BM Adelswård. 

Kern. —Djemil.  Waechter. 

Befjendtgjørelfe ang. at bet pan FinantSminifteriet$ 24 Aug, 

derom nedlagte allerunderdanigfte Foreftiling har behaget 

Hans Majeftæt Kongen ven allerhøiefte Nefolution af 22de 

». M. allernaadigft at bifalde, at Crtrapoftftationen i Grenaa 

i Genhold til ven Negjeringen ved Loven: af 27be Novbr, 

1863 om Ovphævelje af Ertrapoftftationer i Kjøbftæver givne 

BVemyndigelje man hæves fra I1fte October d. Å. at regne. 

Finants-Min. (Dep. Tid. f. 1865 &. 646). 

Befjendtgjørelfe ang. de Regler, der i Songe= 26 Aug. 

riget Danmark blive at iagttage ved Bedømmelfen 

Lov=Samling f. 1865. (18) 

    
 



  

                

1865. 
Ernie, 

26 Aug, 

26 Aug. 

e 

274 BÉgj. om Værnepligtiges Yjenfidygtighed. 

af værnepligtigt Mandftabs Tjenfidygtighed, m. m.2). 

Juftits-Min, (Dep. Tid. f. 1865 &. 7539—78). 

RMegulativ for Bedømmelfen af de Værnepligtiges 

Dygtighed til Srigstjeneften enten i Hæren ell 
ved Søværnet). 

+) Denne Befjendtgjørelfe er aldeles ligelydende med Bfgj. 

af 25be September 1862 — fom tilligemed Befjendtgjø- 

velferne af 27de September 1855 og 12te "October 1857 

famt Regulativerne af famme Datumer i & 20 erflæres 

ophævede — med følgende Undtagelfer. IJ & 1 under 

1fte Klasfe: Manbdbffab ved. Søværnet er efter 

Smedde tilføiet: VBøsfemagere og iftebetfor Tømmer« 

mænd fat: Sfibstømmermænd. — $ 4 lyder nu faa 

ledeg: Enhver Værnepligtig, ber fremftiller fig for Ses" 

fionen -til Behandling til Udffrivning, er, naar han iffe i 

Henhold til Værnepligtslovens & 13 anmelder fig felv form 

fuldfommen tjenfidygtig og derom medbringer en autoriferet 

Læges Atteft, forpligtet til, om forlanges, i Sesfionens 

DOverværelje at underfafte fig Underføgelje af Sesfionslægen. 

Denne Unberføgelfe foretages af en efter Krigsminifteriets og 

Marineminifteriets Foranftaltning dertil beordret Overlæge 

af Gæren eller Søværnet. Maar ber under overordentlige 

Omftænbigheder iffe fan beordres en militær Overlæge, da 

Ian Unberføgelfen foretages af een eller tvende civile Læger 

efter JufiitsminifterietS Foranftaltning. Ingen Lægennder= 

føgelje fan fordres foretagen ved Énnftig Belysning.” — I 

85 og følgende Paragrapher er Ordet: ,,Sesfionss 

lægerne” forandret til ,,Sesfionslægen”, — Wegyndeljfen af 

& 6 lyder mu faaledes: ,,Vifitationsprotofollen føres af en 

ben veb Sesfionen fungerende Læge tilforordnet Underofficeer 

jom Sfriver, efterat Mandffabets Fornavn o. f. ».” — I 

S 7, 2det Punktum, ere Ordene: ,,I3 Genholb til Bedøm- 

melfens Udfald, fom af den Læge, der fører Bifita= 

tionsprotokollen” forandrede til: ,$ Genholb til Bebøm- 

meljens Ubdfalb, fom indføres i Vifitationsprotofolen.” — I 

&$ 9. er i Slutningen tilføjet Følgende: ,,Ale Sager ved 

fommenbe Værnepligtiges Kunr for Udffrivningsvæjenets Reg« 

ning ffulle gjennem Udffrivningsjefen indfendes til Juftits« 

minifteriet,” 

+) Dette Jegulativ er aldeles ligelybende med RWegulativ af 
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Bigj. om Avægé Fnbførelfe fra England, 275 

Befjendtgjørelfe' ang. Forholddregler mod Jud-= 28 Aug. 

førfel af Ovægvejt fra England. Indenrigs = Win. 

(Dep. Tid. f. 1865 &. 646—47, jvfr. &. 671—72, 701—2). 

ga ver for Tiden blandt Qvæget i England herffer en 

megét ondartet og fmitfom Sygdom, fem efter hvad ber 

Hidtil er befjennt om deng Optræven utvivlfomt er ben 

almindelige QOvægpeft, har Minifteriet anfeet det nødvendigt 

at træffe Foranftaltning til faavidt muligt at forebygge, at 

Sygdommen ved Smitte indbringes her i Landet. Ihvors 

vel. et abfolut Forbud mod al Indførfel af QDvæg fra 

England, utvivlfomt vilbe være bet virffomfte Middel i faa 

Henfeende, har man bog ilfe troet ialfald paa Sygdommens 

nuværende Stadium at burde udftedve et faadant Forbud, 

fanmeget mindre fom Inbførfel, af Qvæg fra England her= 

fil iffun finder Gted i et ringe Omfang og et omhyggeligt 

Tilfyn med ethvert Styffe Ovæg, ber anfommer hertil fra 

England, faaledes uden Banffelighed fan føres. Man har 

umver disfe Omftændigheder antaget, at tilftræffelig Ve 

tryggelfe mod Smitten fan opnaaeg, naar det fra England 

indførte Ovæg i den førfte Tid efter Unfomften holdes af- 

fpærret fra andet Qvæg, faalænge indtil al Fare for 

Smittens Tilftedeværelfe er ophørt, og derhos be fornødne 

Forholdsregler tages mod Smittens Dverførelfe «ved be 

Sfibe, der benyttes til Transport af Qvæg mellem Dan= 

25de Sept. 1862 med Unbtagelje af, at Poft I Å 5 mu lyder 

faaledes: ,,En faa fpinfel eller fvag Legerinsbygning (faa 

ufulbfommen legemlig Udvikling), at ben Baagjældende iffe 

har fædvanlig Mandsftyrte. Maar Mogen med 22 Aars 

Ulderen iffe har opnaaet en Legemshøide af 58”. Jvfr. 

foranftaaende Anmærfning. Naar Bryftfasfen, maalt over 

begge Bryftvorter, under Arelhuulfeden og tæt nedenfor 

Spidfen af begge Sfulderblade hos en fuldvoren (61) 22- 

aarig, iffe har naget et Omfang af 28” under Udaandingen, 

ba maa den Paagjældende under alle Omftændigheder er- 

flæres utjenfidiygtig.”— I Medfør af fgl. Nefol. af 18de Uuguft 

1865 flal bette Megulativ efter et Tidsrum af 5 Aar paany 

unberfaftes FMevifion. 

(18) 

1865. 
en 

   



  
    

    

1869. 466 ”BEgj.om Forholdsregler mod Kvægpeft. 

2 Sept, nære Sflifteforvaltere (Sommisfarier og Executorés testa— 
meriti). Ale ertraordinere Slifteforvaltere ffulle ver Til- 
endebringelfen af de dem betroede Slifter affatte Fortegnel- 
jer fvarenne til de ovenfor under II A omhandlede, hvilke 
veb Gfifteprotofollens Indjendelfe til Revifion blive at inv- 
fende i Kjøbenhavn til Juftitiarius i den Kgl. Lands-Over= 
famt Hof» og Stadgret og udenfor Kjøbenhavn til vebfoms 
mende Amtmand. Ben Øjennemfyn af Sfifteprotofolerne 
have ve nævnte Embensmænd at forvisje fig om, at ethvert 
Beløb, ver efter disfe vilbe være at indbetale til Dverføre 
miynvderiet, findes optaget pan Fortegnelferne, og berom at 
medvele Fortegnelferne Paategning, famt derefter af indfende 
bem til ODverformynderivevifionen i | Kjøbenhavn. Hver 
Gang en Brotofol autoriferes til Brug for ertraordinære 
Sfifteforvaltere, bliver et Cremplar af denne Befjendtgjørelfe 
at indhænbige den, der begjærer Uutorifationen, 

10 Sept — Setjendtgjørelfe ang. Forholdsregler mod Fudfør« 
fel af. Kvægpeft. Indenrigs-Min. (Dep. Tid. f. 1869 
6. 816—17). 

For at forebygge Indførfel af Kvægbeft fra fremmede | 
Lande foreffrives herved følgende Forholdsregler : S 1. Fra 
Lande cller. Landsdele, fom ere finittede af Kvægpeft, uran 
ingen Judførfel her til Landet finde Sted af Kvæg, Faar og 
Geder, eller af raae Dele af disfe Dyr, navnlig Suder og 
Skind, hvad enten de ere tørrede cer faltebe, Horn, Klove, 
Hove, Uld, Haar, urøget Kjød, ufmeltet Talg m. m. We 
anbre Huuébyr famt Hø og Halm, fom ankomme hertil frå 
fmitteve Lande elev Landsdele, ffulle, forinden de indføres, 
deginficeres, -& 2, Stibe, fom anfomme hertil med Dyr 
elev Barer, hvis Indførfel cr forbudt eller betinget af De8« 
infection, mane iffe logfe, førend Beterinairpolitiet efter fore- 
tagen Unberføgelfe i Skibet dertil har givet fit Samtykle og 
medbeelt Anviigning til ben Fremgangsmaade, fom mantte 
være at iagttage dermed for at forebygge Smittené Udbre- 
velfe, Det Samme gjælder med Henfyn til Sfibe, fom 
have havt Kvæg, Faar eller Geder fra fremmede Lande om=       

Btgjsom Forholberegler mob Kvægpeft. 467 1869. 

i ; 2 10 Sept. 

Bord, naar noget af vigfe Dyr paa Metfen i DØD SDS pt. 

i ya Ti "8 3, Slibe, Vogne, ber 
vet dræbt i jyg Tiltam. 8 ! å 

Jernbanevogne, ag Hevffaber, ber have været .bentttede til 

"Transport af Gjenftande, fom flulle desinficere8, blive. lige- 

ledes at unverfafie Desinfection. Det Samme ere 

Barer af vegetabilfe eller animalff Beffaffenhed, fom Hg 

fammew mer Gjenftonde, hvis Indførfel er forbudt. s ig oe 

i” nærværende Beljendtgjørelfe forejfrevne Be ge , 

Bliver flevfe at foretage under BVeterinairpolitiets Til ur H 

efter dets Anvisning. Barer, fjom flulle vide 

anfomme tiljøeé, fiulle, naar færegne Detinjechtonsent Æ, 

maatte blive oprettede, udlos fes umiddelbart ved Ddisfe; al H 

faadanne Anfialter blive oprettede, ffulle Garerne HD, sk 

en foreløbig Desinfection i Sfibsrummet, før de udlo i 

UMe Omfvfininger ven Desinfectidnen ffulle afholdes af Eg 

verneg Cier. & 5.  Dvertrædelfer af be ven ens 

Beljendigjørelfe gione Beftemmelfer ftraffes i Dens Res 

Lov af Zøve - December 1857 & 12 med Bøden fr ke 

50 Rv., fom i Sjentageljestilfælve fordobles. Enhver Re 

faadan DOvertrævelfe Andre paaført Stade eres É E 

Lovgivningens almindelige Regler, 8 6, Som role! 

Kvægpeften blive for Tiden be til vet nordtyvffe Jun 

hørende "Stater at anfeet). Minifteriets Behenntale Eb 

af 18de f. M, angaaende Judførjel af Kvæg fra sl 

Stater ophæves.  Hvilfet rive, Bet olberd til Efterret= 

i Jagitagelfe for alle Genfommen e. , 

" amordning om be Megler ber blive at ingttage 

ved Bedømmeljen af værnepligtigt Mand (labs lene 

dygtighed og ved det udfrevne Baudifabs Fordeling. 

Juftits - Miu. — (Dep. Tid. f. 1869 6, 833—45). mrEn 

Bi Chriftian den Niende, af Guds Naade fonge til Da: 

mark, 20. 20. — Gjøre vitterligt: I Henholb til Lov om 

Bærnepligt af Gie Marts 1869 88 20 og 25 ville Bi re 

ved have faftfat følgende Regler, ber blive at Es 

Bedømmelfen af værnepligtigt Mand ffabs Tjenfiygtighe og 

ved det udfÉrevue Mand ffabs Fordeling: 1fte Lapitel. De 

=) Jujr. Blgj. af 10de Ytovember 1869. 20% 
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17. Sept, Regler, der af.Sesfionerne flulle iagttages ver å hvilten Grab. "Ogfaa Tan Sesfionen, hvor Omftændig=. 17 Sept, 

    

    

Bedømmelfen af det værne 
Tjenftbygtighed, S 1, Enhver Bærnepligtig ,— der 
fremftiller fig for Sesfionen til Bedømmelfe og Behanbling [4 er forpligtet til, om forlanges, i Sesfionens Dverværelfe ” at underfafte fig Unberføgelfe af Sesfionslægerne. — Ved 
denne Underføgelfe maa den Værnepligtige være afført fine 
Klæbningsftyter, medmindre Sesfionen, navnlig naar . den 

- Baagjældendes LegemSfeil ere faa øienfynlige, at fuldftænbi 
Afflædning findes ufornøben, tillaver det Modfatte… — gm 
gen fægeunberføgelje fan fordreg foretagen veb funfli Be 
lysning. & 2. Ungives Rogen at være tjen fBygtig fore 
medelft Legemsfeil eler Svaghed, om hvis Tilftedeværelfe " 
Sesfionslægerne iffe funne have nogen begrundet Wehin 
og til hvis Vedømmelfe en længere Tid udfordres end em. 
Sesfionsforretningerne kunne tilftede, faafom: Sinbsfygdomme. 
Mangel pan Fatteeone, Tab af Gufommelfe, Ligfalo falbende 
Syge, Krampeflag, habituel Trampagtig Myften, Mangel af 
Sandferé Brug, Stammen, habituel ftinfende Sved, hør 
faadan Ungivelfe, faavidt muligt, godtgjøre8 -efter Omften- 
bighederne ved Tingévidner, Lægeattefter, Sfolelærer- 9 
Præfteattefter i Forening, forfaavidt Svagheden har ytret 

fig under den Baagjælbendes Sfolegang eler Forberedelfe 
, til Konfirmation, Erflæringer fra militære Myndigheder, Aiz 
tefter fra Overlægen ved en Unftalt for Sindsfyge eller 
fra Forftanderen for et Døvftumme= eller Blindeinflitut 

9. begl., idet SeSfionen i ethvert enkelt Tilfælde har at afgjøve 
hvilfen Beviisfraft der fan tillægges be fremfomne Vibne8- 
byrd. — ØSgfaa udenfor disfe Tilfælde ffal Ses ftonen Ste 
berettiget til at paalægge ber Baagjældende ved Tingévidne 
eller Paa anden henfigtsmæsfig Maade at bevife visfe (5 
givne "Sygdomstilfælde, hvis Tilftedeværeljfe eler Grad ifte 
Tan fljønnes af Sesfionslægerne. — Gesfionen ffal. derhos 
være bemyndiget til at beflutte, at en Bærnepligtig ffal fættes 
under Diftriltlægens Tilfyn og i fornødent Fald indlægges 
paa et Sygehuus for at erfare, om et angivet men ei til- 
fræffelig oplyft Sygbdomstilfælbe virkelig er tilftede og Da 

pligtige: Mandftabs ) 
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” Feilen eller Svagheden er at henføre. $ 4. 

hederne give. Anledning dertil, adfpørge det øvrige «tilftebe« 

værende Mandffab, ;Lægdsmanbden eller anbre- -paalidelige 

Mænd om, hvad ber maatte være dem befjendt om den Paa= 

gjælbendes Helbredstilftann. Forøvrigt hmne Lægeattefter 

eller andre Beviisligheder ogfan udenfor de ovennævnte Til 

fælve fremlægges for Sesfionen for mulig at tjene til. Betis 

febning for Sesfionslægerne ved bereg BVedømmelje og for 

at det i alt Fald fan tilfjendegives den Paagjældende, "hvilke 

yderligere Bevifer han har at tilveiebringe, $ 3. 3. Bifi- 

tationsprotofolen indføres i Korthed, om den Underføgte er 

funden behæftet med Feil og Svagheder og ba hvilfe. - For= 

faavidt Feilene eller Gvaghederne ere, til Hinder for ben 

Baagjæfdendes Udffrivning enten for fledfe eller for Tiden, 

bør, faavidt muligt, Begulativets Ord og Udtryfsmaade følges; 

men hvor vette ifte lader fig gjøre, henvifes altid ved Vog« 

flav og Mumer til ben Beftemmelje i Megulativet, hvorunder 

Naar ben 

Bærnepligtige er underføgt af Sesfionslægerne, bedømmes 

hans Tjenftbygtighed af Sesfionené famtlige ”Menlemmer, 

til hvilfen Ende Sesfionen i fornødent Fald Tan forlange 

yderligere Oplysning af Sesfionslægerne. — Den, fom paa 

3 Sesfioner har faaet Bedtegning om, at han fandfynlig 

lider af en Sygdomi, navnlig Bryft- eller Hjertefygdom, bør 

bedømmes fom om Sygdommené Tilfteveværelfe var utvivl« 

Jom. — Øygdomme, ber fandfynlig lunne helbredes inden 

Mødetiden, ere iffe til Hinder for, at Mandffabet pan Se8= 

"fionen anfee8 tjenftvygtigt. — Den, fom udebliver fra Se8- 

fionen med lovligt Forfald, og for hvem der efter Sesfio« 

nens Beflutning i Genfhold til Bærnepligtslovens & 21 trættes 

Lon .af Lægdsmanden eller et af Sesfioneng Medlemmer, 

antages at være tjenlig til ben egentlige Krigstjenefte, forfaa- 

vidt der iffe foreligger Beviis for det Modjatte. $ 5. 9 

Henhold til Bedømmeljens Udfald bliver den Paagjældende: 

enten efter Værnepligtslovens & 18 at udflette af. Nullen, 

eller efter famme Lovs & 15, 1fte Stylfe at afvife, eller 

efter famme Lové & 16 at forbigane med Paalæg om at 
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17 Sept, møde for næfte Aars Sesfion, eler hans endelige Behand« 
ling efter famme £Lovg & 17 at -udfætte til Sesfionen for 
det paafølgende Har, -eller efter famme Lovs &S 15, Zdet 
Styffe foreløbig at behanole af Sesfionen uden at udffrives, 
eller endelig efter famme Lovs & 19 at udffrive til den 
egentlige KrigStjenefte ler fom Militærarbeider, & 6. Den 
BVærnepligtige, der flal udføvives til ben egentlige Krigstje= , 
nefte, maa befidbe tilftræffelige tandelige Cvner famt legem=. 
lig Kraft og Sundhed til at udholde de med fandan Tjenefte 
forbundne Unftrengelfer, Befværligheder og Savn. — SF ÅL 
mindelighed udfordres famme Tjenftdygtighed til ben egents 
lige Krigstjenefte faavel ven Søværnet fom ved Gæren og 
ved dennes forffjellige Baabenarter. Sesfionen giver Cuhver, 
ber findes tjenfidygtig til ben egentlige Krigstjenefte, Bed- 
tegning om den ellev de Urter af Krigstjenefte, hvortil han 
efter famtlige forhaandenværende Forhold fljønnes 'Benft flittet 
(jvfr. Bærnepligtslovens & 19). — Det Mandffab, der ub= 
ffriveg til ven egentlige Krigstjenejte, ffal have en Høide af 
61 Tommer eller derover. — Det bliver at betegne fom 
hørende til følgende Klasfer: ifte Klasfe (E, K, 1). 
Mandflab ved Søværnet, Gom ffilfet til Tjenefte ven 
Søværnet betegnes i Almindelighed Enhver, der, uden at 
være befaren, føger Erhverv ven Søfart eler Fiflert famt 
Enhver, der ellere paa Grund af fin Liveftiling og tidligere 
BVeftjæftigelfe maa anfees fortvinsviis fÉiktet til Tjenefte pan 
Flaaden og ved Orlogsværftet, navnlig Maffinifter, Fyrbøs 
dere, Sullempere og de Gaandværtere, ber færligt befatte fig 
med Sfibsbygning og Clvipering (Sfibstømmermænd, Seil- 
magere, m. fl). Endvidere bør denne Bebtegning gives 
ftærkt byggede Bærnepligtige, fom ban Grund af deres Haands 
vært eller øvrige Beffjæftigelje fremfor Andre funne bruges 
Pan Flaaden og ved Værftet, faafom Bøbdlere, Bøsfemagere, 
Smede, Snedkere, Tømrere, m. fl, famt endelig Dem, der i 
uden egentlig at føge Erhverv ved Søfart eler Fifferi bog 
ere vante til at færdes paa Søen. 2den Klasfe (E. K, 2). 
Gardere. Som ffiffede til Tjenefte ven Garden betegneg 
de fmuffefte og anfeeligfte Folk med en Høide af 67 Tommer   

fnordn, om Bærnept. Fjenfibygtighed.$$ 6-7. 471 1869, 
Suisse” 

; gg. 17" Sept. 
og Derover, 3dte Klasfe (E. K. 3). Ryttere og pi 

Urtilleriets Trainfonftabler, Som fliffede til Tje- 

mefte ved Mytteriet og fom Trainfonftabler betegnes Folt 

med. en Højde af mindft 63 men iffe 67 orne og ders 

over, og udvælges hertil Mandffab, fom er vant til at one 

gaaes med Hefte, og om hvillet Det med Sitferhed am 

ffjønnes, at det har fyfiff Styrke til bemeldte Tjenefte. ånde 

Klasfe (E. K. 4). Ingeniører, Urtilleriets Sons 

ftabler og Haandværfere. Som fkilfeve til i 

Vaaben betegnes ftærit bygget Mand ffab og blandt ØR 

navnlig Folk, der efter deres £ivsftilling Eg 

ffjæftigelfe mane anfees fortrinsviis Fiffede til Zjenefte i vel 

Baaben, navnlig Telegrafifter, Folf der have Kjenoffa ti 

Jernbaneanlæg og Drift, AUrfitefter ogFolf, der ere kyndige 

i Levelfen af ftørre Bei= og Jordarbeiber, bernæft faadanne, 

fom fremfor Andre funne bruges i vdisfe Vaaben,  Aeafom 

Maffinfabrifanter, Bøsfemagere, Smede, Murere, teenhug- 

gere, Tømrere, Gnedfere, HSjulmænd, Bødkere og "Jorbare 

beidere. 5te Klasfe (E. K. 5). Fobdfolt. => Zjenfidyg" 

tighed til 1fte, 2ben, 3bie og dåde Klage indbefatter is 

Tjenftdygtighev til” Ste Klage, og Tjenftdygtighed Wi Die 

SKladfe indbefatter endvidere Tjenftdygtighed til 4de Klagfe. 

&7. Den Bærnepligtige, fom ilfe anfeeg anvendelig til - 

ven egentlige Krigstjenefte, men dog lle ffjørnes at have 

faadanne Legem8feil eller Gvaghjeder, ber gjøre ham gr 

fledfe uffiffet til al |rigstjenefte, bliver at udffrive fom Mi» - 

litærarbeider, — WRilitærarbeidere blive at betegne pa hørende 

til følgende Klasfer: 1fte Llasfe (BE: 1): Militær » 

arbeidere ver Gøværnet. Som ffiffede til Tjenefte 

Jom Militærarbeinere ven Gøværnet betegnes fun-de, ber 

føge Erhverv ved Søfart eller Fifferi, famt be, ber pan 

Grund af deres Livsftiling og tidligere Beftjæftigelje efter 

HMeglerne i & 6 mane anfee8 fortrinsviig ffiklede til Ejenejle 

pan Flaaden og ved Orlogéværftet. 2den Slade (MM. 2). 

Forpleiningsforpfets Mandflab. Gom ffiffeve til 

Tjenefte i Forpleiningsforpfet bør fun betegnes De Brgies 

pligtige, fom enten have beftaaet en af følgende Prøver:         
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717 "Sept, Udgangsprøven til Univerfitetet (Studenteramen), den als 
mindelige Forberedeljeseramen ved Univerfitetet, ven til fomme 
fvarende Afgangseramen ved "en ealffole eller lærd Sfole 
(Befjendtgjørelfe af 280e Mai 1359),, Sfolelærereramen, en 
offentlig Brøve ved et flørre HGandelsafademi eller ved en 

anden Underdiisningsanftalt, hvor Prøverne antages at-give 

lignende Gitfferhed fom de fornævnte Prøver for, at han"har 

erhvervet fig almindelige Lundffaber — færlig i Regning 
og "Retffrioning — eller i længere Tid have havt Anfæt= 
telfe paa et ftørre Handelsfontor og fammefteds i mindft 2 

Aar have udført en betroet Tjenefte fom Bogholder, Regn 

ffabsfører, Magafinforvalter eller deslige. 3die Klagfe 
(M. 3). Heftepasfere og Kjørefvende. Hertil ud- 
tages Folf af en Høive af mindft 62 Tommer, fom ere 
vante til at omgaaes med Hefte og fom derhos iffe ere uffit- 
fede til Ridning og til Føring -af Gaandhefte. 4de KIFS fe. 
(M. 4). De øvrige Militærarbeidere, — Tjenfidygtig= 
hed til 1fte, den og 3die Klagje indbefatter tillige Tjenft- 
dygtighed til 4de Klasfe. & 8: De Værnepligtige, ver 

enten have beftanet Lægeeramen ved Kjøbenhavns Univerfitet 

eller fom Lægeftuderende i mindft 2 Aar have gjort Tjenefte 

ved et af de flørre Hofpitaler i Kjøbenhavn, og de Bærne= 

pligtige, der have beftaaet Dyrlægeeramen ved den kongelige 

Veterinær» og Landbohøiffole, gives ber, foruden Vedtegning 
om Zjenftvygtighed enten til ben egentlige Krigstjenefte 
eller fom Militærarbeidere, tillige Bedtegning om Tjenft- 

bygtighen  henholbsviis fom  Underlæger (L) og -fom 

Underbyrlæger (D. L.). & 9. Med Henfyn til de Værne- 
pligtige, der iffe af Sesfionen funne endelig behandles ;(ud- 

ffrives eler fom uffiffede til al Krigstjenefte udflettes .af 

Rulfen), før Gedømmelfen, forfaavidt den Paagjældende fe 

hører til bem, der ere hjemfendte form for Tiden utjenfidyg« 

tige, udtryffelig gane ud paa, om ben Gærnepligtige .er egnet 

til, faafremt han derom fremfætter Begjæring, i Genholo til 
Værnepligtslovens & 15, 2vet Style, sat blive foreløbigt 
behandlet uden at udffrives.  Saadan foreløbig : Behandling 

bør dog Ingen undergives, fom ilfe er faaledes udviklet, at   

novdn. om Værnept. Fjenftdygtighed, $$ 9-11, 473 1869, 

han fan ffjønnes uden! Sfade for fit Helbred "at kunne: deel=" 17. Sept: 

"tage i bet udffrevne Mandffabs Øvelfer: — Der- vil være 

at give dem, der af Sesfionen ffjønnes egnede til foreløbig 

Behandling og fom begjære faaban Behandling, Bedtegning 

om ven. ellev be Arter af Krigstjenefte, hvoriilde efter famt« 

lige forhaanden værende Forhold antages at ville blive ffit- 

fede, maar be opnane fuldkommen Tjenfidygtighed. — De 

Værnepligtige, fom have deeltaget i ben i Henhold til den 

omhandlede Lovheftemmelfe opretteve færffilte Lodtræfning, 

opføres van.en færffilt Lodtræfningslifte. $ 10. Bed en-= 

hver Bærnepligtig, ber udffvives. eller behandleg foreløbig 

efter Bærnepligtslovens $'15, bliver. der til Beiledning ven 

Mandffabets Fordeling til de forffjelige Værn, Baaben eller 

Korps "i Lægvsrullen og i Lodtræfningslifterne at anføre - 

Oplysning om hans Livsfliling eler hintil brugte Beffjæf- 

tigelfe. — Saafremt ben Bærnepligtige for Sesfionen frem= 

fætter Ønflet om at aftjene fin Værnepligt ver Søværnet 

eller et andet af Hærens Baaben og Korps end Fodfollet, 

fan ner af Sesfionen, forfaavidt han ffjønnes anvendelig for 

vet paagjældende Vaaben eller Korps, tages Henfyn til faa 

vant Ønffe ver den Vedtegning om Tjenftdygtighed, ber 

gives ham, dog at hån ilfe derved undgaaer Bedtegning- om 

Tjenftoygtighed til et Baaben eller Korps, hvortil han maa 

anfees færlig ffiffet, & 11. Sesfionen er (jvfr. & 2, 3die 

BVofi) berettiget. til at beflutte, at en Værnepligtig, ber ffal 

udffrives eller fom er udffreven, flal tages unter Kuur for 

Udffrioningsvæfenets Megning og ti fornødent Fald indlæg= 

ges pan et Sygehuus; men en faadan Foranftaltning bliver 

bog førft at træffe, naar ben Baagjælbende har opnaaet den 

fædvanlige Udffrioningsalder og der er Anledning til at ans 

tage, at han felv enten iffe fan 'eller iffe vil førge for fin 

Helbredelfe, — JF Reglen bliver Værnepligtiges Kuur for 

Udffrivningévæfenete Iegning faaledeg fun at anvende, hvor 

Der er Grund til at antage, at Sygdommen er forftilt eller 

forfætlig paadragen elev næret, eller den Paagjælbendes 

Stilling og huuslige Forhold ere af den Beffaffenhed, at han 

ilfe felv fan førge for fin Helbredelje, navnlig naar Syg- 
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17 Sept. bommen ev anfeet uhinderlig for Udffrivningen eller" førft Dverlæge, famt af ivende andre ver Troppeafdelingerne fun= 17 Sept. 

  

      

baabragen, efterat denne har fundet Sted. — Er ver 

Amferning til at antage, at. ben Paagjælbende felv fan og 

vil førge for fin Helbredelfe, bør ber af.Sesfionen herom 

gives ham et udtrytfeligt Baalæg, faa at han førft, naar han 

iffe efterfommer bette, tages under Kuur for Udffrioningsvæ- 

fenets Fegning, — STaar Sesfionen iffe ftvav fan tage Be- 

ftemmelje, om en Bærnepligtig ffal tages under Kuur for Ud= 

ffrivningsvæjenets Regning, fan Udffrivningsdjefen tage Be- 

flutning herom efter indhentede nærmere Oplysninger. 2det 

”Kapitel. De Regler, der af de militære Myndig- 

heder finlle iagttages ved Bedømmelfen af det 

udfirevne Mandffabs Tjenftbygtighed. $12,. Ves 

børfmeljen foretages af anordnede Kasfationsfommisfioner. 

Disfe beftane udenfor bet Tilfælde, at en Bærnepligtig frem= 

fliles til Kasfation blot paa Grund af Undermaal, af em 

Dberft eller i manglende Fald en anden Officeer og, faavidt 

mulig, 3 lægefyndige Medlemmer, helft militære Læger. 

— Gjjter de flenlige Forhold blive følgende færlige Regler 

at iagttage; A. For Hærens Gedblommende., I fjøs 

benhavns Garnifon beftaner Kasfationsfommisfionen "af 

Sousfommandanten, det lægefyndige Medlem af Beftyreljen 

for Garnifonsfygehufet, Garnifonsfygehufets SOverlæger og. 
den fungerende Læge -ved den Troppeafdeling, hvortil den til 

Bedømmelje Fremftillene henhører. Cr ben Paagjældenve 

fom fyg behandlet i Garnifonsfygehufet, refererer den Læge, 

jom har behandlet ham; har han iffe været indlagt i Syge- 

hufet, fremftiles han af ben paagjælbende Troppeafdelings 

. Læge. I førfte Tilfælve underffrives Kasfationsatteften af 

Sygehunslægen, t fidfte Tilfælde af Troppeafdelingens Læge. 

Den paategnes -dernæft af Sonsfommandanten med den Be- 
mærfning, at Kagfationen er foretagen paa lovbefalet Maade, 
og meddeleg derfra den paagjældende Troppeafdeling. — $ - 

ne Garnifonsfteder udenfor Kjøbenhavn, i hvilfe flere Troppe- 

afdelinger ere ftationerede, beftaaer Kasfationsfommisfionen 

af den høiftfommanderende ODjficeer (Stedetg Kommandant) 

og, forfaavidt der findes et Garnifongfygehuns, af dettes   

gerende Læger, Hvor intet Garnifonsfygehuus findes, ffulle 

Rasfationsfommisfionens lægefyndige Medlemmer beftane af 

de i Garnifonen fungerende Læger, og, fanfremt der .iffe 

findes 3 militære Læger i Garnifonen, deåuden af. 1 eller 

2 civile Læger, der tilforordnes Kommisfionen efter Amt- 

mandens Foranftaltning, Med Henfyn til Fremftiling af 

ven paagjælvenve Bærnepligtige, Meferatet om hans Tilftand, 

Kasfationsattefternes Underffrift og Paategning famt dere8 

Fremjendelje til den vebfommende Zroppeafdeling iagttages 

de famme Wegler fom ovenfor ere angivne for Kjøbenhavns 

Garnifon. — SWaar en, Værnepligtig fremftiles til-KRasfa- 

tion blot paa Grund af, "at han mangler det for vedfom= 

mende Tjeneftegreen foreffreone Høidemaal, bliver Kasfations= 

fFommisfionen at fammenfælte af Forftanderen for Refrut= 

ffolen i Forbindelfe med tvende andre dertil fommanderede 

Dificerer,. Kasfationsatteften udfærdiges med famtlige Med- 

Temmers Underffrif B. For Søværnets Bedbom- 
mende, 3 Kjøbenhavn beftaaer Kasfationsfommisfionen af 

Søetatens Hofvpitals Divreftion, en militær Dverlæge og en 

Rorpslæge, Maar et Logiffib er organiferet, tiltræder bdetteg 

Læge for det Mandffabs Bedfommende, ber er blevet be- 

handlet paa Logiffibet, Cr den Baagjældende fom fyg be- 

handlet i Garnifonsfygehufet, refererer dettes Overlæge; har 

han ilfe været indlagt i Sygehufet, men er bleven behandlet 

enten i fit Hjem eller pan Logiffibet, fremftiles han enten 

af den ved Afdelingen fungerende Læge eller af Logiffibets 

Læge. I førfte Tiljælde unverffrives Kasfationsatteften af 

SDverlægen ved Gygehufet, ti fivnfte Tilfælde af vedkommende 

- Rorpslæge eller Sfibslæge. Den paategnes dernæft af $o- 

fpitalsbireftionen med Den Bemærkning, at Kasfationen er 

foretagen paa Iovbefalet Maade, og meddeleg berfra Chefen 

for Orlogsværftet. — Wed Henfyn til de befarne Bærne- 

pligtige, der udenfor den Tid ve ere til Tjenefte begjære fig 

fremftillede for Sasfationsfommisfionen, forholdeg pan famme 

Maabe fom med Henfyn tildet i Sygehufet indlagte Mand- 

flab.  Kagjationsatteften bliver, naar ben er udjærbiget, af 
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17 Sept. Hofpitalsbireftionen at tilftile verfommende Udfirivningsdef: 
— BForfaavidt. en Sasfationsforretning maa afholdes i no- 
gen anden af Sungerigeté Havne, fammenfæltes Sagfationig- 
fommisfionen af Slibsdefen, Slibet& 1fle Læge 'øg 1' eler; 
om mulig, 2 pan Stedet værende militære eller civile Læger, 
jom Sfibsdjefen igjennem de ftenlige Myndigheder foranle« 
biger tilfaldte,  Kasfationatteften underffrives af Sfibets 
Læge og paategneg af Sfibsdjefen, — Gamtlige Lasfations- 
Tommisfioners Medlemmer have pvereensftemmende med be 
almindelige Begler for Stemmegivningen at bedømme den 
Pangjældendes Tilftann. — Kasfationsprotofollen' bør efter 
endt Forretning unberffrives af hele Lagfationsfommisfionen: 
— Waar i Krigstid eller under andre overordentlige Om 
flændigheber bet Tilfælde fulde indtræffe, at Kasfations- 
Tommisfionerne iffe funne fammenfættes efter be ovenbeftemte 
Regler, har vedfommende militære Minifterium af anordne, 
Hvorledes i fan Fald ffal forholdes; og bliver denne Mini- 
fleriets Beftemmelfe udtryffeligt at paaberaabe i enhver Vasfa- 
tionsalteft, fom udfærdiges af en faadan ertraordinært fam- 
menfat Vommisfion, $ 13. Det bør fom Hovedregel iagttages, 
at. ingen Bærnepligtig maa fremftiles til Sasfation, forinden 
han har været til Tjenefte i 3 Uger. Undtagelfe "herfra 
finder fun Sted, naar hans Helbredstilftand iffe er under=: 
Jøgt ven Sesfionen, naar Feilen er Ppaadragen. efter Underz 
føgelfen ved Sesfionen, eller naar det ved Tingsvidne eller 
andet tilftræffeligt Vidnesbyrd, fom iffe har været fremlagt 
paa .Sesfionen, govtgjøres, at ben Paagjældende Tider af en 
af de i & 2 omhandlede Feil eler Svagheder i en faaban 
Grad, at hans Sasfation deraf maa være en Følge, — Til 
fornøden Beiledning have Unffvivningsdjeferne ftedfe paa be 
Lifter over Uaffrevne, ber tilftiles vedfomimende . militære 
Myndighed, nøiagtig ved Cnhver ifær at anføre De uhinders 
lige Feil og Svagheder, hvormed den Pangjælbende ved 
Sesfionen er funden behæftet. — Fremdeles anføres, naar 
Lægeunderføgelfe iffe ev foretagen ved Sesfionen. Disfe; 
Aifter blive til fornøden Cfterretning at fremlægge i 'Kasfa- 
"fionsfommigfionen. 8 14, Kasfationsfommisfionerne ffulle   

Anovdn. om Bærnepl. Fjenfidygtighed. $$ 14-16. 477 " 1869, 
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. følge ve t Regulativet gione Beftemmelfer. — Formedelft 17 Sept. 

Mangel pan Fatteevne eller Tab af Hufommelfe bør i Al- 

mindelighed ingen BGærnepligtig fasferes, førend alle Prøver 
med ham have været anftillene i 3 å 6 Uger. — YFaar en 

Bærnepligtig ilfe findes fliffet til ben Vaabenart, hvortil han 

paa Sesfionen ev betegnet duelig, fan han, efter vedfom= 

mende militære Minifteriums Beftemmelfe, anvendes til en 

efter bens Beffaffenhed mindre fireng Tjenefte ved famme 

Værn, bog 1under Jagttagelfe af, at Bærnepligtige, der paa 

GSesfionen ere betegnede tjenlige til ben egentlige Krigstje- 

nefte, ilfe Tunne overføres til Militærarbeider-Klagfen, med- 

minbre ber” foreligger en Bedømmelfe af en Lasfationsfom- 

misfion, ti Henhold til hvilfen de fun anfeeg duelige til 

Militærarbeidere (jvfr. & 16), og at Tjenefteforholdet med 

HDenfyn til Mandffab, fom anvendes til anden Tjenefte end 

ben, hvortil bet ifølge Betegnelfen pan Sesfionen er anfeet 

ffiffet, bliver at beftemme, fom "om vet paa Sesfionen havde 

erholdt Bedtegning om Brugbarhed til ben Tjeneftegreen, 

hvortil det nu anvendes. & 15.  Kasfationsfommisfionerne 

funne efter Omftænbdigheberne erklære en Mand enten for 

ftevfe eller fjor Tiden utjenfidygtig. & 16. For fiedfe 

utjenftdygtig fan den Baagjældende erklæres enten til al 

Krigstjenefte eller til ben egentlige Krigstjenefte. — GF føl- 

gende Tilfælve maa en Mand iffe af Kasfationsfommisfionen 

erklæres for ftedfe utjenfidygtig, uden førft at have været 

indlagt pan et militært Sygehuus til Jagttagelje, for at 
Dverbeviisning om Beffaffenheden af hans Tilftand fan er- 

holdes: 1) naar den famme Legemsfeil eler Svaghed, for 

hvillen' han fremflilles til Kasfation, har været iagttagen 
paa 2 eller 3 Sesfioner efter hinanden, og "han førft ved fit 
finfte Møde er erflæret for tjenfidygtig; 2) naar Feilen er 
af den Beffaffenhed, at ben, ifald den var bleven iagttagen 
veb hans Møvde pan Sesfionen, vilde have bevirket, at hans 
endelige Behandling var bleven udfat, og 3) naar nogen 
Værnepligtig mistænkes for Forftilelfe i Henfeende til Feil 
og Svagheder eller fammes Gran. — SØRed Henfyn til. vet 
Mandffab, ber erklæres for fiedfe udygtigt til den egentlige 
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17 Sept, 

478 Unordn, om Værnevl.Zjenftdygtighed: SS 16-20. 

Hrigstjenefte, har Kadfationsfommisfionen at tage Veftem- 

melfe om, til hvilfen eller Hvilfe Klasfer af Militærarbeidere 

vet bør henregnes, og derom at gjøre Bemærfning i Kasfa- 
tiongatteften, $ 17. Gom for Tiden utjenftdygtige be- 

tegnes: 1) Refonvalefcenter, til hvis fulbfomne Helbre= - 

delfe efter Sandfynlighed vil udfordres en længere Tid end 

6 Uger, og 2) Saadanne, med Henfyn til hvilfe den an= 

ftilede Brøve og Lægeunderføgelfe. iffe har fat det udenfor 

al Tvivl, at de ere for ftedfe ubygtige til den Tjenefte, hvor 

til be ere anvendte. — ndvidere Tunne Saadarne, der 

paa Grund af Sygvom iffe have funnet beeltage i Mano-= 

ffabets Øvelfe i faa lang Tin, mindft 2 Maaneder, at deres 

Uddannelfe iffe vil funne fuldendes i den almindelige Tid, 

af Kasfationsfommisfionen erflæres for Tiden utjenfidygtige. 

& 18. 3 Kasfationsattefterne bør ftedfe være anført efter 

hvilfen Beftemmelfe i Megulativet den Paagjældende er bles 
ven faéferet, og i hvilet Omfang han af Kasfationsfommis- 

fionen ev erklæret utjenftdygtig, Saa bør og Attefterne inde» 

holde en Beretning om, hvorledes de Legem8feil og Svag= 

heder, hvormed ben Baagjælvende er behæftet, ere ven Un= 

derføgelfen befundne, ligefom og om be Omftænbighjeder, 

ver have foranlediget, at han er anfeet utjenfidygtig, famt 

faavint mulig Oplysning om, hvorvidt den militære Tjenefte 

fan antages at have bevirket den Tilftand, der begrunder 

Kasfationen. Ved Betegnelfen af Sygdomstilftanden bør Re- 

gulativets Ord og Udtryfsmaade faavint muligt følges. 

& 19. Om enhver Kasfation har den paagjælbende mili- 

tære Myndighed firar at gjøre Anmeldelfe til vedtommende 

Udførivningsdjef ved at fremfende den originale Kasfationgs 

atteft, hvilfen derefter, forfaavint den Paagjældende paant 

flal underfaftes VBedømmelje af Sesfionen, fremlægges for 

denne til Beiledning ven hang Behandling. die Kapitel. 

De Regler, der flulle iagttages ved [bet udfirev's 

ne Mandfiabs Fordeling tilSøværnet og Hærens 

forjtjellige Baaben og Korps, & 20, Af vet til 

ven egentlige Krigstjenefte udffrevne Mandffab, fom har faaet 

Bedtegning om at være ffitfet til Søværnet (E,K, 1), blive     

Anordn. om Værnepi. Tjenfidygtighed. S$ 20-21, 479 

forlovs at tildele Søværnet' de, der efter den dem iøvrigt 17 Sept. 

givne Vedtegning føge Erhverv ved Søfart eller Fifferi, 

famt de, der efter deres Livsftiling og tidligere Beffjæftigelfe 

(jofr, Beftemmelferne i & 6) ere. fortringviis ffiltede til 

"Tjenefte paa Flaaden og ved. Orlogsværftet. Cr der udffre- 

vet et ftørre Tal af digfe Bærnepligtige, end der ffal til- 

veles Søværnet, udtages De med de lavere Mumere til Sø- 

værnet fremfor dem med de høiere Numere, — Er der iffe 

ubfirevet et tilftræffeligt Tal af disfe Bærnepligtige til at 

fylnefigjøre Søværnets Krav, udtages til Søværnet endvidere 

blandt bem, der fremfor Andre funne bruges paa Flaaden 

. Bg ved Værftet, be, der alene have Bedtegning E. K. 1 eller 

foruden denne tillige Bedtegning E, K. 2 eller 3, de lavere 

Numere fremfor de høiere. 

nets Krav fylneftgjort, beftemmer Juftitsminifteren efter Ud- 

faldet af Sesfionen, hvormange af dem, fom foruden BVedteg= 

ning E. K. 1 fave Bedtegning E.K. 4, ver ffal tildeles Sø- 

værnet og hvormange Hæren, hvorved det fom- almindelig 

Regel iagttages, at be lavere Mumere tildeles Søværnet, 

be højere Hæren. — Forfaavidt Gøværnet herefter endnu 
ffulbe mangle Manoffab, udtages bet endvidere fornødne 

Manvffab af de lavefte Mumere blandt bem, der ellers fulde 

tildeles Fodfolfet. —$ 21, Af be til egentlig Krigstjenefte 

udffreone Bærnepligtige, der have faaet Bedtegning om at 

være flilfede til Tjenefte i. Rytteriet og fom Trainfonftabler 

(E. K, 3), tildeles be, derere under 65 Tommer, fortrinsgviis 

Rytteriet, de, der ere 65 Tommer eller derover, fortringviis 

Urtilleriet, de lavere Mumere fremfor de høiere. — 2 bem, 

ver have fanet Vedtegning om at være ffiffede til Tjenefte 

fom Ingeniører, Konftabler og Haandværkere ved Artilleriet 

(E. K, 4), udtages forlods til hvert af de pangjældende 

Baaben de, der efter den dem iøvrigt givne Vebtegning om 

Livsftiling og tidligere Beffjæftigelfe maae anfee8 fortrinsviis 

fiffeve til Tjenefte i det paagjældende Vaaben. Under for- 

møbdent Henfyn til at hvert af de paagjældende Korps faner 

vet Tal af be forffjellige Klasfer af Haandværkere og andre 

Værnepligtige, ver fra tivligere Livsftilinger medbringe fær= 

1869, 
brnsnernemnnenr. 

Er endnu iffe herved Søvær- i 
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480 Anordn.omVærnevl. Tjenfdygtighed, S$21-23. 

lige Færdigheder, fom Korpfet maatte have Brug for, tildeles 

af det øvrige til bisfe Korps anvendelige Mandffab i Neglen 

ve med de lavere NMumere Ingeniørforpjet, be med.de høiere 

Numere Artilleriet, — De, der have faaet Bedtegning om 

Tjenfidygtighed til to eller flere af de i & 6 nævnte Tjenft- 

Ddygtighedsklasfer, tildeles, forfaaviot de iffe fom fortrinsviig 

flitteve til Tjenefte i et beftemi Korps ere uden Henfør til 

Lovtræfningsnumeret tilbdeelte bette, efter bereg Lodtræfning8= 

mumere, be lavere fremfor de høiere; de forffjellige Tjenefte- 

grene i ben Orden, i hvilfen vdisfe i bemeldte Baragraf ere 

nævnte. — SMaar der ved et Baaben maatte haves færlig 

Brug for enfelte Bærnepligtige, der ere i Befindelfe af vigfe 

Færvigheder, for hvilfe der ellers i Almindelighed iffe er 

Jinvenbelfe ved det paagjældende Baaben, navnlig viste Klagjer 

af Gaandværfere, fan der, naar der iffe blandt dem, der 

paa Sesfionen have faaet Bentegning om at være fkittede til 

Tjenefte i det paagjældende Baaben, findes faadanne Bærne= 

pligtige, udtages bet fornøvne Tal til Baabnet blandt dem 

af de paagjælvende Bærnepligtige,. der have udtvuffet De 

Iavefte Mumere. & 22. Forfaavidt det fom Mtilitærars 

beidere udffreone Miandffab, ber er betegnet form hørende 

til 1fe Mlasfe, ilfe er tilfræffeligt til at fyldeftgjøre. Sø- 

værnets Krav, udtages endvidere til Gøværnet af de til 4de 

Slasfe hørende Militærarbeidere, indenfor det bhøiefte Pumer 

af denne Klasfe fom indfalbeé, de, der efter den dem "givne 

Bedtegning om Livsftiling og tidligere Beftjæftigelfe mane 

anfees fremfor andre at funne bruge8g paa FYlaaden og ved 

Værftet (jvfr. $ 6, Ifte Klasfe). — ZF ve Bærnepligtige, 

ver have faaet Bedtegning om at være fliffede " til Tjenefte 

fom Heftepasfere og Kjørefvende, anvendes be med be lavere 

Mumere fom Geftepasjere, de med de høiere fom SKjørefvende. 

— De, der have faget Ventegning om Tjenftdygtighed til 

flere af be i & 7 nævnte Tjenfidygtighedsklagjer, tildeles 

efter deres Lodtræfningsnumere, de lavere fremfor 've høtere, 

ve forffjelige Tjeneftegrene i den Orden, i hvilfe bisfe i 

bemeldte Baragraf ere nævnte. $ 23. Saafremt ifte alle 

be, der foruden bereg almindelige Tjenfidygtighedsvebtegning 

  

  

Bern for Udvandrere. $$ 1-3. 481: . 1869, e 

have Bedtegning om Tjenfidygtighed jom- Underlæger (L) 17 Sept. 

fulle tildeles Lægeforpjet, idtages til bette førft be, dér have 

beftaaet Lægeeramen ved Kjøbenhavns Univerfitet, af bem 

ve [avere Mumere fremfor de høiere, og vernæft "de øvrige, 

ligeledes de lavere Mumere fremfor be høiere, — DEF 

. dem, ber have Bedtegning om Tjenftdygtighed fom Un- 

verdyrlæger (D» L.), tilveles ve lavere Numere Dyrlæge 

forpfet fremfor de høtere Mumere. &24. Betjendtgjørelfe 

angaaende be Øegler, der i Kongeriget Danmart blive at 

iagttage ven Bedømmeljen af værnepligtigt Mandffabs Tjenft- 

dygtighed m. m., af 26be Uuguft 1865 hæves, hvorimod det 

af Juftitsminifteriet i Henhold til fongelig Refolution af 

13ve Geptember 1867 under 14ve f. M. udfærdigede Re- 

gulativ for Bedømmelfen af de Bærnepligtiges Dygtighed til 

SKrigstjeneften enten i Gæren eller ven Søværnet indtil Vis 

vere bliver flaaende ved Magt. Hvorefter alle Vedkommende 

fig have at rette. 

Beftemmelfer for Udsandrere, fom afgane herfra 

Vivecte til Mews York,  Udfærdigede af Politidirecteuren 

i Kjøbenhavn”), 
i 

Til Cjterretning for Udvandrere, Der afgane directe her= 

fra til Nem-Pork, meddele herved følgende Beftemmelfer, 

fom paa Dverreifen fiulle iagttages faavel af Capitainen 

fom af Udvandrerne, Enhver for hans Bedfommende: 

& 1. Gom Boren regnes enhver Pasfageer, ber er over 

12 Aar gammel. To Børn mellem 1 og 12 Aar regnes 

for cen Bozen. Børn under 1 Aar regnes iffe, 82, Sun 

Mand og Kone, eler ' Fruentimmer eller Børn under 12 

Mar mane dele famme Køie; alle andre Pasfagerer fåulle 

hver ifær have fin KVøie, De faaledes under Neifen af 

Basfagererne benyttede Høier miaae iffe tageg ned før 48 

Timer efter Slibets AUntomft til Beftemmelfesftedet, med= 

mindre Basfagererne tidligere have forladt Sfibet. 83. I 

>) Tiljvarende Beftemmeljer vare allerede mebbdeelte unber 

285e Upril, 12te Mai, 8be Juni og 3lte Juli 1869. 

Lov:Samling f. 1869. (31) 
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ved flige Craminationer,  hvorimov Lærerne ffulle give" de 

Forfømmelige en Paamindelfe.  & 9, Til Ufgangseramen 

har Candidaten at aflægge følgende Prøver: a) Sfriftlige 

Prøver, 1. Chirurgi, 2. Medicin. 3. Retslægeviden- 

ffab.- 5) Mundtlige Prøver. 4. Anatomi. 5. Phy> 

fiologi. 6, Chemi. 7. Botanik og Pharmacologi, .8. Chi- 

rurgi. 9. Medicin. 10, Almindelig Vathologi, 11. Fød- 

Telsvidenffab. 12, Hygieine, cc) Practiffe Prøver. 

13, Anatomiff Disfection., 14. Chirurgiffe» Operationer. 

15 -& 16. Klim 2 Vrøver. — De ffriftlige og 

mundtlige Brøver aflægges i Sunt Maaned; de prac- 

tiffe Prøver blive derimod at . aflægge i Løbet af. det 

finfte Underviigningsaar, naar det for Prøven nødvendige 

Materiale fan  fomme ” tilftede, &$ 30. Bed Afgang8- 

examen gives der  fpeciele Characterer for hver af 

De ovenfor nævnte 16 Vrøver. Følgende Characterer gives: 

udmærfet godt — 8 Boints; meget godt — 7 BVoints; 

godt — 5 BVointé; temmelig godt =— 1 Boint; maabelig 

gøbt — — .7. Pointe; flet — — 23 Points.  Hoven- 

characteren beftemmes af Specialdjaracterernes  fammenlagie 

Talværdi, faaledes at ber til Førfte Characteer med: Ud- 

mærfelje udfræves 120 Boints, til Førfte Characteer 96 

Points, til Anden Characteer 64 Bvints og til Tredie 

Characteer 32 Boints. Den, fom i tvende Fag erholder 

molg., fan, uden Henfyn til Bointsantallet, iffe opnaae 1fte 

Characteer, og Characteren Slet i noget Fag udelutfer fra 

i det Hele at beftaae Cramen. & HR. Som Cenforer i 

Chemi, Pharmacologi og Botanik tilfalbes Wypotheferen i 

Reykjavik og Læreren i Naturhiftorie ved den lærde Skole, 

og fon Cenfor i. famtlige øvrige Fag, i Forening med ven 

af" Skolens Lærere, . tilfalbes en af de nærmefte Diftricte= 

læger. 

Beljendtgjørvelfe, hvorved bringes til almindelig Sund fab, i 
at Tordenffjoldøgade paa Strækningen fra Heibergsgades 

  

Medhold af Loven af 14dbe December 1857 om Gader, 

Beie og Vandløb i Kjøbenhavn 88 1 og 7 derom tagne 

Beflutning er overtaget fom offentlig Gade fra I1fte Anguft 

">. A. at regne. Udfærdiget af Kjøbenhavns Magiftrat - (2den 

Afdeling). 

Snordning om de Regler, der blive at iagttage ved BENT, 22. 
1 ug. 

Jommelfen af værnepligtige Mandffabs Tjenftdygtighed og 

ved Det: udffrævne Mandffabs Fordelinge). — SJuftits-Min. 

J. Nellemann. (2ov-Tid. 1876 &. 294—304). 

Bi Chriftian ben MNiende, af Guds Maade Konge til 

Danmarf, etc, etc, Gjøre vitterligt: — Efter be O8 af Vor 

Juftitsminifter derom allerunderdanigft forebragne Omftæn- 

digheder ville Vi herved i. Henhold -til Lov om Bærnepligt 

af 6te Marts «1869 &8 20 og 25 allernaavigft have faftfat 

følgende BWegler, der blive at iagttage ved Bedømmelfen af 

værnepligtigt Mandffabs Tjenfidygtighed og ved det udffrevne 

Mandffabs Fordeling, hvilfe RNegler træve iftedbenfor de i 

Anordningen af 17ve! September 1869 indeholdte, 

Ifte Capitel. De Regler, der af Sesfionerne ffulle 

ingttages ved VBedommelfen af det: værnepligtige Mandffabs 

Tjenftdygtighed. $%. Enhver Bærnepligtig, ver fremftiller 

fig for Sesfionen til Vevømmelfe og Behandling, er for- 

pligtet til, om forlanges, i Sesfioneng QOverværelfe at 

underfafte fig Unberføgeljfe af Sesfionslægerne, Bed denne 

Underføgelfe maa den Værnepligtige være afført fine Klæv- 

ningsfiyffer, medmindre Sesfionen, navnlig naar ben Paa- 

gjælvendes Legemsfeil ere fan øienfynlige, at fuldftænbdig 

Ufflævning " findes ufornøden, tillaber det Mobjatte, — 

SYngen Lægeunderføgelje fan fordres foretagen ved funftig 

Belysning. $ 2. ZÉngives Mogen at være utjenfidygtig 

formedelft Legemsjeil eller Svaghed, om hvis Tilftedeværelfe 

Sesftonslægerne "iffe funne have nogen begrundet Mening, 

og til hvis Bevømmelje en længere Tid udfordreg end den, 

sy Deme Unordning er inderffreven: ,,9 — Kongens Ravn 

Frebderit, Kronprinds.”   
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sd, 

16 Aug, Sesfionsfortetningerne funne, tilfteve, faafom:; - Simesfyg= 

    
  

domme, Mangel paa Fatteevne, Tab .af Gufommelfe,  Liig= 

fald, faldende Syge, Krampeflag, habituel frampagtig Ryften, 

Mangel af Sandfer$ Brug, Stammen, habituel. ftinfende 

Sved, bør faadan Angivelfe, faavidt muligt, godtgjøres efter 

Omftændighederne ven Thingsvidner, Lægeattefter, Stole 

lærer» og Præfteattefter i Forening, forfaavidnt Svagheder 

har yttret fig under den Paagjældendes Sfolegang eller 

Forberedelfe til Confirmation, Erflæringer fra militaire 

Myndigheder, AUttefter fra Overlægen ved en Anftalt for 

Sindsfyge eller fra Forftanderen for et Døvftumme= eller 

Blindeinftitut 0. de8l,, idet Se&fionen i ethvert .enfelt Til- 

fælde har at afgjøre, hvilfen Beviiskraft der fan tillæggeé 

be fremkomne Vidnesbyrd. — Øgfaan udenfor disfe Tilfælde 

jfal Sesfionen være berettiget til at paalægge ben Paagjæl- 

bende ved Thingsvivne eller paa anden henfigtsmæsfig Maade 

at bevife visfe angivne Sygdomstilfælde, hvis Tilfteveværelfe 

eller Grad iffe fan fljønnes af Sesftonslægerne. — &Be8s- 

fionen ffal derhos være bemyndiget til at beflutte, at em 

Bærnepligtig ffal fættes under Diftrictslægens Tiljyn og i 

fornødent Fald indlægges pan et Sygehuus for at erfare 

om et angivet, men et tilftræffelig oplyft Sygdomstilfælde 
virfelig er. tilftede og da i hvillen Grad. Ogfaa fan Se8- 

fionen, hvor Omftændighederne give Anledning dertil, ad 

fpørge bet øvrige tilfteveværende Mannffab, Lægdsmanden 

ellev andre paalibelige Mænd om, hvad der maatte være 

bem befjendt om den Vangjældendes Helbredstilftand.  For- 

øvrigt funne Lægeattefter eler andre Beviislighedner ogfan 

udenfor de ovennævnte Tilfælde fremlægges for SeSfionen - 

for mulig at tjene til Veiledning for Sesfionslægerne ved 

deres Bedømmelje, og fov at det i alt Fald fan tilfjende-= 
gives Den PBaagjældende, hvilfe yderligere Bevifer han har 

at tilveiebringe, $ 3. JF Bifitationsprotocollen indføres i" 

Korthed, om den Unbderføgte er funden behjeftet med Feil og 

Svagheder og da hvilfe, Forfaavidt Feilene eler Svag- 

hederne ere til Hinder for den Paagjældendes Udffrivning 

  

enten for ftedfe ;eller for Tiden, bør, . faavidt mulig, "Regu- 16" Aug. 

fativets Ord og Udtryfsmaade følges; men hvor Dette ifte 

laver fig gjøre, "henvifes altid ved Bogflav og -Mummer til 

ven Beftemmelje i Regulativet, hvorunder Feilen eller Svag= 

heden er at henføre. - & m. Saar ben Bærnepligtige er 

unverføgt af Sesfionslægerne, bedømmes hans Zjenftbygs 

tighev af Sesfioneng famtlige Medlemmer, til hvilfen Ende 

Sesfionen i fornødent Fald fan forlange yderligere Dplyss 

ning af Sesfivnslægerne, — Den, jom ved hver af. 3 

Sesfioner har faaet Bedtegning om, at han efter Sesfioné- 

lægernes eller een af bdisfes Stjøn fandfynlig lider af en 

Sygdom, navnlig Bryft« eller Hjertefygdom, bør bedømmes 

jom om -Sygdommens Tilftedeværelfe var utvivlfom, — 

Gijgvomme, der fandfynlig funne helbredes inden Møde- 

tiden, ere iffe til Hinder for, at Mandffabet paa GSesfionen 

anfees tjenfidygtigt. — Den, fom udebliver fra Sesfionen 

med lovligt Forfald, og for hvem der efter Sesfioneng 

Beflutning i Genhold til Værnepligtslovens & 21 trættes 

Lov af Vægdemanden eller et af Sesfionens Medlemmer, 

antages at være tjenlig til den egentlige Krigstjenefte, for= 

faavint ber iffe foreligger Bevis for vet Modfatte. & &. $ 

Henhold til -Gebømmelfené Udfald bliver den pangjælvende 

Bærnepligtige af. Lægdérullen: enten efter Værnepligts- 

lovens & 18 at udflette af Mullen, eller efter famme Lovs 

S 15, 1fte Stylfe at afvife, eller efter famme Lovs & 16 

at forbigaae med Baalæg om at møde for næfte Aars 

Se&fion, eller hans endelige Behandling efter famme Lovs 

& 17 at udfætte til Sesfionen for .bet vaafølgende Aar, 

ellev efter famme Lovs & 15, det Styffe foreløbig åt 

behandle af Sesfionen uden at udffrives, eller envelig 

efter famme 2ovs & 19 at udffrive til ben egentlige Srigé« 

tjenefte eller fom Militairarbeiner. — Med Henfyn til be 

BVærnepligtige af Sørnllen, der i Henholb til Værnepligts= 

lovens & 12 Poft 4 fremftille fig for Sesfionen til Bex 

vømmelfe, gaaer benne fun ud paa, hvorvidt be fom uftif 

fode tif Krigstjeneften hume udflettes af Rullen eller ile,           
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16 Aug: & 6. Den Bærnepligtige, dér fral udffrives til den egents— og blandt visfe navnlig Folk; der efter deres Livsftiling og tids 16" Aug. 

  

      

lige Srigstjenefte, maa befivde tilftræffelige aandelige Cvner ” 
famt legemlig Kraft og Sundhed til at udholde” de "med 
jadban Tjenefte forbundne Anfirergelfer, Befværligheder -og 
Savn. — F Almindelighed udfordres famme Tjenfibygtig- 
hed til ben egentlige Krigstjenefte faavel ved Søværnet form 
ved Hæren og ved benneg forffjelige Vaabenarter. Ses 
fionen giver Enhver, der findes tjenfidygtig til ben egent- 
lige Krigstjenefte, Vedtegning om ven celler de Arter af 
SKrigstjenefte, hvortil han efter famtlige forhaandenværende 
Forhold ffjønnes bedt ffiffet (jfofr. Værnepligtslovens $ 19). 
— Det Mandflab, ver udffrives til ven egentlige Krigs- 
tjenefte, ffal have en Høibde. af 61 Commer eller derover. 
— Det bliver at betegne fom hørende til følgende Klasfer: 
1fte Klagfe (E, K. 1). Mandflab ved Søværnet, 
Som fliffet til Tjenefte ven Søværnet betegne ftærkt bygget 
Mandffab, der uden at være befarent beffjæftiger fig mev 
Søfart elev Fifferi eller er vant til at færdes. paa Søen, 
eller fom paa Grund af" fin Livsftiling og tidligere. Be- 
fljæftigelfe maa anfees færlig flittet til Tjenefte paa Flaaben 
og ved Orlogsværftet, navnlig faadanne, der page Maffiner, 
Fyrbøbere, Kullempere og be Gaandværfere, ber befatte fig 
mer Sfibsbygning og Eqvipering (Sfibstømmermænd, Sele 
magere m. fl). den Klagfe:(E. K, 2). Garvere; 
Som ffitfeve til Tjenefte ved Garden betegnes de fmutfefte 
og anfeeligfte Foli med en Højde af 67 Tommer og der- 
Dver, og fom derhos ere ftærft byggede,  3die Hlasfe 
(E. K, 3). - Trainconftabler og Myttere. Som 
ffilfet til faaban Tjenefte udvælges Mandffab, der er vant 
fil at omgaaes med Hefte, og om hviltet vet med Sitferhed 
fan ffjønne8, at det har den fornødne Legemsftyrfe: a) Trains 
conftabler, med en Høide af mindft 65, men iffe. 67 Commer; 
b) Hyttere, med enn Høide af mindft 68, men iffe 65 Tommer, 
4de Klagsfe (E, K, 4). Ingenieurer, Artilleriets 
Conftabler og Haandværkere. Som fiffede til 
bisfe Vaaben betegnes ftærlt bygget og fraftigt Mandffab 

ligere Beftjæftigelfe maae anfee8 fortrinsviis fliffede til Tjenefte 

i disfe Gaaben, navnlig Telegraphifter, Folk, der have Kjend= 
[fab til Jernbaners Anlæg og Drift, Urditecter-og Folk, ber 

ere Tyndige i Ledelfen. af ftørre Bei= og Fordarbeider, -ders 

næft faadanne, fom fremfor Andre -funne bruges i disfe 

Baaben, faafom Bødfere, BVøsfemagere, Grovfmede, Hjul- 

mænd, Jordarbeidere, Kleinfmeve, Maffinfabrifanter,  Ma- 

ffinjmede,,, Murere, Guedkere, Steenhuggere og Tømrere: 

2) Feltartilleriets Conftabler med en Høive af mindft 63, 

men iffe 67 Tommer; 5) -Fæftningsartilleriets Conftabler 

med. en Høide -af mindft. 63 Tommer; c) SYngenieurer og 

Conftaber ved Årtilleriets tedjniffe Afvelinger. dte |lasfe 
(E. K. 5), Fodfollt, — BWev Betegneljen af Mandffabets 

Tjenfidygtighed vil der være at tage Henfyn til Beftem- 

meljerne i denne Anordnings & 21.  $ Y%. Den Bærne- 

pligtige, fom iffe anfeeg anvendelig til den egentlige Krigss 

tjenefte, men dog iffe ffjønnes at have faadanne Legemsfeil 

eller Svagheder, der. gjøre ham for fiedfe uffiffet til al 

Krigstjenefte, bliver at udffrive fom Militairarbeidver. — 

SØRilitairarbeidere blive at betegne fom hørende til følgende 

Klasfer: 1fte Klasfe (M. 1%: Trainfoldater og 

Heftepasfere, Hertil udtages Folk af em Høive af 

mindft 62 Tommer, fom ere vante til at omgaaeg med Hefte, 

jom iffe ere uffiffede til Midbning og til Føring af Haandhefle, 

og fom derhos iffe have Fetl paa Syn og Hørelje, Fden 

Klasfe (M, 2). Sygepasfere. Som ffiffedve til denne 

Tjenefte betegnes Mandffab af en fraftig Legemébygning, 

og blandt visfe navnlig Folk, der pan Grunn af deres 

aandelige Udvifling eler Livsftiling maae anfees fortrins- 

vits ffilleve til Sygepasfergjerningen, faafom Barberere, 

Contoirifter, Handelscommisjer, Vharmaceuter eller Folk i 

lignende Stillinger, og af Haandværfere navnlig Suevfere 

og Sadelmagere. B3dte Klasfe (M. 3). De øvrige 

Militairarbeidere. — Wed Betegnelfen af Mandffabets 

Tjenfibygtighed vil ber være at tage Henfyn til Beftemmelfen i  
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pligtige, "Der En es beftanet Lægeeramen ved Kjøben- 
havng Univerfitet eller fom Lægeftuberende i mindft 2 Aar 
have gjort Tjenefte ved et af ve ftørre Hospitaler i Kjø- 

7 benhavn, og de Bærnepligtige, der have beftanet Dyrlægeeramen 
ved den fongelige BVeterinair« og Landbohøiffole, "gives ver, 
foruden Bedtegning om Tjenfidygtighed enten til den egent- 
lige Krigstjenefte eller fom Militairarbeidere, tillige Ved- 
tegning om Tjenfidygtighed henholdsviig fom Underlæger (L.) 
og. fom Unberdyrlæger (D. L.). $ 9. De til Militaiv= 
arbejdere tjenlige befundne Værnepligtige, fom hade godt- 
gjort at. være i Befibdelfe af almindelige Kundffaber — 

" færlig i Regning og Retffrivning — ved at have beftaaet 
en offentlig Vrøve enten ved en offentlig Underviisnings= > 
anftalt (f. Cx. Adgangsprøven til Univerfitetet, ven almins 
velige Forberedelfeseramen, Afgangseramen ved en Realffole, 
Sfolelærereramen) eller ved en privat UnderviigningSanfialt, 
hvor Prøverne antages at give lignende Sifferhed .fom ve 
fornævnte Vrøver for, at han har erhvervet fig faadanne 
Kundffaber, eller fom i længere Tiv have havt Anfæitelfe 
paa et ftørre Handelscontoir og fammefteds i mindft 2 Yar 
have udført en betroet Tjenefte fom Bogholder, Regnffabs- 
fører, Magafinforvalter eller deslige, gives der tilige Bed= 
tegning om Tjenfidigtighed til Forpleiningscorpjet (F.). 
$ 30. BWted Henfyn til ve Værnepligtige, ver iffe af 
Sesfionen funne endelig behandles (udffrives eller fom 
uffiffeve til al Krigstjenefie udflettes af Kullen), bør Be- 
bømmelfen, forfaavidbt ben Baagjældende iffe hører til dem, 
ber ere hjemfendte fom for Tiden utjenfidygtige, udtrytfelig 
gane ud paa, om ben Bærnepligtige er eguet til, fanfremt 
han derom fremfætter Begjæring i Henhold til Værnepligts- 
fovens & 15, det Styfte, at blive foreløbigt behandlet å: 
uden at udffrives.  Saaban foreløbig Behandling bør dog 
Ingen undergives, fom itfe er faaledes ubviflet, at har fan 
fhjønnes uden Sfabde for fit Helbred at funne beeltage i bet 
udffrevne Mandffabs Øveljer, — Der vil være at give 

handling og fom begjære faadan Behandling, Vedtegning 

om ben eller de Arter af Hrigstjenefte, hvortil de efter famt= 

lige forhaanbenværende Forhold antage at ville blive ftittede, 

naar de opnaae fuldfommen Tjenftdiygtighen. — De Bærne- 

pligtige, fom have beeltaget i ben i Genhold til ven om- 

handlede Lovbeftemmelfe oprettede færffilte Lodtræfning, op- 

føreg paa en færffilt Lodtræfningslifte. $ ZL, Ved enhver 
Bærnepligtig, der udffrives eller behandles foreløbig efter 

Bærnepligtslovens & 15, Bliver ber til Beiledning ved 

Mandffabets Fordeling til de forffjelige Værn, Vaaben eller 

Corps i Lægdsrullen og i LodtræfningSlifterne at anføre fan 

betegnende fom muligt Ovlysning om hans Livsftilling eller 

hidtil brugte Beffjæftigelfe. $ 12.  Sesfionen er (jvfr. 

& 2, 3vie Poft) berettiget til at beflutte, at en Bærneblig= 

tig, ver ffal udffrives elev fom er udffvreven, ffal. tages 

under Cuuv for Udffrivningsvæfenets $Megning og i fornødent 

Fald indlægges pan et Sygehnué; men en faavan Foran= 

flaltning bliver dog førft at træffe, naar ben Baagjældende 

hav opnaaet den fædvanlige Udffrivningsalder, og der er 

Unledning til at antage, at han felv enten iffe fan eller 

ilfe vil førge for fin Helbredelfe, — S' Reglen bliver. 

Bærnepligtiges Cunr for Udffrioningsvæfenets Regning faa 

leves fun at anvende, hvor ber ev Grund til at antage, at 

Sygdommen er forftilt eller forfætlig paadragen eller næret, 

eller den Paagjældendes Stilling og huuslige Forhold ere 

af ben Beffaffenhed, at han iffe felv fan førge for fin Hel 

bredelfe, navnlig naar Sygdommen er anfeet uhinderlig for 

Udffrivningen eller førft paabragen efterat denne har fundet 

Sten. — Gr der Anledning til at antage, at den Baa- 

gjælbende felv fan og vil førge for fin Gelbredelfe, bør ber 

af Sesfionen herom gives ham et udtryffeligt Paalæg, fan 

at han førft, naar han 'ilfe efterkommer dette, tages under 

Cunrv for Udffrivningsvæfenets Regning. — Ytaar Sesfionen 

iffe ftrar fan tage Beftemmelfe, om en Værnepligtig ffal 

tages under Cuur for Udffrivningsvæfenets Megning, fan 

Udffrivningsdjefen tage, Beflutning herom efter indhentede        
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nf de. militaive Myndigheder file ingttages. vid Bedommuel- 
jen nf det udfrevne Mandffabs Tjenftdygtighed.  & 13. Be 
bømmelfen foretages af anordnede Casfationscommisfioner. 
Disfe beftaae, udenfor det Tilfælde, at en BVærnepligtig 
fremftilles til Casfation blot paa Grund af Undermaal, af 

"en General eller en Dberft eler i manglende Fald en anden 
Officeer og, faavidt mulig, 3 lægefyndige Medlemmer, helft 
militaire Læger, — Efter be ftedlige Forhold blive følgende . 
færlige Regler at iagttage: A. For Hærens VBedtom- 
mende, I fjøbenhavn beftaner Cagfationscommisfionen af 
Svouscommanbdanten, bet lægefyndige Medlem af Beftyrelfen 
for Garnifonsjygehufet, Garnifonsfygehufet8 Dverlæger og 

ben fungerende Læge ved ben Troppeafdeling, Hvortil den 
til Bedømmelfe Fremftilleve henhører, Cr ven BVaagjældende 
fom fyg behandlet i Garnifonsfygebufet, refererer ven Læge, 
fom hav behandlet ham; har han iffe været indlagt i Syge- 
hufet, fremfiiles han af den paagjældende Troppeafbeling8 
Læge, I førfte Tilfælde unberffrives Casfationsatteften af 
Sygehuuslægen, i fivfte Tilfælde af Troppeafdelingens Læge. 
Den paategneg bernæft af Gouscommanbanten med ben Be-= 
mærlning, at Casfationen ev foretagen paa lovbefalet Maade, 
og meddeles bevfra den paagjælbende Troppeafbeling. — 3 
de Garnifonéfteder udenfor Kjøbenhavn, i hvilfe flere Troppe- 
afdelinger ere ftationerede, beftaaer Casfationscommisfionen 
af den Høiftbefalende (Stedets Commandant) og, forfaavidt 
ber findes et Garnifonsfygehuns, af dettes Overlæge, famt 

af fvende andre ved Troppeajdelingerne fungerende Læger, 
Hvor intet Garnifonsfygehuug findes, flulle Casfations- 
commisfionens lægefyndige Medlemmer befiaae af de -i 
Garnifonen fungerende Læger, og, faafremt der ifte findes 
3 militaire Læger i Garnifonen, desuden af 1 eller 2. civile 
Læger, der tilforordneg Commisfionen efter Amtmandens 
Foranftaltning, — Men Henfyn til Fremftiling af den paaz 
gjælbende- Bærnepligtige, Keferatet om hans Tilftand, Cas- 
fationgattefternes Underffrift og Paategning famt deres Frem- 
fendelfe til den vedfommende Troppeafveling iagttages de 

    

Garnifon, —- Naar en Bærnepligtig fremftiles til Cass 

fation blot paa Grund af, at han mangler bet. for vedfom-= 

mende Tjeneftegreen foreffrevne Høidemaal, bliver Casfations- 

commisficnen ;at fammenfætte af. Forftanderen for Kebrut- 

ffolen i Forbindelfe med tvende andre dertil commanderede 

Officerer.  Casfationsatteften ndfærdiges med famtlige Med= 

[emmers Underffrift. . B. For Søværnets Bedfom- 

mende $ Hjøbenhavn beftaner Casfationscommisfionen 

af Commandanten i Myboder, vet lægefyndige Medlem af 

Beftyrelfen for  Garnifonsfygehufet,  Garnifonsfygehufets 

Dverlæger og af "den vedkommende fungerende Læge. Cr 

ben Paagjældende jom fyg behandlet i Sygehufet eller paa 

Logisffibet, refererer henholdsvis Sygehunslægen celler 

Logisffibets Læge, i modfat Fald Afdelingens Læge. — Der 

Læge, ber refererer, underffriver Casfationsatteften, hvilfen, 

efter at være paategnet af Commandanten i Nyboder, til- 

fiilles Orlogsværftet. — Med Henfyn til be befarne Bærne- 

pligtige, der udenfor den Tid, de ere til Tjenefte, begjære 
fig fremftillede for Casfationscommisfionen for at blive ud= 

flettede af Kullen, jvfr. & 5 fidfte Styffe,” forholdes paa: 

famme Maade fom med Henfyn til det i Sygehufet ind- 

lagte Mandffab. — Casfationsatteften bliver, naar den er 

udfærdiget og paategnet, af Commandanten i Nyboder- 
umiddelbart at tilftile Juftitsminifteriet (Udffrivningsvæ- 

fenets' Revifion), forfaavint Pangjældende henhører under 

Jndfalbelfe for vebfommende Aar, og altfaan er t Befiddelfe 

af. Sfylbbog og iffe af Søfartsbog, hvorimod Atteften, naar 

Baagjælbende iffe ev under Indfalnelfe, tilftiles vedfom-= 

mende Udffrivningsdef. — Forfaavidt en Casfationsforret- 

ning maa afholdes i nogen af Landets Havne, fammenfættes. 

Casfationscommisfionen af Sfibsjefen, Sfibets førfte Læge 

og 1 eller, om mulig, 2 paa Stedet værende militaire eller 

civile Læger, fom Stibsdefen igjennem ve ftedlige Myndig- 

heder foranlebiger tilfaldte, — Casfationsatteften underffrives- 

af Sfibets "Læge og paategnes af Stibsdefen. —. Gamtlige 

Casfationscommisfioners Pledlemmer have overeensftemmende  
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ben Baagjældendeg Tilftand. "Cagfationsprotocollen bør efter 
endt Forretning underffrives af hele Casjationgcommisfionen, 
— Saar i Krigstiv eller under andre overordentlige Om- 
ftændigheder bet Tilfælde fiulde indtræffe, at Casfationg- 
commisfionerne iffe funne fammenfættes efter de ovenbeftemte 
Regler, har vedkommende militaire Minifterium at anordiie, 
hvorledes i fau Fald ffal forholdeg; og bliver denne Mi- 
nifteriets Beftemmeljfe udtryffeligt at paaberaabe i enhver 
Casfationsatteft, fom udfærdiges af en faadan ertraordinairt 
fammenfat Commigfion, & 14. Det bør fom Hvovedregel 
iagttages, at ingen Værnepligtig maa fremftileg til Casfa- 
tion, forinden han har været til Tjenefte i 3 Uger: … Und- 
tagelfe herfra finder fun Sted, naar hans Helbredstilftand 
iffe ev underføgt' ved Sesfionen, naar Feilen er paabragen 
efter Underføgelfen ved Sesfionen, eller naar det ven Things- 
vidne eller andet tilftræffeligt Vidnesbyrd, fon itte har 
været fremlagt paa Sesfionen, gobtgjøres, at den Baagjæl- 
bende (iver af en af de i & 2 omhandlede Feil eller Svag- 
heder i en faaban Grad, at hang Cagfation beraf maa være 
en Følge, — Til fornøden Beilevning have Udffrivnings- 
cheferne ftedfe paa be Lifter over Udffrevne, der tilftiles 
vebfommende militaire Myndighed, nøiagtig ved Enhver ifær 
at anføre de uhinderlige Feil og Svagheder, hvormed den 
Paagjældende ved Sesfionen er funden beheftet. — Fremdele8 
anføres, maar Lægennderføgelje iffe er foretagen ven Seg- 
fionen, Disfe Lifter blive til fornøden Ejterretning at frem- 
lægge i Cagfationscommisfionen. $ 15. Casfations- 
commisfionerne ffulle følge ve i Regulativet givne Beftem« 
melfer. — Formedelft Mangel paa Fatteevne eller Tab af 
HDufommelfe bør i Almindelighed ingen Bærnepligtig casferes, 
førend alle Brøver med ham have været anftilleve i 3 å 6 
Uger, — Saar en Bærnepligtig iffe finteé fliftet til den ” 
Tjenefte, hvortil han er bleven indfaldt, fan han, efter ved- 
fommende militaire Minifteriums BVeftemmelfe, anverides til 
en efter bens Beffaffenhed mindre ftreng Tjenefte. ved famme >” 
Værn, dog under Jagttagelfe af, at Værnepligtige, der paa 

    
  

men de almindelige Regler for Stemmegivningen at bedømme" 
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Sesfionen ere "betegnede tjenlige til ben egentlige Krigs 16 Aug. 

tjenefte, iffe funne overføres til Militairarbeider-KLlasfen, ,tjenejte, 
mebmindre ber foreligger en Bedømmelfe af en Cagfationg- 

commisfion, i Genfhold til hvilfen de fun anfeeg duelige til 

Militairarbeidere (jvfr. &$ 16), og at Tjenefteforholbet med 

Henfyn til Mandffab, fom anvendes til slibe Tjenefte end 

ven, hvortil det ifølge Betegnelfen paa Sesfionen er anfeet 

ftiffet, bliver at beftemme fom om bet paa Sesfionen havde 

erholdt Vevtegning sm Brugbarhed til ben Tjeneftegveen, 

hvortil-det nu anvendes. $ 16. Cabfationscommiéfionerne 

funne efter Omftændighederne efflære en Mand enten for 

ftednfe eler for Tiden utjenftdygtig. — Waar en i Gørullen 

optaget Værnepligtig bliver erklæret for Tiden utjenftdygtig, 

før han tillige underrettes om, at de i Værnepligtslovens 

& 33 ommelbte Kundgjørelfer angaaende Invtalbelje DÅ 

befarent Mandffab fra næfte Calenderaar af ogfaa ville 

angaae ham, uden at ben ham overgaaede Casfation mnedz 

fører nogen Forandring ti faa Henfeenve. $ 27. Fo 

ftedje utjenftoygtig fan .ben BPaagjældende titlerne 

enten til al Krigstjenefte eller til den egentlige Krigstjenefte, 

— % følgende Tilfælbe maa en Mand iffe af Casfations- 

commisfionen erklæres for ftedfe utjenftbygtig, irben førft at 

have været indlagt paa et militairt Sygehuus til Jagttagelfe, 

for at Overbeviisning om Beffafferiheden af hans Tilftann 

fan erholdes: 1) naar den famme Legemsfeil eller Svag. 

hed, for hvilfen han fremftille8 til Cagfatien, har vævet 

iagttagen paa 2 eller 3 Sesfioner efter Finanben, og han 

førft ved fit finfte Møde er erklæret for tjenfitygtig; 2) naar 

FYeilen er af ben Beffaffenhed, at den, ifald ben var bleven 

iagttagen ved hans Møde paa Sesfionen, vilde have bes 

virket, at hans endelige Behandling var bleven unfat, og 

3) naar nogen Bærnepligtig mistænfes for Forftillelfe i 

Henfeende til Feil og Svagheder eller fammes Gran. — 

ed Henfyn til bet Mannffab af Sægvsrullen, ver erklæres 

for ftedfe ubygtigt til den egentlige Srigstjenefte, har Cass 

fationscommisfionen at tage Beftemmelje om, til hviler 

eller hvilfe Klasfer af Militairarbeinere det bør henregnes,    
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for Tidenutjenftdygtige betegnes: 1) Heconvalefcenter, 

til hvis fuldkomne Helbredelfe efter Sandfynlighed vil 1id= 

fordres en længere Tid end 6 Uger, og 2) Saadanne, med 

Henfyn til hvilfe den anftilede Prøve og Lægeunderføgelfe 

iffe har fat vet udenfor al Tvivl, at de ere for ftedje 

udygtige til den Tjenefte, hvortil be ere anvendte. —" no» 

videre Tunne Gaadanne, ber paa Grund af Sygdom iffe 

have funnet beeltage i Mandffabets Øvelfe i fan lang Tind, 
mindft 2 Maaneder, at bereg Uddannelfe iffe vil finne 

fuldendeg i ben almindelige Tid, af "Cagfationscommisfionen 

erflæreg for Tiden utjenfidygtige.  $& 29. 3 Casfationg- 

attefterne bør ftedje være anført, efter hvilfen Beftemmelfe 

i Regulativet den Baagjældende er bleven cagferet, og i 

hvilfet Omfang han af Casfationscommisfionen er erklæret 

utjenftdygtig. Saa bør og Uttefterne indeholde en Beretning 

om, hvorledes be Legemsfeil og Svagheder, hvormed den 

Paagjældenve er beheftet, eve ven Underjøgelfen -befundne, 

" ligejom og om de Omfiændighebder, ber have foranlediget, 

ag han 'er anfeet utjenftvygtig, famt. faavidt mulig Oply8« 
ning om, hvorvidt ben militaire Tjenefle fan antages at 

have bevirket den Tilftand, der begrunder Casfationen. Ved 

Betegnelfen af Sygdométilftanden bør Megulativets Ord og 

Udtryfsmaade faavidt mulig følges, &$ 20. Øm enhver 

Casfation har den paagjælnende militaire Myndighed firax 

at gjøre AUnmelnelfe til vedkommende Udffrivningsdjef ved at 

fremfende den originale . Casfationsatteft, hvilfen derefter, 

forfaavidt den PBaagjældende paany ffal underfaftes Bedøm- 

melje af Sesfiorien, fremlægges for venne ' til, Beiledning 

ved hans Behandling, — Gaaer Casfationen ud paa, at 

den Baagjælbende erklæres for fledfe udygtig til den egent=. 

lige Krigstjenefte, men at han bør henregnes til en Klasfe af 

Militairarbeidere, bliver Atteften umiddelbart at tilfille 

Juftitsminifteriet (Udfirioningsvæfenets Revifion). — die 

Capitel, De Regler, der finlle iagttages bed Fordelingen 
af det ndffvrevne Mandffab. $ 27. Tjenfivygtighed fom 

) EK, 1 indbefatter tillige Tjenftvygtighed fom E. K; 4 å,   

— Tjenfidygtighen  fom E. K. 2 indbefatter tillige Tjenfi- 

vygtighed fom E, K, 4 b og 6 og E. K. 5; og Tjenfibyg- 

tighen fom E. K, 3 a tillige. fom E, K. 4 a,.b'og 0,: fami 

E. K. 5. — Ejenfibygtighed til enhver af de øvrige i &.6 

nævnte Klasfer og fammes Underafdelinger indbefaiter tillige 

Tjenftoygtighed til famtlige ve efter fgmme i & 6 nævnte Klasfer. 

— Tjenftbygtighen fom M. 1 og 2 indbefatter tillige Tjenft- 

vygtighen fom M. 3. $ 22. BVærnepligtige, ber ere bes 

tegnede tjenlige til to eller flere Tjeneftegrene, tildeleg for- 

trinsviig den, der førft ev nævnt i 86 eller 87. $ 28, 1) Oet 

Mandffab, der har erholdt Vedtegning E. K. 1, bliver fors 

trinsviis at filbele Søværnet, ve lavere Wummere fremfor 

be højere. Cr. ber iffe udffrevet et tilftræffeligt Antal af 

visfe Bærnepligtige til at fyldeftgjøre Søværnets Krav, ud 

tages bet fornødne Mandffab af dem, ber have Bedtegning 

EK, 4 2, bog at Feltartilleriets Krav forinden er fyldeft- 

gjort, og ellers af vet Mandffab, der har Bentegning E, K. 

4 b eller c, dog at Jungenieurcorpfets og Urtilleriets Krav. 

forinden ere fyldefigjorte, be lavere Mummere fremfor be 

højere. " Forjaavidt Søværnet herefter endnu ffulde mangle 

Mandffab, udtages "det endvidere fornødne af de lavefte 

Mummiere blandt. bem, der have erholdt Bevtegning E, K. 5. 

2) Det Mandflab, ver har erholdt BVentegning E. K. 2, 

Bliver fortrinsvis at tildele Garden, de lavere Nummere 

fvemfor de høiere. Cr der iffe udffrevet et tilftræffeligt 

Untal til at fyldeftgjøre Gardens Krav, udtages det end=- 

videre fornødne Manbdffab af be lavefte Mummere- blandt 

dem, ber have erholot Vedtegning E. K, 4 b eller c og 

have ben fornødne Øøide. 3) Af vet Mandffab, ber har 

erholdt Bebtegning E, K. 3 a, udtages Trainconftabler, be 

lavere. Pummere fremfor de højere; og af .det Mandffab, 

"ver har erholdt Vedtegning E. K. 3 b, udtages Ryitere, de 

lavére Mummere fremfor de højere,  Forfaavint ber maatte 

mangle tilftræffeligt Mandfiab. i nogen af benne Klasfeg 

Ufvelinger . til. at tilfredsftile det paagjælbende Baabens 

s Krav, funne de gjenfidigt fuppleres af hinanben.-; 4) Det 

Zov-Samling f. 1876, . ' (23) +  
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16 Aug, Mandffab, ver hår erholdt Vebdtegning E, K. 4 a, tildeles pangjælbende Værnepligtige, ber have tidtvuttet be lavefte 16 Aug. 

  

                

Feltartilleriet, de lavere Nummere fremfor de høiere; det 
Manvffab, der har. erholdt Bedtegning E. K, 4 b, tildeles 
Fæftningsartilleriet, be - Tavere Mummere fremfor de høiere, 
og blandt det Mandffab, der har erholdt Ventegning E. K. 
4 Cc, udtages Ingenieurer og Conftabler til Artilleriets 
tedjniffe Afvelinger. Til hvert af bdisfe Vaaben udtages 
forlods be, der efter den dem iøvrigt givne Bedtegning om 
Livsftilling og tidligere Deffjæftigelfe maae anfees fortring= 
viis ffiffeve til Tjenefte i bet paagjældende Baaben, Unter 
fornødent Henfyn til, at hvert af de paagjældbende Corvg 
faner bet Tal af de forffjellige Klasjer af Haandværfere og 
Andre, ber fra tidligere Livsftillinger medbringe færlige 
Færdigheder, fom Corpjet maatte have Brug for, tilbeleg 
af bet øvrige til disfe Corps anvendelige Mandffab i Beg= 
len de med lavere Mummere Yngenieurcorpfet, de med be 
høiere NMummere Artilleriet, . Forfaavidt der ffulde mangle 
Pandffab i nogen af denne Klasfes Underafdelinger til at 
tilfredsflile det paagjældende Baabens Krav, funne de gjen= 
fidigt fuppleres af hinanden.  Sfulve der herefter endnu 
mangle Mandffab, udtages bet endvidere fornødne af ve 
lavefte Mummere blandt bem, der have erholdt Vebtegning 

"E,,K. 5, dog førft efterat Søværnete mulige Krav pan 
forøget Tilgang er fylveftgjort. 5) Af be Værnepligtige, 
ber have Bentegning M. I, anvendes ve med de lavere 
Mummere fom Heftepasfere, de med de højere jom Train 
foldater. Bærnepligtige, ner have VBedtegning M. 2, anvendes 
fortringviis fom Sygepasfere, de lavere Nummere fremfor 
be høiere. Af vet Manndffab, ver har Bevtegning M. 3, 
uptages Militairarbeidere til Søværnet og vernæft Mili- 
tajravbeidere til anden Tjenefte, de lavere Nummere fremfor 
de højere, & 24. Naar ber ved et Værn, BWaaben eler 
Corps maatte haves Brug for Værnepligtige, ber ere si Ves 
fiodelje af visfe Færdigheder, navnlig fom Haandværlere, 
eller Blænd i færlige Livsftilinger, og der iffe. blandt vem, 
der have Bedtegning om Tjenfibygtighed til bet paagjældende 
Værn, Banben eller Corps, findes det tilftrælfelige Antal af 
faavanne Værnepligtige, udlages bet manglende Tal af be 

  

  

Mummere, $ 25. Maar der. ven Søværnet eller Hærens 

jærlige Vaaben -indtræder Afgang efterat Fordelingen til 

visje VWaaben har fundet Sted, - men førend Fordelingen til 

Fodfolfet ev tilftillet Udffrioningsøjefevne, - erftattes Afgangen 

med ben til ben egentlige KHrigstjenefte  udffrevne Værs 

nepligtige, ber har den fornødne Bedtegning og det lavefte 

endnu iffe. indfaldte Lodtræfningsnummer & 26. Bær- 

nepligtige, der ere fundne tjenlige til egentlig Krigstjenefte 

og ønffe at uddannes til Officerer ved et Baaben eller 

Corps, til hvilfet ver efter Mæffefølgen i $ 6 udfordres 

Tjenftdygtighed af en højere Grad end den, til hvilfen de 

efter bereg Beteguelje høre, funne tildeles dette Baaben eller 

Corps, vog dt Begjæring om Uddannelfe til Officeer ven. 

Garden iffe tages til Følge, og at de, ver have erholdt 

Bentegning E. K. 3, .funne efter deres Ønffe tildeles enten 

Pytteriet eler Artilleriet uden Henfyn til Høiven. .$ 27. Saa 
fremt iffe alle de, der have Bedtegning om, Tjenftdygtighed 

fom Underlæger (L.), ffulle tildeles Lægecorpfet, udtages til 

dette, efter be lavefte Lodtræfningsnummere, fortringviis 

Lægecandidater med bedfte Characteer, dbernæft de med næft- 

benfte og faa fremdele8, hvorimod Studenter, der. paa 3nd= 

falvelfestinen iffe have godtgjort at have beftaaet Embeds« 

egameri, fun indfaldes til Corpfet, naar der iffe haveg det 

tilftræffelige Antal af Candidater. — Wed Henfyn til bem, 

ber have Bedtegning om Tjenftvygtighedv fom Underdyrlæger 

(D. L.), bliver ved bereg Innfalnelfe til Dyrlægecorpjet at 

fage et lignende Henfyn til Hoveddjaracteren ved den Cramen, 

ve have beftaaet fom Dyrlæger, famt til deres Lodtræfnings= 

nummer.  $& 28, Saafremt der iffe har meldt fig et til 

ftræffeligt Antal Frivillige til Tjenefte i Forpleiningscorpfet, 

udtages bet til famme endvidere fornødne Mandffab blandt 

De. Militairarbeidere, der have erholdt Tillægsvedtegningen F., 

be lavere Mummere fremfor de højere, $ 29. De Bær: 

nepligtige af Lægtsrullen, der af en Casfationscommiésfion ere 

blevne erflærede for ftedfe udygtige til den egentlige Krigstjenefte, 

men tienlige fom Militatrarbeivere, indfaldes iffe til Uv« 

' (22%)    



1876. 340 Kdgøj.om Tillæg til Statuter for >; tift. CreditÉadfe. s BÉgj. om Ralm. for "Havnen ved Sfive,"… 3411876. 

16 Aug, dannelfe fom Militairarbeidere, naar de, forinden de bleve då ældres Sted, foruden at udftede ny Forffrivning, vil have 16 Aug, 

  
      

    

erflærede for tjenlige - fom - faadanne, mindft i 1 Maaned 
have deeltaget i Øvelferne ver den Afdeling, hvortil de fom: 
Combattanter -ere blevne indkaldte =). Hvorefter ale Ved- 
fommende fig allerunderdanigft have at vette… 

dr: 706. Huudgjørelfe mug. Stadfæftelfe pan et Tillæg til de nider 
un fote Suiti 1866 og "22de December 1869 fanctionéreder 

Statuter for Creditfasfen- for Landeiendomme i Oftifterne. 
Judenrigé-Min. E, Skeel, " (Lov-Tid. 1876 &, 287—88). 

Tillæg til de under 12te Juni 1866 og 22de December 1889: 
fanctionerede Statuter før Creditfasferi for Landetendomme 
i Øftifterne. — $ 1. Statuternes & 13 "gives følgende 
Tillæg: Der gives i Fremtiden ogfaa Laan, ver udbetales 
med 41/2 pCt, rentebærende Kasfeobligationer. Af faadanhe 
Laan fvares halvaarlig 21/9 pt. af det oprindelige Beløb; 
heraf tilfalder 1/10 pCt. Seriens Ieferve- og Adminiftraz= 
tionsfond; af de tilbageblivenve 24/49 pt. ere 21/4 pt. af 
ben til enhver Tid fyldige Capital Rerite, og det Øvrige 
afffrives fom Ujdrag paa Gjælben, Denne vil faaledeg 
være afbetalt i Løbet af 62 Aar paa ca. 17/46 pt. nær, 
hvilfen Ref da indbetales tilligemed den finfte halvaarlige 
Ynelfe. Dbligationerne og tilhørende Ventecoupons af venne 
Afveling blive tydeligen at betegne fom faadanne ved under 
Seriebetegnelfen at fætte 47/2 pCt.  & 2. Veftemmeljerne 
i Statuternes 8 lå om de Vetingelfer, under hvilfe Aforag 
paa Gjælven "mobtages i Lasfens Obligationer, gjælve ogfan 
for bisfe Laan, fun at ver til faabanne Indbetalinger felv- 
følgelig alene fan benyttes 47/2 pCt. rentebærende Kasjes 
obligationer. $ 3. Statuternes & 15 in fine forandres 
derhen, at Directionen i det Tilfælde, at et Laan ønffes 
forøget, fan, naar den ved det oprindelige Laang- Stiftelfe 
optagne Tarationsforretning iffe ev over 1 Aar gammel, 
beftemme, om denne fån lægges til Grund for Tillægstaa« 
nets "Optagelje eller om en ny Tazation af Vantet ffal fore- 
tage. GÅ, Statuternes & 16 forandres derhen, at den 
nye Cier, ver med Beftyrelfens Tillavelfe indtræder i den 

x)  Jofr. Kundgjørelfe af 30te September 1876.   

at erlægge 1 promille "af Hovedftolens Beløb til Referve- 

fonden," Endvidere  tilføtes denne Baragraph følgende 

Beftemmelfer: Den, der fælger en til Creditfasfen pantfat 

” Ciendom eller en Deel deraf, ffal inden 3 Maaneder efter 

DOverbragelfesdocumentets Oprettelfe gjøre Anmeldelfe derom 

til Directionen,  Undlader han faadant, ffal han erlægge 

en Bøde af 1/2 fCt. af Hovedfiolens Beløb. Dette ffal 

ogfan gjælde naar Ciendominen overdrages ved Kjøbecontract. 

$ 5, Statuterne& 8 37, hvorefter der for hver Betstreds vælges 

en Tillidsmand, udgaaer, — Foranftanende Tillæg, der er vens 

taget af en pan ftatutmæsfig Maade fammenfalbt Generals 

forjamling, fladfæftes herveb i Henhold. til Lov af Yde -Fe- 

bruar 1866. Hvilfet herved bringes til offentlig Kundffab. 

Befjendtgjorelfe aug. et under 17de UAuguft 1876 ftadfæftet 
Heglement for Vedligeholdelfer af Ovden i Savnen ved Stive. 

Indenrigs-Min. Æ, Skeel, (2ov-Tid, 1876 &, 291—92). 

Sfølge den ved Lov om Udfærdigelfen af veglementariffe 

Beftemmelfer for Benyttelfen af Havne m. m. af 30te Jas 

nuar 1875 mebbeelte Bemynbdigelfe har Minifteriet under 

Dags Dato efter Forflag af Sfive Byraad ftadfæftet føl- 

gende Weglement for BWedligeholdelfen af Orden i Havnen: 

ved Sfive og faftfat de deri ommeldte Straffebeftemmelfer 

for Dvertrædelfer af famme, $ 2. Enhver i Havnen anz 

fommen Slipper ffal uopholbeligen melbe fig" for” Gavne- 

fogden og henlægge fit Fartøi paa det Sted, fom anvifes 

ham af venne. $ 2. Intet Fartøi maa faftgjøres ved 

Bolværkerne, Brohammerne eller Baterlifterne, men iffun ved 

be dertil beftemte Fortøiningspæle og Ringe, og ver Fortøi- 
ningen ffal SJernfjettingerne eller Tougene være forfynede 

med Klæbning over Bolværfshammerne, - Ale Fartøier 

flulle være forfynede med Friholnter; endvidere ffal Enhver, 

Der losfer eller lader Tømmerlaft eller andre haarde Øjen« 

flande, være forvligtet til. at faftgjøre et Brædt paa Bol- 

værfshammerne paa det Sted, hvor Laften ffydes i Land 

y fller bringes ombord, for at frie VBolværfshammerne for 

Sfamfiling. ” Arbeidsfolfene, fom modtage eller indlade    
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1882 

om de Regler, der blive at iagttage ved Bedømmelsen af 

værnepligtigt Mandskabs Tjenstdygtighed og ved det ud- 
skrevne Mandskabs Fordeling 
[Egnet til egentlig krigstjeneste: E.K.1 — E.K.5] 

af Regulativ for Bedømmelsen af de Værnepligtiges 

Dygtighed til Krigstjenesten enten i Hæren eller ved Sø- 
værnet 

[Fejl: A-E (hvor på kroppen), I—III (fra helt til kun delvis uegnet)] 

om nogle Ændringer i Regulativet af 16de Juni 1882 
[Især om værnepligtiges syn] 

om Forandring i Post B.3 i det ved Bekjendtgjørelse af 

26de Mai 1886 ændrede Regulativ af 16de Juni 1882, for- 

saavidt angaar Synsevnen ved Befarne



  

Kr. 87. 
16de 
Juni. 

28de Juni. 

Pnorvrdning 

de Regler, der blive at iagttage ved Bebummelfen af værnepligtigt 

Mandffabs Tjenftdygtighed og ved bet udffrevne Manbffabs Fordeling. 

pi Chriftian den Viende, af Guds Naade Konge til Dammart, 

de Veuderd og Gotherd, Hertug til Slesvig, Holften, Stormarn, Ditmarfen, 

' ' Laueuborg og Oldenborg, 

Gjøre vitterligt: Cfter de DS af Vor Juftitsminifter derom allerunderdanigft foredragne 

Omftændigheder ville Vi herved i HGenhold til Lov om Værnepligt af Gte Marts 1869 $$ 20 

vg 25 allernaabigft have fajtjat følgende Åtegler, ber blive at tagttage ved Bedømmelfen af | 

værnepligtigt Mandftabs Tjenftdygtighed og ved bet udffrevne Mandffabs Fordeling, hvilfe 

Regler træde iftedetfor de i Mnordningen af 16de Auguft 1876 med dertil fig fluttende | 

fenere Beftemmeljer indeholdte, 

Ife Kapitel. 

De Regler, der af Scåfioncrne finte ingttages ved Vodommeljen af det værnepligtige Maudffabs 

Tjenftdygtighed. 

81 
Enhver Værnepligtig, der fremftiller fig for Sesfivnen til Bedommelje og Behands 

ling, er forpligtet til, om forlanges, i Sesfionens Overværelfe at underfafte fig Underføgelje 

af Sesfionslægerne, Ved denne Underfogelje man den Bærnepligtige være afført fine Klæd 

ningsftyffer, medmindre Sesfionen, navnlig naar den Paagjældendes Legemsfeil ere fan pien- 

fynlige, af fuldftændig Afflædning findes ufornøden, tillader det Modfatte. 

Jungen Lægeunderføgelje fan fordres foretagen ved funftig Belysning. 

8 2, 
Angives NMugen at være utjenftdygtig formedelft Legemsfeil eller Gvaghed, om hvid 

Tilftedeværelje Sesfiondlægerne iffe funne have nogen begrundet Mening, og til hvié 

Bedommelje en længere Tid udfordres end den,  Sesfionsforretningerne  Funne tilftede, 

faafom: Sindsjygdomme, Mangel pan Fatteevne, Tab af Hufommelje, Ligfalbd, Kramyeflag, 

habituel frampagtig Ryften, Mangel af Sandfers Brug, Stammen, habituel ftinfende Gued, 

bør fandan Angivelfe, faavidt muligt, godtgjøres efter Omftændighederne ved Thingévidner, 

Lægeattefter, Sfolslærer: og Præfteattefter i Forening, forfaavidt Evagheden har yttret fig 

under: den Paagjældendes Sfolegang eller Forberedelje til Konfirmation, Crffæringer fra mili- 

tære Myndigheder, Attefter fra Dverlægen ved en Anftalt for Cindsfyge eller fra Forftanderen 

for et Døvftumme« cller Blindeinftitut 0. desl., idet Sesfionen i ethvert enfelt Tilfælde har 

at afgjøre, hvilfen BevidÉraft der fan tillægges de fremfomne Vidnesbyrd. 

Pr. 87. Mudg. af 16, Inni om Beglerne for vævnepligtigt Mandffabs Vedømmelje m. 0.    



  

28de Juni. 

aa aidenfor disje Tilfælde al Sesfionen være berettiget til at panlægge den Paa: Ny, 57; 

ved Thingévidne eller paa -anden Benfigtåmæsfig Maade at bevife visje angivne gummi, ” 

afilfælde, Hvis Tilftedeværelfe cller Grad iffe fan fjonnes af Gesfiondlægerne. 

Gesfionen ffal derhos være bemyndiget til at beflutte, at cen BVærnepligtig ffal fættes 

SDiftriftslægens Tilfyn og i fornødent Fald indlægges paa ct Sygehus for at erfare, 

ngivet, men ci tilftræffelig oplyft Sygdemétilfælde virfelig er tilftede 59 da i hvilfen 

id cs ; É Dgfaa fan Sesfionen, hvor Omflænbdighederne give Anledning dertil, adfpørge det 

igtigt | lftedeværende Mandftab, Lægdåmanden eller andre paalidelige Mænd om, hvad der 

5: være dem befjendt om den Paagjældendes Helbredstilftand. — Forovrigt funme Læge- 

eling, Uer andre Beviéligheder ogfan udenfor de vvennæunte Tilfælde fremlægges for Geé- 

co mulig af tjene til Veiledning for Sesfionslægerne ved deres Bedømmelfe, og for 

e É : alt Fald fan tilfjendegives den Paangjældende, hvilfe yderligere Bevifer han har at 

Intarl, ; 

uften, 8 8. 
R F Bifitationé- og i Crpedifionsprutofollen (jvfr. $ 14, 2det Styffe) indføres t Kort- 

den Underjøgte cv funden beheftet med Feil og Evagheder og da hvilfe.  Forfaavidt 

eller Gvaghederne ere til Hinder for den Paagjældendes Udffrivning enten for ftedje 

"Tiden, bør, faavidt muligt, Negulativets Ord vg Udtryfsmaade følges; men hvor 

lader fig gjøre, Henvijes altid ved Bogftav og Nummer til den BVeftemmelje i Re= 

hvorunder Feilen eller Evagheden er at henføre. 

Draane 

ss 20 
fen af 
hvilfe 

iffende 

É &S 4. 
ar den Værnepligtige ev underføgt af Sesfivnslægerne, bedømmes hand Tjenft- 
Gesfionens famtlige Medlemmer, til hvilfen Ende Seéfionen & fornødent Fald 

mditabs yderligere Oplysning af Sesfionslægerne. 
ifer der fig ved Bedommelfen af en Værnepligtig en beftemt Meningsforffjel mellem 

: nslægerne og Fleertallet af Seéfionens Medlemmer om, Hvorvidt Paagjældende er at 
jenftdygtig til den egentlige Krigstjenefte eller iffe, vil han være at udffrive fom 

1 (D iD: atig; dog bør den, fom ved hver af 3 Sesfioner har faaet Vedtegning om, at han 

fogelje Eiler  Sesfionslægernes eller cen af disjes Sfjon fandfynlig lider af en Sygdom, navnlig 
Klæd: - celler Hjertefygdom, bedommes, fom om Sygdommens Tilftedeværelfe var utvivlfom, 

giens i ER .…Gygdomme, der fandfynlig funne helbredes inden Møbdetiden, ere iffe til Hinder for, 
audftabet paa Sesfionen anfes tjenftdygtigt. 

Den, fom udebliver fra Sesfionen med lovligt Forfald, og for hvem der efter Ses- 
BVeflutning i Genhuld til Værnepligtåfovens & 21 træffes Lod af Lægdemanden eller 

É esfioneng Medlemmer, antages at være tjenlig til den egentlige Krigstjenefte, forfanvidt 
1 hvis e foreligger Bevis for det Mobdfatte, 

hvis : i 
iIftede, g ” & 5. 

rn BRED i e Øenhold til Bedommeljens Udfald Bliver den paagjældende Værneyligtige af 
Eved, n: 
duer, 7 KR : efter BVærnepligtslovens & 18 at udflette af Pullen, 
et fig DØ gtller efter famme Lové $ 15, 1fte Stykfe at afvife, 
milis $ ter fjamme Lovd & 16 at forbigaa med Paalæg om af møde for næfte Aars 

ideren , sfion, : 
2 har ER Bane endelige Behandling efter famme Lovs $ 17 at udfætte til Seéfionen for det 

aafølgende Aar, å 

Indg, af 16, Juni om Aeglerne for værneptigtigt Mandftabs Bedømmelje m. v.    



  

28de Juni, 1882, 

Re: 57, eller efter famme Lové $ 15, 2det Styffe forelebig at behandle af Sesjionen uden gt 
Juni. udffrives, 

eller endelig efter famme Lovés & 19 at udffrive til den egentlige Krigétjenefte eller fom 
Militærarbeider. 
Med Øenfyn til de Værnepligtige af Sorullen, der i Henhold til Værnepligtsloveng 

8 12 Poft 4 fremftile fig for Sesfionen til Bedommelje,” gaar denne fun ud par, hvorvidt : 

de fom uffiftede til Krigstjeneften funne udflettes af Rullen eller iffe, 

S 6. 

Den Værnepligtige, der fal udffrives til den egentlige Krigstjenefte, maa befidde fil 

e ftræffelige aandelige Cuner famt legemlig Kraft og Sundhed til at udholde de med faadan 

Tjenefte forbundne Anftrengeljer, Befværligheder og Eavn. 

Gesfivnen giver Enhver, der findes tjenftdygtig til den egentlige Krigstjenefte, Ved: 

fegning om den eller de Arter af Krigstjenefte, hvortil han efter famtlige forhaandenværende 

Forhold fljønnes fliffet (jvfr. Værnepligtslovens s 19). 

Naar en Værnepligtig ønffer fig udffreven til den egentlige Krigétjenefte trods en 

forefunden Legeméfeil, der efter Scsfionens Sfjon vilde gjøre ham uffifet dertil, ffal der 

tages Genfyn til en faadan Begjæring, naar iffe den forefundne Feil ev en afgjort Hins 

dring for at udffrive ban. 
Det Mandffab, der udfÉrives til den egentlige Krigstjenefte, ffal have en Heide af 

60 Tummer eller derover. |. 

Det hliver at betegne fom hørende til følgende Klasfer: 

Ifte Kladfe (E, K. 1). Mandffab til Søværnet, 
Som fliftet til Tjenefte ved Søværnet betegnes ftærft bygget Mandffab,, der 

uden at være befarent beffjæftiger fig med Søfart eller Fiffert ellev er vant til at 

færdes paa Søen, eller fom pan Grund af fin Livsftilling og tidligere Beffjæf- 

tigelfe maa anfes færlig fliffet til Tjenefte pan ZIaaden og veb Drlugsværftet, 

navnlig fandanne, der padje Maffincr, Fyrbødere, Kullempere og de HGaandværfere, 

der befatte fig med Sfibsbygning og Cfvipering (Sfibstommermænd, Seilmagere 

m. fl.). 

2den Kladfe (E. K. 2). Mandffab til Livgarden. 
' Som fliffede til Tjenefte ved Livgarden betegnes de fmuffefte og anfeligfte 

Folk med en Høide af 67 Tommer og derover, forfaavidt de tillige eve ftærft 

byggede og Fraftige. 

3die Klasfe (E, K. 3). Trænfonftabler og Ryttere, 
Som fliftet til fandan Tjenefte udvælges Mandftab, der er vant til at om- 

gang med Hejte eller færdes til Heft, og om hvilfet det med Sifferhed fan ffjønnes 

at det har den fornødne Legemsftyrte: . 

2) Trænfonftabler, med en Høide af mindft 65, men iffe 67 Tommer; 

b) Ryttere, med en Høide af mindft 63, men iffe 65 Tommer, 

Ade Kladfe (E. K. 4). Konftabler og Ingeniører. 
2) Feltartilleriets SKonftabler (Hvide mindft 63, men iffe 67 Tommer); 

b) Fæjtningsartilleriets Kunftabler (Heide mindft 63 Tommen): .. 

c) De teluiffe Afvelingers Konftabler, og F nere 

d) Ingeniører. ' 
Gom fliffede til bisje Vaaben betegnes ftærft bygget og Eraftigt Mand ffab. 

Mr, 37. Yndg, af 16. Juni om Reglerne for værnepligtige Mandffabs Wedømmelfje m. v.  
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fagfe (E. K. 5). Fod fol, 
Nr. 87. 

Som tjenligt til Fobdfolfet maa ifte betegnes Mandffab, der wed Bryftet eller Ser 

Benene har Feil, fom ere til Hinder for Leb og Marfdjer. 

De fomtjenlige til ben egentlige Krigstjenefte befundne Værnepligtige med en Høide 

indft 62 Tommer, ber ere vante til at omgaaé med Hefte, men dug iffe Letegnes med 

. 8, gives der Tillægsvedtegning om Tjenftdygtighed til Træn: og SHeftepasfertjeneften (H). 

De fom tjenlige til egentlig SKrigstjenefte befundne BVærnepligtige, der enten pat 

nd af deres aandelige Udvifling eller Livajtiling (Garberer, Kontvirifter, Handelsfommibfer, 

aceuter eller Folf i lignende Stillinger), eller pan Grund af bereg Haandvært (nem 

Gnedfere, Tømrere, Sabelmagere 03 dermed nær beflægtede Haandværk) maae anjes for- 

fingvie egnede til Tjenefte ved Sundhedstropperne, gives ber Tillægdvedtegning om Dygtighed 

enne Tjenefte (S)- 

i Gaafremt Nogen iffe er tjenlig til Fodfolfet, men vel til en af de andre 

er af Krigstjenefte, Demærfes dette udtryffeligt i BWedtegningen ved Tillægget viffe E,K. 5" 

Gr. E. K. 1, EK. 4 b, iffe E. K. 5; E. K. 4 c, H, iffe E, K. 5). Denne 

ægåvedtegning fan iffe gives i Forbindelje med BVedtegningen E. K. 2, E. K. 4a0ogd   
8 7. 

Den Værnepligtige med en Heide af mindft 59 Tommer, jom iffe anfes anvendelig 

gentlig Krigstjenefte, men dog iffe ffjønnes at have fandanne Legemsfeil eller Gvngheder, 

Latøre ham for ftedje uffitfet til al Krigstjenefte, bliver at udffrive fom Militærarbeider, 

Militærarbeiderne henføres til 2 Klasjer, af hvilfe BVedtegningen M. 1 gives Værne- 

ge, der iffe have Legemsfeil eller Svagheder, der hindre dem i at funne følge Afdelingen 

Maren eller bære Oppafning, medens Bodtegningen M. 2 gives de ovrige Værncpligtige, 

nfes tjenftdygtige fjom Militærarbeidere. 

s 8. 

De Værnepligtige, der enten have beftanet Lægeeramen ved Kjøbenhavns Univerfitet 

m Lægeftuderende i minbft 2 Aar have gjort Tjenefte ved et af de ftørre Hospitaler i 

vn, vg de Bærnepligtige, ber have beftanet Dyrlægeeramen ved den fongelige Veterinær= 

bohoiffole, gives der, foruden Bedtegning cm Tjenftdygtighed enten til den egentlige 

jenefte eller fom Militærarbeidere, tillige Vedtegning cm Tjenftdygtighed henholdevig 

nderlæger (L) og fom Underdyrlæger (D. L.). 

s 9, ' 

+ De fom Militærarbeidere med BVedtegning M. 1 udffrevne Rærnepligtige, form have gøbt- 

at være i Befiddelje af almindelige SKundftaber — færlig i Regning og Retffrivning — ved af 

beftaaet en offentlig Prove enten ved en offentlig Undervigningsanftalt (f. Ex. Adgangdprøven 

Miverlitetet, den almindelige Forberedelfeseramen, Afgangseramen ved en Nealffole, Sfole- 

etamen) eller ved en privat Underwisningdanftalt, hvor Prøverne antages at give lignende 

hed. fom de fornævnte Prover for, at Vedkommende Har erhvervet fig faadanne Kund- 

nm eller fom i mindft 3 Aar have havt Anfættelje pan et ftørre Handelåtontor fom 

Orifter eller i en højere Stilling, give der tillige Vedtegning om Fjenftdygtighed til 

mingskorpjet (F). 

; 
8 10. 

Med HGenfyn til be Wærnepligtige, der iffe af Sesfionen funne endelig behandled 

3 eller fom uffikfede til al Krigåtjenefte udflettes af Rullen), bør Bedemmeljen, "for= 

Mudg. af 16, Juni om Reglerne fer værnepligtigt Mandffubs Bedømmelje m. 5. 
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Pr, 87. faavidt den Paagjældende iffe hører til dem, ber ere hjemfendte fom for Tiden utjenftbygtige 

Pan udtryffelig gar ud paa, om den Værnepligtige ev egnet til, fanfremt han derom fremfælter 

Begjæring i Henhob til Bærnepligtsloveng $ 15, 2det Stykke, at Blive foreløbigt behandlet 

uden af udffrives. — Saadan forelebig Behandling bør dog Ingen undergives, form iffe er 

fanfedes udvillet, at han fan ffjonnes uden Sfade for fin Helbred at funne deltage i det 

udffrevne Mandffabs Bvelfer, 

Der vil være at give den, der af Scsftonen ffjønnes egnede til foreløbig Behandling 

og fom begjære faadan Behandling, Vedtegning om den eller de Arter af Krigåtjenefte, hvor- 

fil de efter famtlige forhaandenværende Forhold antages at ville blive ffiffede, naar de ops 

naa fuldfemmen Tjeuftdygtighed. 

De Værnepligtige, form fave deltaget & ben i Henhold til den omhandlede Lovbefteir 

e melje oprettede færftilte Lodtræfning, opføres pan en færffilt Ludtræbningslifte. 

S 11. 

Bed enhver Qærnepligtig, der udffrives eller Behandles foreløbig efter Værnepligte- 

i [ovens $ 15, bliver der til Veiledning ved Ptandffabets Fordeling til de forfkjellige Værn, 

i Vaaben ellev Korps i Lægdsrullen og i Ludtræfningélifterne at anføre fan Getegnende fom 

muligt Oplysning om hané Livaftilling eller hidtil havte Deffjæftigelfe. 

8 12. 

Sesfionen er (ivfr. $ 2, 3die Poft) Berettiget til at Ceflutte, af en Værnepligtig, der 

ffal udffrives eller fom er udffreven, fÉnl tages under Kur: for Udffrivningivæfenets Jtegning 

og & fornødent Fald indlægges paa et Sygehus; men en faadan Foranftaltning bliver dog 

forft at træffe, naar den Paagjældende har opnanet der fædvanlige Udffrivningtalder, ug der £ 

; er Anledning til at antage, at han felv enten iffe Can cllev iffe vil forge for fin Helbredelfe a 

FJ Reglen bliver Værnepligtiges Kur for Udffrivningévæjenets Regning faaledet fun . 

at anvende, hvor der er Grund til af antage, at Sygdommen cv forftilt eller forfætlig paa: 

dragen cller næret, ellev den Paagjældendes Stilling og huslige Forhold ere af den Ves 

fkaffenhed, at han iffe felv fan førge for fin Helbredelfe, mavnlig naar Sygdommen cv anfet 8 

ubinderlig for Udffrivningen eller forft pandragen, efterat denne har fundet Sted, å 

(Sv der Anledning til at antage, at den Paagjældende felv fan og vil førge for fin - 

Sselbredelje, bov der af Sesfionen herom gives ham et udtryfteligt Paalæg, faa at fan forft, ” 

maar han iffe efterfommev dette, tages under Kur for Udffrivningdvæfenetå Regning. 

Naar Sesfionen iffe ftrar fan tage Beftemmelfe, om cu Værnepligtig ffal tages under. 

Kur for Udffrivningsvæjenets Weguing, far Udffrivningidjefen fage Beffutning herom efter” 

indhentede nærmere Oplysninger. 

      
det Kapitel. 

De Hegler, der af de militære Myndigheder ffulle iagttnges ved Bodommeljen af 

Wandjfabets Tjenftdygtigho. 

& 13. 

Bedømmelfen foretages af anordnede Kasfattonstommisfivner. 

Efter de ftedlige Forhold blive følgende færlige Regler at ingtfage: 

Pr. 87. Andg. af 16. Juni om Heglerne for værnepligtige Maudffabs Bedømmelje m. v.    
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ærens Bebdfommende, 
Nr. 87. 

16de 

Kjøbenhavn beftaar Kasfationskommisfionen af Sousfommandanten fjom Formand, Juni. 

egefyndige Medlem af Beftyreljen for Garnifonsfygehufet, Garnifonsfygehufetés Dver-= 

og den fungerende Læge ved den Troppeafdeling, hvortil den til Bedømmelje 

fillede henhører. Cr den Paagjældende fom fyg behandlet i Garnijonsfygehufet,” 

eterer den Læge, fom har behandlet ham; har han iffe været indlagt i Sygehufet, refe- 

den paagjældende Troppeafdelingé Læge. F førfte Tilfælde underffrives Kasfations« 

en af Sygehudlægen, i fidfte Tilfælde af Troppeafdelingens Læge. Den paategne8 

mæft af Gousfommandanten med den Bemærfning, at Kasfationen er foretagen pan =- 

sbefalet Maade, og meddeles derpaa den paagjældende Troppeafbdeling 

Garnifonéfteder udenfor Kjøbenhavn beftaner Kasfationsfommisfionen af Kommans 

nten fom Formand, Lægen ved Garnifongjygehujet og faavidt muligt 2 andre militære 

ger. Findes der iffe fanmange militære Læger i Garnifonen, erftattes de af civile 

ger, der tiljorordnes Kommisfionen ved Amtmandens Foranftaltning paa derom flet 

mvendelje til denne fra Formandens Side, Med Henfyn til Fremftilling af den i 

agjælbdende Værnepligtige, Referatet om hans Tilftand, Casfationsattefternes Unders — 

og Paategning famt deres Fremfendelje til den vedfommende Troppeafdeling iagt- 

Høges de famme Regler fom ovenfor ere angivne for Kjøbenhavné Garnifon. 

aar en Værnepligtig fremftilles til Caéfation blot paa Grund af, at han mangler ” os 

for vedfommende Tjeneftegren foreffrevne Heidemaal, bliver Kasjationsfommiéfionen 7 

ammenjætte af Forftanderen for Refrutffolen i Forbindelje med tvende andre dertil 

manderede Officerer. Kasjationdatteften udfærdiges med famtlige Medlemmers Un- 

rift. 

     

  

     

      
    

     

  

     
    

     

  

   

  

   
    
   

    

   
   

        

   

  

   
   

  

   

   
   
    
   

  

    
    

    

    

    

   
   

   

   

   

   
  

Soværnetå Vedfommende. 

Kjøbenhavn beffaar Kasfationsfommisfionen af Sommandanten i Nyboder jom 

irmand, Coværnets 2 Overlæger og Afdelingslægen i Nyboder, naar den Fremftillede 

Bferer under den nævnte Læge, elev Logisffibets Læge, naar Vedfommende fremftille8 . 

gidffibet, eller Lægen ved Soværneté Kaferne, naar Paagjældende hører til Ka . i … 

& Mandffab, eller vedkommende Læge ved Garnifonsfygehujet i Kjøbenhavn, naar re 

aagjældende fremftiles derfra eller i længere Tid har henligget der. Cr den Paa 

nde fom fyg behandlet i Sygehufet eller paa Logisffibet, refererer henholdåvig 

huslægen eller Logisffibets Læge, i modfat Fald Afdelingens Læge, Den Læge, 

efererer, underffriver Kaéfationsatteften, hvilfen, efter af være paategnet af Kom= 

ndanten i Mybobder, tilftiles Drlogåværftet. 

Med Henfyn til de befarne Bærnepligtige, der udenfor den Tid, de cre til Tjenefte, 

jære fig fremftilede for SKasfationsfommisfionen for at blive udflettede af Rullen, 

. 8 5 fidfte Stytfe, forholdes paa jamme Maade fom med Henjyn til det i Syge 

et indlagte Mandffab.  SKadfationsatteften bliver, naar den er udfærdiget og paa- 

Etegnet, af Sommandanten i Mybuder umiddelbart at tilftile Juftitsminifteriet (Udffriv> 

tingdvæjenets Revijton), forfaavidt Paagjældende henhører under Indfaldelje for ved= 

Ommende Mar, og altfaa er i Befiddelje af Sfuldbog og iffe af Soøfartåbog, hvorimod 

nd naar Paagjældende iffe er under Yndfaldelje, tilftiles vedfommende Udffrivs = 

gåder. 
em 

Værnepligtige af Flaaden, der fra Orlogsffib ere indlagte paa et af Landets Garnis 

Sfygehufe udenfor Kjøbenhavn, behandles med Henfyn til Kasfation paa famme Maade 

By efter famme Regler fom Værnepligtige af Gæren, dog faaledes, at Lægen pan veds 

Ommende Stib, hvis dette endnu maatte være tilftede, tilfaldes fom Medlem af Kadfas 

YUndg, af 16. Juni om Reglerne for værnepligtigt Mandftabs Vedømmelfe m. v. 51 
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tionsfommisfionen. BVærnepligtige af Flaaden, der fra et DOrlogéffib indlægges paa andre” 
Sygehufe, henvijes med Henfyn til Kasjation til Kadfationsfommisfionen i Kjøbenhavn, 

Samtlige Sasfationéfommisfioners Medlemmer . have overenéftemmende med de af; 
mindelige Regler for Gtemmegivningen at bedømme den Paagjældendes Tilftand,  SKadfutionge 
protokollen jfal efter endt Forretning underffrives af hele Kasfationstkommisfionen, 

Naar i SKrigétid eller under andre overordentlige Omftændigheder det Tilfælde Fulbe 
indtræffe, af SKaéfationsfommisfionerne iffe funne fammenfættes efter de ovenbeftemte Regler, 
har vedfommende militære Minifterium at anordne, hvorledes i faa Fald ffal forhuldes ; j 
bliver denne Minifteriets Beftemmelje udtrylfeligt at paaberaabe i enhver Kadjationsattejt, jo 
udfærbiges af en faadan ertravedinært fammenfat Sommiéfion. 

& 14, 
Gom Hovedregel iagttages, at ingen Værnepligtig maa fremftilles til Kasfation for 

inden han har været til Tjenefte i 3 Uger,  Undtagelje herfra fan dog finde Sted, naar 
den Paagjældendes Helbredstilftand tffe ev underfogt ved Sesfivnen, naar Feilen er paadraget 
efter Underføgeljen ved Sesjionen, naar det ved Thingévidne eller andet tilftræffeligt Vidnes- 
byrd, fom iffe har været fremlagt paa Sesfionen, godtgjøres, at han lider af en af de i 
& 2 omhandlede Feil eller Svagheder i fandan Grad, at hans Kasfation deraf maa være en 

Følge, naar han ved fit Mode ved Afdelingen lider af Syfilis, faavelfom naar han er ; 
beheftet med en Gvaghed eller Legemsfeil, hvis Tilftedeværelfe aabenbart gjør ham egnet til 
at fremftiles til Kasfation. 

Til fornøden BVeiledning have Udffrivningideferne fledje pan de Lijter over UdfÉrevne, 
"der tilftilles vedfommende militære Myndighed, neiagtig ved Enhver tfær at ans 
føre alle de uhinderlige Feil og Svagheder, hvormed ben Paagjældende ved Gess 
fionen cr funden beheftet. — Fremdeles anføres, naar Lægeunderjøgelje iffe er foretagen ved 
Sedfionen, ligefom der tilføies Oplysning, forfaavidt den Paagjældende er udffrevet i Henhold 
til $ 4, 2bet Stytfe. Disie Lifter blive til fornøden Cfterretning at fremlægge i Kasdfationss 
fommisfionen. 

$ 15. i 
Kasfationsfommisfionerne ffulle følge de i Megulativet givne Beftemmeljer. 
Formedelft Mangel paa Fatteeune eller Tab af Hufommelje bør i Almindelighed ingen 

Værnepligtig fadferes, førend alle Prøver med ham have været anftilede i 3 å 6 Uger. 
Naar en Bærnepligtig iffe findes ffiffet til den Tjenefte, hvortil han er bleven ind» 

Faldt, men derimod findes egnet til anden Tjenefte ved famme Værn eller til Militærarbeider, 
fan Kasjationsfommisfionen give ham BVedtegning i Overenéftemmelje hermed, hvorefter det . 
indftilles til vedkommende militære Minifteriums Mfgjøvelje, til hvilfen Tjenefte Han frem |" 
tibig ffal anvendes. — Tjenefteforholdet med Henjyn til Mandffab,; fom faaledes anvendes til 
anden Tjenefte end den, hvortil det ifølge Betegneljen paa Seéfionen er anjet ffiftet, bliver 
at beftemme, fom om det paa Seéfionen havde erholdt Vedtegning om Brugbarhed til den, 
Zjeneftegren, hvortil det efter den fenere Beftemmelje anvendes. 

& 16. 
Kaéfationsfommisfionerne funne efter Omftændighederne erklære cen udffreven Værne? 

pligtig enten, for ftedje efer for Tiden utjenftdygtig eller forandre den ham paa Gedfionert 
givne Tjenftdygtighedsvedtegning. 

En efter Værnepligtslovens & 15, 2det StyÉfe behandlet Værnepligtig fan Kasfas 

Fr. 87, Audg, af 16. Juni om Reglerne for værnepligtigt Mandftabs Bedømmeljfe m. v. i  



329 
28de Juni. 

mmisfionen erflære for tjenftdygtig eller for ftedje udygtig til al Krigstjenefte eller%r. 87. 

Maar en ti Cørullen optaget Værnepligtig- bliver erflæret for Tiden utjenftdygtig, bor 

ige underrettes om, at de i Værnepligtslovens $ 33 cmmeldte SKunbgjoreljer angaaende 

aldelje af befarent Mandftab fra næfte Kalenderaar af ogfan ville angaa ham, uden at 

"ham overganede Kasfation medfører nogen Feranbring i fan Henjeende. 

8 17. 

 F følgende Tilfælde maa en Mand iffe af Kasfationsfommisfionen erklæres for 

e ntjenftdygtig, uden førft at have været indlagt paa et militært Sygehus til Jagttagelfe, 

Dverbevigning cm Beffaffenheden af hané Tilftand fan erholdes: . 

fo maar den famme Legemsfeil eller Evaghed, for hvilfen han fromftilles til Kasfation, 

£ har været iagttager paa 2 eller 3 CSesfioner efter hinanden, og han førft ved fit fidfte 

: Møde er erklæret for tjenftdygtig ; 

naar Feilen er af den Beffaffenbed, at den, ifald den var Eleven fagttaget ved hans 

Møve paa Sesfionen, vilde have bevirlet, at hans entelige Behandling var bleven ud= 

fat, og. 
maar nogen Værnepligtig mistænfes for Forftillelfe i Henfcende til Feil og Svagheder 

eller fammes Grad. . 

& 18. 

; Y følgende Tilfælde fan cen Mand af Kasjationsfommisfionen erklæres for Tiden 

dygtig: 
;Reconvalejcenter, til hvis fuldfomne Helbredelje efter Candfynlighed vil udfordres en 

ængere Tid end 6 Uger, Jamt faadanne Værnepligtige, fom ved) deres Møde befindes 

lide af Svyfilis, der iffe fan betragtes fom umiddelbart jmittende, men hvis fuld 

omne Helbredelje antages at ville medtage længere Tid end 6 Uger. Naar en Værne 

ligtig hjemfendes fom for Tiden utjenftdygtig, fordi han befindes at lide af Syfilis, 

iveg der Hjemfendeljespasjet Paategning herom. 

adanne, med Genfyn til hvilfe ben anftillede Prøve og Lægeunderjøgelje iffe har fat 

; udenfor al Tvivl, at de ere for ftedje udygtige til den Tjenefte, hvortil de ere 

endte. 

Endvidere funne Saadanne, der enten paa Grund af Sygdom, eller egen Forfeelje 

Romning) eller fordi de have paåbdraget fig langvarig Sængfling, i mindft fo Maaneder 

We funnet deeltage i Mandffabetés Dveljer, af Afdelingen hjemfendes fom for Tiden 

ygtige. 
& 19. 

v  Maar em Værnepligtig erklæres for ftedje utjenftdygtig, ffal bet altid t Kasfationé- 

ten anføres, efter hvilfen Beftemmelje i Regulativet den Paagjældende er bleven fasferet. 

Naar Kasfationdkommisfionen ved Forandringen af ben en Mand paa Gegfionen 

e Tjenftdygtighedsvedtegning betegner ham jom tjenlig til Militærarbeider, udtryffes dette 

Atteften ved for ftedfe utjenftdygtig til ben egentlige Krigétjenefte, men 

nlig til Militærarbeider (M. 1, M. 2)"; i alle øvrige Tilfælde, i hvilfe han anfes 

i ege reke, betegnes dette i Attejten ved vfor ftedje utjenftdygtig til al 

jenefte,” 

Uttefterne finlle indeholde en Beretning om, hvorledes be Legemsfeil og Svagheder, 

med den” Paagjældende er beheftet, ere ved Underføgeljen befundne, ligejom og cm de 

digheder, der Have foranlediget, at han er anfet utjenftdygtig; naar Sygdommen et 

7, Undg. af 16. Juni om Reglerne for værnepligtigt Mandffabs Bedømmelfe m. v. 
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misfionen erklære for tjenftdygtig eller for ftedje udygtig til al Krigétjenefte eller, 87. 
e 

; Maar en i Sørullen optaget Wærnepligtig bliver erklæret for Tiden utjenftdygtig, før SM 

lige underrettes om, at de i Værnepligtålovené $ 33 ommelbte Kundgjøreljer angaaende 

aldelje af befarent Mandffab fra næfte Kafenderaar af ogian ville angaa ham, uden at 

am overgaaede Kasfation medfører nogen Forandring i faa Henjeende. 

8 17. 

F følgende Tilfælde maa en Mand iffe af Kasfattonsfommisfionen erklæres for 

utjenftdygtig, uden førft at have været indlagt paa et militært Gygehué til Jagttagelje, 

Overbevigning cm Beffaffenheden af hané Tilftand fan erholdes: s 

viaar den famme Legemåfeil eller Evaghed, for hvilfen han fromftilles til Kasfation, 

har været iagtfagen paa 2 eller 3 Sesfioner efter hinanden, og han førft ved fit fidfte 

Møde er erklæret for tjenftdygtig; 

naar Feilen er af den Beffaffenbed, at Den, ifald den var bleven iagttaget ved hans 

Møde paa Sesjionen, vilde have bevirtet, at hans endelige Behandling var bleven ud= 

fat, og. 
maar nogen Værnepligtig mistænfes for Forftillelfe å Henfcende til Feil og Evagheder 

elev fammes Grab. 

S 18. 

Y folgende Tilfælde fan cm Mand af Kasjationskommisfionen erklæres for Tiden 

ygtig: 
Reconvalefcenter, til hvis fuldkomne Helbredelje efter Candfynlighed vil udfordres en 

ængere Tid end 6 Uger, Tamt faadanne BVærnepligtige, fom ved deres Møde befindes 

t lide af Syfilis, der iffe fan betragtes fom umiddelbart jmittende, men hvis fuld 

omne Helbredelfe antages at ville medtage længere Tid emd 6 Uger. Naar en Værne 

gtig hjemfendes fom for Tiden utjenftdygtig, fordi han befindes at lide af ESyfilis, 

ed der Hjemfendelfespasjet Paategning herom. 

aadanne, med Genfyn til hvilfe ben anftillede Prøve og Lægeunderføgelje iffe har fat 

udenfor al Tvivl, at de ere for ftedje udygtige til den Tjenefte, hvortil de ere 

ndte. 
=5 Cndvidere Funne Saadanne, der enten paa Grund af Sygdom, eller egen Forfeelje 

im Romning) eller fordi be have paabraget fig langvarig Sængfling, i mindft to Maaneder 

ve funnet deeltage + Mandffabeté SDvelier, af Afdelingen hjemfendes jom for Tiden 

atige. 

& 19. 

Naar en Værnepligtig erklæres for ftedje utjenftdygtig, ffal bet altid t Kasfationé- 

en anføres, efter hvilfen Beftemmelje i Regulativet den Paagjældende ev bleven fasferet. 

> Naar Kasfationdfommisjionen ved Korandringen af ben en Mand paa Segfionen 

fe Tjenftdygtighedsvedtegning betegner ham fom tjenlig til Militærarbeider, udtryffes dette 

ften ved for ftedje utjenftdygtig til ben egentlige Krigétjenejte, men 

enlig til Militærarbeider (M, 1, M. 2)"; i alle øvrige Tilfælde, i hvilfe han anfes 

fledfe utjenftdygtig, betegnes dette i Utteften ved ,for ftedfe utjenftdygtig til al 

gåtjenejte,” 
2 

; "Uttefterne ffulle indeholde en Beretning om, hvorledes be Legemåfetl og Svagheder, 

formed den” Paagjældende er Beheftet, ere ved Underføgeljen befundne, [igefom og om de 

ffændigheder, der have foranlediget, at han er anfet utjenffdygtig; naar Gyghommen er 
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Me, BR paabragen (før Gesfionen, imellem denne og Mødetiden cller i Tjeneftetiden),  famt jaavi 

Juni. muligt Oplysning cm, hvorvidt ben militære Tjenefte fan antages at have Bevirfet den 
Tilftand, der begrunder Kasfationen. — Ved Betegnelfen af Sygdemåtilftanden bør Regulativet 
Ord og Udtryfsmaade faavidt muligt følges, i 

S 20. 
Om enhver Kasjation har ben paagjældende militære Myndighed ftrar at gjør 

Anmeldelfe til vedfommende Udffrivningsdjef ved at fremjende den originale KasfationsatteR 
hvilfen derefter, forfaavidt den Paagjældende paany ffal underfaftes Bedømmelje af Segftone: 
fremlægges for denne til Veiledning ved hans Behandling. i 3 

Gaar Kadfationen ud paa, at den Paagjældende erklæres for ftedfe udygtig til” 
egentlig Krigétjenefte, men tjenlig til Militærarbeider (M. 1, M. 2), bliver Atteften umiddelbart - 
at tilftille Juftitsminifteriet (Udffrivningsvæfenets Revijion). i 

ådie Kapitel. 

De Regler, fom finlle iagttages ved Fordelingen af det udffrevne Mandftab. 

S 21. 

Værnepligtige, der ere betegnede tjenlige til to eller flere Tjeneftegrene, tildeles for & 
trinévis den, der er nævnt førft. 

s 22, 
De QVærnepligtige, der have Tillægsvedtegning ,iffe E. K. 5", blive forlods at til 

dele de Arter af Krigstjenefte, til hvilfe de ifølge dereg VWedtegninger ere fliffede. 

8 23, 
Med Henfyn til Fordelingen forholdes iøvrigt fom følger: 

1, Det Mandffab, der har erholdt Vedtegning E. K. 1, bliver fortrinsvis at tildele Ses 
rærnet, de lavere Mummere fremfor de høiere, Er der iffe udffrevet et tilftrætfeligt 

Antal af disfe Bærnepligtige til at fyldeftgjøre Søværnets Krav, udtages det fornødne 
Mandffab af .den, der have Vedtegning E. K. 4 b eller c, dog at Artillertets Krav 
forinden er fyldeftgjørt, be lavere Mummere fremfor de høtere. Forfaavidt Soværnet 
herefter endnu fulde mangle Mandffab, udtages bet endvidere fornødne af de [avejte 
Nummere blandt dem, ber have erholdt Vedtegning E, K, 5. 

. Det Mandffab, der har erholdt Vedtegning E, K. 2, bliver fortrindvis at tildele 
Livgarden, de lavere NMummere fremfor de høiere, , i 

Gr der iffe udffrevet et tilftræffeligt Antal til at fyldeftgjøre Livgardens Krav, udtages 
det endvidere fornødne Mandffab af de favefte Mummere blandt bem, der have erholdt 
BVedtegning E. K, 4 b, c eller d og have den fornødne Høide, doa at Urtilferietå og 
Ingeniercorpfets Krav, forinden ere fyldeftgjorte.  Forfaavidt Livgarden herefter endnu 
ffulde mangle Mandffab, udtages det endvidere fornødne af de Iavefte Mummere blandt 
dem, der have erholdt Vebdtegning E, K. 5 og have den fornødne Heide, 

. Af det Mandffab, der har erholdt Vedtegning E, K. 3 a, udtages Trærifonftabler, be 
lavere Nummere fremfor de høiere; og af det Mandffab, der har erholdt VBedtegning 

E, K. 3 b, udtages Ryttere, de lavere NMummere fremfor de høiere.  Forfaavidt der 
maatte mangle tilftræffeligt Mandffab i nogen af denne Klasjes Afdelinger til at 
tilfredeftille det paagjældende Baabens Krav, funne de gjenfidigt fuppleres af hinanden. 
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Det Mandffab, ber bar erholdt Vedtegning E. K. 4 a, tildeles Seltartilleriet, de lavere Re, 87, 

ummere fremfor de Føtere; det Mandffab, ter har erholdt Vedtegning E. K. 4 b, Juni. 

ildeleé Jæftningdartilleriet, Ye lavere Mummere fremfor de høiere; bet Mandffab, ber 

ar erholdt "Vedtegning  E. K. 4 0, tildeles Artilferieté tefnifte Uidelinger og bet 

sMandffab, der har erholdt BVedtegning E. K. 4 då, Ingeniørcorpjet, ligeledes de lavere 

Nummere fremfor te høiere, Til Hvert af dige Vaaben udtages forlods be, der efter 

QWedtegning om Livåftilling og tidligere Beffjæftigelje man anes 

fortrindvis ffitfede til Tjenefte i det paagjælbende Vaaben. . 

Forjaavidt der fulde mangle Mantdffab i nogen af denne Klagfes Underafdelinger til 

at tilfredeftille det paagjældende Baabens Krav, funne de med filbørligt Øenfyn til de 

bem iøvrigt givne QBVedtegninger gjenfidigt fuyplere hinanden. — Efulde der herefter 

endnu mangle Mandffab, udtages det cntvidere fornødne af de lavefte SMummere Blandt 

bem, der have erholdt BVedtegning E, K. 5, bøg førft efterat Cøværnetø og Livgardené 

mulige Krav pat forøget Tilgang er fyldefigjort. 

AF de Værnepligtige, der Have erholdt Tillægsvedtegning H eller S, udtages henhelbsvis 

Mandffabet til Træn= cg Heftepasfertjeneften, de høiere Mummere fremfor de lavere, 

og Mandffabet til Gundhedstropperne, ligeledes de bøiere Mummere fremfor de lavere. 

År de Værnepligtige, fom have Vedtegning M.1 og M.2, udtages Militærarbeidere til 

Goværnet og Hæren, de lavere Mummere fremfor de høiere, dog at Militærarbeidere 

til Generalftabens topografifte Tjenefte udeluffende tages af Klaéjen M. 1. 

              
8 24, 

Naar der ved et Værn, Vaaben eller Korps maatte haves Brug for BVærnepligtige, 

e i Befiddelje af vise Færdigheder, navnlig fom Gaandværfere, eller Mænd i færlige 

flinger, og der iffe Blandt dem, "der have Vedtegning cm Tjenftdygtighed til det paa= 

mde Værn, Vaaben eller Korps, findes det tilfhæffelige Antal af faadanne BVærne- 

e, udtages bet manglende Tal af be BVærnepligtige med andre Tjenftdygtighebåvedtegs 

der have udtruffet de Iavefte Nummere. 

s 25. 

Naar der ved Søværnet eller Hærens færlige Vaaben indtræder Afgang, efterat 

gen til disje Vaaben har fundet Sted, men førend Fordelingen til Fodfolfet er 

let Udffrivningidjeferne, erftattes Afgangen med den til ben egentlige Krigstjenefte 

evne Værnepligtige, der har den fornødne QVedtegning og det favefte endnu iffe indkaldte 

ræfninggnummer. 
” 

»& 26. 

BVærnepliglige, der ere fundne tjenlige til egentlig Krigstjenefte og ønffe at uddannes 

Officerer ved et Vaaben eller Sorypé, funne efter Krigsminifteriets Beftemmelje tildeles 

e uden Henfyn til deres Cesfionsvedtegning, bog at Begjæring cm Uddannelje til Officeer 

Livgarden iffe tages til Følge. 

8 27. 

Snafremt iffe alle de, ber have Vedtegning cm Tjenftdygtighed fom Underlæger (L), 

le tildeles Lægeforpjet, udinges fil dette, efter de lavejte Lodtræfningdnummere, fortrinévis 

ægefandidater med bedfte Karatter, dernæjt fe med næftbedfte og faa fremdeles, hvorimod 

udenter, der pan Indfalteljestiden iffe have godtgjort at have beftaaet Cmbedseramen, fun 

dfaldes til SKorpjet, naar der iffe Haves det tilftrætfelige Antal af Kandidater. 

Med Henfyn til dem, ber have Vedtegning cm Tjenftdygtighed fom Underdyrlæger 

L.), Bliver ved deres Intfalbelje til Dyrlægefurpjet. at tage et lignende Genfyn til Hoveds 
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arafteren ved den Cramen, de have Beftanet fom Dutlæger, famt til deres Lodtræfnings- nummer. 

S 28. 

AF -Militærarbeidere, der have erholdt Tillægåvedtegningen F, udtages det fif 
Tjonefte i Forpleiningéforpfet fornedne Uutal, de lavere Mummere fremfor de høtere, 

&s 29. 

De Værnepligtige af Lægdsrullen, ber af en Kasfationsfommisfion ere blevne 
erklærede for ftedfe udygtige til egentlig Krigstjenefte, men fjenlige til Militærarbeidere, 
indfaldes iffe til Uddannelje fom faadanne, naar de tidligere + mindft 1 Maaned have 
deeltaget t Øveljerne ved paagjældende Afdeling. 

Hvorefter alle Vedfommende fig allerunderdanigft have at rette, 

Givet pan Amalienbøra, den 16de Juni 1882. 

Under Bor Kongelige Haand og Segl. 

Christian BR. 

(L. 8.) 

J. Nellemann.



28de Juni. 

Regulativ 
i $8. 

for 

| Bedømmelfen af be Værnepligtiges Dygtighed til Krigstjeneften 

enten i Hæren eller ved Søværnet. 

Krigstjenejten gjør til den Tjenftpligtige Fordringer, ber forudjætte, at han er t Be- 

lje iffe blot af Sundhed og almindelige aandelige Cuner og legemlig Arberdsdygtighed 

ugjan af et fraftigt og vel udviflet Legeme og et nogenlunde feilfrit og velffabt Ydre. 

Oypfyldeljen af disie Tjeneftens Fordringer bliver. følgelig umulig: 
  

ved enhver fygelig Tilftand, Legemsfeil eller Svaghed, ber til en vis Grad virfer 

forftyrrende paa det almindelige Cundhedebefindende eller hHenfætter den Pangjældende 

i em vedvarende lidende Tilftand cller berever ham den fulde Brug af Forftands= 

eller Opfatteljessunerne eller Legemétræfterne, navnlig hindrer Sandfeorganernes eller 

Bevægeljegorganernes frie vg fuldftændige Birfen, og gjør ham uffiftet til at 

udholde de betydelige Unftrengeljer, Befværligheder og Savn, fom de Bærnepligtige, 

"mavnlig under Krig, ftadig ere udjatte for, eg 

ve) Cygdomme, Legeméfeil cller Eragheter, der væfentlig binde ten militære Ans 

ftand og Holdning, cre vanfirende, hindre i at funne bruge ben militære Slædedragt 

ellev i andre Henfeender at funne overholde den Orden vg Levemaande, der furdreå 

i under Tjeneften i Gæren eller ved Søværnet. 

Til Veiledning faavel for Cesfionerne fom for Kaéfationsfommisfionerne ved Be: 

en af de Værnepligtiges Tjenftdygtighed tjener nedenftaaende Regulativ, i hvis Folge 

er 

anførte Legemsfeil eg Evagheder fulte, faaledes fom de med Henjyn til Grad og 

Beffaffenhed ere betegnede, betragte fom Hindertige for Anvendelje til al Krigétjenefte, 

fan at de dermed beheftebe Værnepligtige blive at udflette af Mullen med Udygtighedés 

pas, hvorimod de under ” 

anførte Legeméfeil ug Svagheder, ber, faaledes fem de med Henjyn til Grad og 

Beffaffenhed ere Betegnede, ere hinderlige for den egentlige Land= og Sefrigstjenefte, 

fulde anjes uhinderlige for Unvenbelfe til Tjenefte fjom Mititærarbeider og, naar de 

ere tilftede i ringere Grad end den her Detegnede, uhinderlige for den egentlige 

Land= vg Søfrigétjenefte, hvorhos de under 

anførte Legeméfeil og Svagheder ffulle, fanledes fom de med Henjyn til Grao og 

Beffaffenhed ere betegnede, betragtes fom uhinderlige for Anvendelje enten til enhver 

Krigstjenefte eller, hvor faadant ved enkelte Legeméfeil findes angivet, til vidje Arter 

af Krigstjenefte. 

KRegul, af 16. Juni for VBedomthelfen af de V ærnepligtiges Dygtigheb til Krigstjenejten m. v. 
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Ligefom Sesfionen bør henføre de Værneyligtige, hos hvem Legemsfeil eller Sv; 
heder ere tilftede i em ringere Grad end den, fom findes angiven under Pr. I, men dog 
en Grad, der maa anfes hinderlig for den egentlige Krigstjenefte, til Militærarbeiderneg Klage, og pan den anden Site bør erklære de Værnepligtige, hos hvem Feil eller Svag: 
heder ere tilftede i højere Grad end den, fom angives under Nr. II, for udygtige til af Krigstjenefte, faaledes har Kasjationskommieftonen efter de famme Regler at fasfere de 
tjenftgjørende Bærnepligtige, naar bdisfe befindes at lide af faadanne Legeméfeil eller Svagheder, 
fom efter nærværende Megulativ gjøre dem udygtige enten til den egentlige Krigétjenefte eller 
til Tjenefte fom Militærarbeidere. : : 

Det bliver derhos form almindelig Megel at iagttage, at, medens alle Legemåfeil og 
Svagheder, der t Regulativet hverfen cre nævnte eler derunder lade fig henføre, bør anjeeg 
uhinderlige for Mandffabets Anvendelje til Krigstjenefte, forfaavidt de fun forefomme enfelfviig, 
funne bog flere faadanne hver for fig for uhinderlige anjete Feil, naar de ere forenede høg en 
Perfon, gjøre den Paagjælbende uftiffet eler mindre dygtig til Tjeneften. 

Anmærfning 1, I Regulativet er det ftedfe forudfat, at Sesfionen har fin 
Dpmærtjomhed henvendt pan Reglen i Værnepligtslovens & 16, hvvrefter de, der ved bereg 
førfte Møde for Sesfionen, efter at have opnaaet den fædvanlige Udffrivningsalder, et endnu 2 
findes at have den fornødne &Legemsdygtighed, eller fom lide af nogen Svaghed eller 
Legemsfeil, der antages at Funne hæves, funne af Sesftonen forbigaas med Paalæg om at 
møde for næjte Mars Sesfion, og, faafremt de da endnu findes at være i lige Tilfælde, Funne 
de after forbigaas til hen følgende Sesfion. 

Dette gjælder ogfaa om de Værnepligtige, der iffe have en Legemshøide af 59, men 
dog mindft 58 Tommer, hvorimod de, der, efter at have opnaaet den. fædvanlige Udffrivningé- 
alder, iffe have 58 Tommer i Hvide, ved "deres forfte Møde for Seéfionen ere at anfe for 
udygtige til al Krigstjenefte. 

Anmærfning 2. Ved enhver Wærnepligtig, der forbigans paa Grund af 
fpinfel og fvag Legemsbygning, flal Bryftmaalet anføres Baade i Bifitationé- og i Erpebditioné- 
protofoller. i 

Anmærining 3.  BVedtegning om, at Uddannelfe til Dfficeer attraaé, fan fun give” 
Værnepligtige, fom befindes tjenlige til egentlig Krigstjenefte eler fom foreløbig bedommes 
uden at udfÉrives. 
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28de Juni. 348 1882. 

Til Underføgelfe af Værnepligtiges Syn benyttes Snellené Tavle med gl 
i, dens 7 Ræffer. Hvert Pie proves færffilt. 

Den, fom t 20 Fods Afitand læfer den vel oplyfte Tavles nederfte Rætte, har em 
normal (1/1) Gynsffarphed. Naar han fun til en af de ovenfor ftaaende MDæffer, da er hans 
Synsffarphed, idet Ræfferne tages nedenfra og opad, henholddviig fun %s, 12, 2/5, Yr, 1/5, 1/49 
af den mormale, medmindre der er Refractionsfeil (Myopi, Hypermetropi) tilftede. For at 
overtyde fig herom, prøver man ham førft paa i 

Myvpi. Til Underføgeljen heraf benyttes Konfavglas, og Myopicens Grad beftemmeg 
ved det rl. Glas, hvormed Tavlens Ræffer i 20 Fodé Ufftand læfes tydeligt. 

Den, fom for at læfe Tavlens 7de, 6te eller dte Ræfte i 20 Fods Afftand behever 
Gilasjene Nr. 48—18, lider af Myopi i ringe Grab. 

Den, fom hertil behøver Glasjene Mr. 16—8, lider af Myopt + middel Grad. 
Den, fom hertil behøver endnu ftærfere Glas, lider af Myopi t høi Grab. 

Gom Kontraprøver funne de famme Glag, med hvilfe han læfer Tavlens Rælfer i 
20 Fods Afftand, benyttes til Læsning af meget fin Skrift, hvilfen Myopifere af ringe og af 

middel Grad i Reglen ville funne læfje i 4 Tommeré Afftand med et Mie ad Gangen eller 
med begge Dine paa en Gang. 

Seer den Paagjældende i den nævnte Afftand af 20 Fod ringere med Fonfave Glas 
end med blotte Dine, da prøves han med fvage Konverglas (Nr. 48—36). 

Seer han med biåje tydeligere end med blotte Dine, da underføges han paa 
Hypermetropi. Graden af denne beftemmes ved det ftærfefte Ronverglab, hvor” 

med han i 20 Fods Afftand tydeligt læfer Tavlens Rækfer, 
Den, fom i den nævnte Afftand læfer 7de, 6te eller Ste Retfe med Sonverglag 

Nr, 48—9, lider af Hypermetropi i ringe Grab. 
Den, fom hertil behøver ftærfere Glas, lider af Hypermetropi i høi Grad. 

Ser den Paagjældende i den nævnte Afftand af.20 Fod ogfan med Konverglué 
ringere end med blotte Dine, da fan man formode en tilftedeværende Amblyopi eller Gyné- 
fvaghed af anden Aarfag.  Tvivlfomme Tilfælde af denne Art bør henvijes til nøiere 
Underføgelje. 

Apparatet, fom udfordres til Underføgelfe af VWærnepligtiges Syu, beftaaer af: 

Kvonfavglas Nr, 48, 36, 24, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4. 

Konverglas Nr 48, 36, 24, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 
En Lvupe af 2 Tommers Brændvidde. 
Gnelleng Tavle med fvadratiffe Figurer. 
Gnellens Teft-Types, Prøverne 1/2, 2, 2/2, 
Liebreids Pienfpeil. 
2 Glasprigmer, 

Ved allerhotefte Rejolution af Dags Dato er det bifaldet, at det under 25de Hu 
guft 1879 udfærdigede Regulativ for Bedømmeljfen af de VWærnepligtiges Dygtighed til Krigé= 

Wir. 88. Regul. af 16. Juni for VBedømmelfen af de Værnepligtiges Dygtighed til Krigstjeneften m. v.  



enten i Gæren elle 

Gjenftand indtil Bi 

b8 Tjenftdygtighed. 

1 

Aal: af i6. Jimi for Vedølmelfen af de BWætitepfigtiges Dygtighed 

349 

r ved Søværnet ophæves, og 

dere Dvinges til Anvendelje 

28de Junt. 

at foranftaaende Regulativ angaaende Pr. 

Iuftitsminifteriet, den 16de Suni 1882. 

J. Nellemann. 

” 4 [green- Ussing. 

I Krigstjenefter m. 3. 

88. 

ved Bedømmeljen af værnepligtigt den 

      

  

 



  

Lovtidenden for 1886 %r. ” & HE Udgivet den 16de Suni, 

Befjendtgjørelfe 

nogle YEnbringer i Regulativet af 16de Juni 1882, 

Ved allerhøtefte Refolution af 4de d. M. er det bifaldet, at det under 16d5e Juni 
1882 udfærdigede Regulativ for Bedømmeljen af de Værnepligtiges Dygtighed til Krigs- 
tjeneften enten i Gæren eller ved Søværnet ophæves forjaavidt angaar bets Beftemmelfer i 
I—III B 8 øg 4 famt Anvisningen til Underføgelfe af Værnepligtiges Syn, og at i 
Stedet herfor nedennævnte Beftemmelfer indtil videre bringes til Anvendelfe ved Bedømmel- 
fen af værnepligtigt Mandffabs Tjenftdygtighed: 

Nr. 45. Betj. af 26. Ptai ovit mogfe Ændringer i Regulativet af i6de Juni 1882.    
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Belj. af 26. Mai om nogle Cudringer i Regulativet af 16d5e Juni 

16de Juni, 
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287 ' 16de Juni, 

Anvisning til Underføgelje af Bærnepligtiges Syn. Hr: (Os 

Hertil anvendes følgende Upparat: 
Mal: 

Gnellens Tavle til Afftandslæsning (med 7 -Rælfer af Bogftaver, hvis Høide er 

iholdårig 41,891 2Og4r 14188 10,47, 8138, Prag: 449 Par. Lin., og hvis Linierå Tytfelfe 

Af, af Høtiden). . 
Gnellens »Test-Types«, Prøverne 11/, 2, 217, (med Bogftaver af henholdsvis 0,34, 

10,59 Par. Lin. Høtde). 

. Gnellen$ Farvetavle og farvede Glas, 

Konfavglas Nr. 48, 36, 24, 18, 16, 14, 13, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4. 

Konverglas Nr. 48, 36, 24, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6. 

Et Par plane Glas af famme Form og Størrelfe fom de ffæriffe Glas. 

En Loupe af 2 Tommers Brændvidde, 

Liebreids Pienfpeil. 

2 Glasprismer, Nr. 10 og 20, 

Den Værnepligtige, hvis Syn flal underføges, ftilles i 20 (henholdsvis 10) Fods 

ffand fra den vel oplyfte Gnelleng Tavle. Dernæjt prøves, færffilt med hvert Die, 

sormange af Tavlen Nætfer han fan læje, idet der begynde med den overfte. 

Gynsftyrfen betegnes da fom 

naar alle Tavlens 7 Rætfer læjes i 20 Fods Afftand 

faar fun de 6 overfte Ræffer — — " — 
maar fun de 5 cm — ME = god Syndftyrte, 

naar fun de 4 — — — 

naar fun de 3 — — , 

naar fun de 2 — — — JT middelgod , 

naar fun den øverfte Rætfe — — ) 

(eller Fingre tælles i famme Afftand) ri 

naar fun den averjte Ræffe læfes i 10 Fods Afftand f ringe 

(eWer Fingre tælles i famme Afftand) ] 

| i 1/5, naar iffe engang den overfte Rækfe Tæjes i 10 Fods Afftand) —… flet 

; (eller Fingre iffe tælles i famme Afftand) | 
” 

Naar den Værnepligtiges Synsftyrfe er . mindre end 2/,, underføges, om der er 

tefraltionsfeil (Myopi, Hypermetropi) tilftede. Fort proves han paa Myopi, hvert Die fær- 

ilt. Hertil benyttes Konfavglas, faaledes at der begyndes med fvage og bdernæft efter 

mden ganes over til ftærfere Glas. Ger den Værnepligtige bedre med SKonfavglas end 

i Blotte Pine, lider han af Myopi. Dennes Grad beftemmes ved bet fvagefte Kon 

glas, hvormed den Bærnepligtige faar den bedfte Synåftyrfe i 20 Fods Afftand. 

Myopien betegnes da fom 

Mar Vaq 143 |naar der til at fan den bedfte Synsftyrfe i 20 Fods Afftand behøves 

045 D, 1,59 D.… 3D)fKonfavglag Nr. 48, 24,., 13 (Myopi i ringe Grad). 

ha muse: Mg Yen (oe der til at faa den bedfte Syndftyrfe i 20 Fod8 Afftand behøves 

55 D,…5 D, 5,59 D)fKontavglas Pr. 12...… 8, 7 (Pyopi i middel Grad). 

16 1/4 |naar ber til at fan den bedfte Synsftyrfe i 20 Fodå Afftand behoves 

6. 10 D) fKontavglas Nr. 6 .…. 4 (Myopi i hør Grab), 

; Til Kontraprove funne de famme Glas, med hvilfe den Værnepligtige læfer Tav: 

ns Ræffer i 20 Fods Ajftand, benyttes til Lædning af meget fin Skrift (Snellens test» 

pe Nr. 117/,) i Nærpunftsafftand. 

5. Velj. af 26. Mai om nogle JEndringer i Megulativet af 16de Juni 1882,   

 



16de Ami 288 … 1886, 

Ser den Bærnepligtige i den nævnte Afftand af 20 Fod ringere med Sonfavglas 
end med blotte Pine, da prøves han, hvert Die færffilt, med fvage Konverglas (Nr. 48—36), 
Ser han med bisfe lige faa tydeligt eller tydeligere end med blotte Pine, da lider han af 
Gypermetropi. Dennes Grad beftemmes ved det ftærkefte Konverglas, hvormed den 
Værnepligtige, endnu bevarer den ved Glasjene opnaaede bedfte Synsftyrfe i 20 Fods Af: 
ftand. — Hybermetropien betegnes da fom 

rr: Yg 4%, Ynaar bet ved fidftnævnte Prøve fundne Glas er Konverglas 
SD, 5-50”D) Nr. 48..... 8, 7 (Hybermetropi t ringe Grad). 

1/4 naar det ved fidftnævnte Prøve fundne Glag er Konverglag 
10D) f Rv, 6 .…. 4 (Hypermetropi i høi Grad). 

Naar den Værnepligtige i den nævnte Afftand af 20 Fod hverfen med Kontavglas 
eller med SKonverglag bringes til at fe bedre end med blvtte Øine, da maa han antages at 
lide enter af Uftigmatisme eller af Synsfvagbhed af anden Aarfag (Amblyopi). 
For om muligt at finde denne Aarfag (Hornhindepletter, andre Fordunklinger af de" klare 
Medier ofv.) underjøgeg med de tilfteteværende Hjælpemidler (Loupe, Mienfpeil). — Tvivl: 
fomme Tilfælde maa henvifes til nøiere Underføgelje, 

Angiver den Værnepligtige Blindhed eller .meget flet Syn pan eet Die 
underføgeg med Prisme eller Snelleng Farvetavle. 

Y nedenftaaende tabellariffe Dverfigt ere Beftemmelferne i Regulativets I - -II, B, 3 
fremftillede i føematiff Form. 

Syns ftyrke. 

  

Benftre Pie. 
  

2/. el. derover 2/—'/s | Yo Y20 | under 1/9 

2/5 el, devover, | . E. &.”) €. £. Ut. 

  

Ye Ys JE. 8. 1—4, iffe …. &. 5") Ut. 

  

| 
| 
| 

| 
| 
| 
| 1/10— 1/20 EC. KF. 1—4, iffe €. &. 5.7); 

    Ut. Utj.       | 
| under 1/20 Uti. | 

  

f) &. &. 3 b dog fit, naar den angivne Stynsftyrle findes paa eet Øie uden Korreltion 
af en mulig tilftedeværende Refraltionsfeil. ; 

… Belj. af 26. Mai om mogle WEndringer i Regulativet af 16de Juni 1882.  



Myopi. 

Benftre Pie. 
eee,

 SEE 

| 

1113 el. derunder. | 1/40—1/7 |1/e el. derover, 

      

1/13 eller derunder. €. &£. EK €. £. 
| 

| | 

| | 
€. £&. 1—4, iffe €, & ie t. | M. 

| 

€. K. 1—4, iffe €. &. 5. | 
!     | 

  

Hypermetropi. 

re NE 

Benftre Pie. 
|— Es: eee 

| 

1/ el. derunder, 1/6 el. derover. 

| 1/1 el. derunder. €. £. €. £. 

  

ekstern 

  1/6 el. derover. | €. &.1—4, iffe €. £. 5. | 

  

let. herved bringes fil almindelig Sambftab. 

Juftitsminifteriet, den 26de Mai 1886. 

J. Nellemann. 
ome

n - 

F. A, P, Frydensberg.  



  

i 
! 
i 
i 
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Wr. 114, 

B8lte 
Anguft. 

14bde September,     
Betjendtgjørvrelfe 

vm 

Forandring i Poft B. 3 i det veb Betjendtgjørelfe af 2600 Mai 1886 
ændrede Regulativ af 16be SYuni 1882, forfaavitt angaar 

Synéevnen hog Befarne. 

I Henbhold til en Suftitsminifteriet ved allerbøfefte Nefolution af 30te d. M, der» fil given Bemynbdigelfe forandres for Befarnes Vedfommende herved Beftemmelferne om Syns: ftyrfen og Graden af Hypermetropi i Poft B.3 i det ved Befjendtgjørelfe af 26de Mai 1886 ændrede Regulativ af 16de Juni 1882 for Bedømmeljen af de Værnepligtiges Dygtighed til Krigstjeneften enten i Hæren eller ved Søværnet derhen: at det flal være en Betingelfe for Tjenfidygtighed, at det cne Die i 6 Meters Qf- ftand uden Brilleglas mindft ftal funne læfe alle Bogftaver af Nr. 18 (S. 6/48) medens det andet Øie, ved ulige Syn paa de 2 Dine, mindft ffal funne læfe Bogftaverne af Nr, 24 (S. 6/24), faaledes at SynåftyrÉe, mindre end den nævnte, er Sadfationégrund, og af manifeft Hypermetropi af 4,60 Dioptrier eller derover er Kasfationsgrund (Hy- permetropi t bei Grab). 

Hvilfet herved bringes til almindelig Kundftab. 

Iuftitsminifteriet, den 31te AUnguft 1889. 

IJ. Nellemann, 

F.A, DT. Frydensberg. 

Pr, 114. Befj. af 31, Aug. om Forandr. i det ved Betj. af 26. Mai 1886 ændr. Regulat, ang. Synsevnen hos Befarne. 

        

  

    

    

  
 



An nr 159 af 24.08.1894 

Beknr 160 af 24.08.1894 

An nr 183 af 05.12.1902 

Beknr 184 af 05.12.1902 

  

1894 

om det værnepligtige Mandskabs Tjenstdygtighed og det 
udskrevne Mandskabs Fordeling 
[Egnet til egentlig krigstjeneste: E.K.1 — E.K.9] 

af Regulativ for Bedømmelsen af de værnepligtiges Dyg- 
tighed til Krigstjeneste 
[Fejl: A-E (hvor på kroppen), I—III (fra helt til kun delvis uegnet)] 

om Ændringer i $$ 16, 18, 19 og 24 i Anordning af 24de 

August 1894 om det værnepligtige Mandskabs Tjenst- 

dygtighed og det udskrevne Mandskabs Fordeling 

om Forandringer i det i Medfør af allerhøjeste Resolution 

af 24de August 1894 udfærdigede Regulativ af samme Dato 

for bedømmelsen af de værnepligtiges Dygtighed til 

Krigstjeneste 
[Om værnepligtiges synsevne og høreevne]



Lvvtideuden for 1894 Pr. 39 i: Udgivet den 2496 Augupt, 

DS: Anvrdning Anguft. 

om 

det værnepligtige Mandffabs Tjenftdygtighjed og det udffrevne Mandffabs 
Fordeling. 

Yi Ch riftian den Miende, nf Guds Maade Konge til Danma, 
de Bender3 og Goter3, Hertug til Slesvig, Holjten, Stormarn, Ditmarffen, 

"Lauenborg og Oldenborg, 

Gøre vitterligt: Cjter de DS af Vor Juftitsminijter derom allerunderdanigit forcdragne Omftændigheder ville Vi herved i Henfold til Lov om Værnepligt af Gte Marts 186% SS 20 og 25 allernandigft have fajtjat følgende Øtegler, der blive at iagttage ved Be- domuneljen af værnepligtigt Mandjtabs Tjenjtdygtighed og ved det udffrevne Vandftabs 
Fordeling, Hvilfe Regler træde i Stedet for de i Anordningen af 1650 Juni 1882 inde 
holdte Beftemmeljer. 

I. Kapitel. 

De Regler, der af Sesjionerne finde iagttages ved Vedømmeljen af det værnepligtige 
Mandjfabs Tjeunjtdygtighed. 

S 1. 
Enfver værnepligtig, der fremftiller jig for Sestionen til Bedømmefje vg Be: 

handling, ev forpligtet til i Sesfionens Dverværelje at underfafte. fig Underjogelje af Sesfionslægerne. Ved denne Underjogelje maa den værnepligtige være afført fine Stlædningsftyfter, medmindre Afflædning paa Grund af en LegemSfej(s eller Sygdomé 
rt eller Sæde er unodvendig til Godtgørelje af den baagældendes Udygtighed til af 
Krigstjenejte. 

Ingen Lægeunderføgelje fan fordres foretagen ved funftig Belusning. 
Nr. 159. Andg. af 24. Aug. om det værnevt. Mandjfabs Tjenftdygtighed m. m1.    



     647 245e Auguft. 

  

gaft. 
8.2. 

nogen begrundet Mening, vg fi 

Sesfionsforretningerne funne 

  

hvis Tilftedeværelfe Sesfionslægerne iffe funne fave 

pvis Bedønunelje der udfordres enten længere Tid end den, 

tilftede, eller fandanne jpecielle Underføgelfer, der iffe kunne anftilles pan Stedet, jaafom 

Sindsjygdomme, Mangel pan aandelige Cvner, habituel frampagtig Ryjten, Stammen, 

Ligjald, gentagne Unfald af rjeumatijt- Feber, Mangel ved Sanjers Brug, bør jaadan 

AUngivelfe faa vidt muligt bekræftes efter Omjtændigfederne ved Tingsvidner, Lægeattejter, ” 

Stolelærer- vg BVræftcattefter i Forening” (for-Jaa vidt Svagheder far ytret fig under 

ben paagældendes Sfvfegang: eller Forberedefje til Stonifirmatidin), ;Erflæringer fra-mifitære - 

      

…-
 

  

  

  

    

  

                  

   

  

    

   

      

    

   
   
   

  

   

   

    

  

   
    

   

    

     

       

        

   
   
   
   

   

    

   
   

    

   

  

   

  

   
    

Myirdigheder, , Attej | | 

or” et” Dvvftumme= seller Blindcinftitut..0. deal. sidet Sesfionen eft 

Lægerne i ethvert onfelt Tilfælde, har. at afgore, [Hvilfen Bevisfrajt ber” fan: till 

remfonme- Vidnesbyrd. rn ERE ONS BOE 

i Døjaa uden før diste Tilfælde funne: Lægeattejter. eller "andre Bebis 

»fremfægges. for Sesfionen til Vejledning fjor: Sesjionslæ ene bed Bedønumeljert. 

rn” remfægges ved angiven eller” formentlig Legen 

eller Grad iffe fon Gejftenunes under ”Sesftonen,” [s 

Lægeattejt, eller” andre BUcvisligfjeder,” fan Sedfionen, 

Set muligt, tillade den paagældende efter navnlig Tilfigeljerot mo 

Sesjion medbringende jaadanne. 
Å iel 

Sesfionen jfal være berettiget til at panlægge 

      

   

    

    

  

gndfvagded, iffe fyldeftgårende” 

for jan. vidt Forholdene. gøre. 

  

Den, der i Genfold til Værncepligts- 

          

   

   

sl, lovens SS 16 vg 17 forbigaas eller Gvis Behandling udfættes, og fom ffal møde ved 

FCN, næjte Sesfion, ved Tingsvidne eller pan anden fenfigtåmædfig Maade at godtgøre an= 

givne Sygdométilfælde, vis Tilftedeværelje iffe fan jfommes af Sesfionsfægerne. 

Sesfionen fan, fvor Dinftændigfederne give Unfcdning dertil, adjpørge Lægds- 

' manden eller andre paalidelige Mænd om, hvad der maatte bære dem Gefendt--om den” 

1gne paangældeitde Helbredstilftand. 
” 

ISGg Scsfionen or bemyndiget til at Gejlutte, at en værnepligtig ffal fættes under 

; pan et Sygehus, naar der cv 

  

Dijtriftslægens Tiliyn vg i fornødent Fald indlæg 

Grund til at antage, af en Qegemsfejl m. m. er forjætlig panbraget eller næret, eller 

for af erfare, om et angivet, men ej tilftrætteligt opivit Sygdomstilfælde virkelig er 

til Stede og da i fvilfen Grad. 

Haar Sesjionen ffal behandle en fon for 

pligtig, jfal Udffrivningåthejen til Vejlédning ved fans Bedonune 

attejten eller Djemfendeljeslijten for vedfomumnende. 
å 

Be 

   iden utjenftdugtig” Djemjendt værne- 

(je fremlægge Kasfationg- 

  

Red Secsfionen foreå cen CÉspeditionsprotofol og cen Vifitationsprotofol. I begge 

indføres for hver behandlet værnepligtig foruden Sesjionens Hejolution tillige i Sortfed 

de ved Lægeunderjogeljen forejundne Legemsfejl m. um. Cre disfe uden Betydning med .Hen- 

jyn til Tjenftdygtigheden, betegnes de jom uufinderlige”. Ungiveljer fra den værncpligtiges 

Side om Legemsfejl m, m. anføres, for jaa vidt der cr Røje dertil, jelv om Underjøgeljen 

intet far frembudt til Befræjtelje af dem: i fidfte Tilfælde tilføjes nej befunden”. 

FHremdeles anfores, Øvor vidt paagældende er udi 

fidite St, foavel fom naar Lægeunderjogeljen iife er foretagen pan Sesj 

fidjte St.). Ved enhver værnepligtig, der forbigang pan Grund af 

Legemsbygning, anfores Bryjtmaalet. 

IF alle Tilfælde, hvor forefundne Legemsfejl m. om. ce til Hinder for den paa= 

Rv. 159, Andg. af 24. Aug. om bet værnepå. Mandjtabs Trenftdygtigged m mt. 

  

   

sen i Denfvld til S 6, fidfte St, $ 7, 

ionen (jfr. $ 4 

jpinfel og fvag 

    

       

    

AUngives nogen at lide af Legemsjejl, Mangler, Sygdomme. eller Svagheder, om Yugnft 

fter fra Dverlægår ved: cu. Anjtalt for Sindsjyge eller fra Forftandertn i 

eftir.Samrag ed - 

  

um, Hvis Tilftedeværelje > 7 

de pan ny ved jamme. — 

   
  

 



  

  

24de Auguft, 648 ' 1894, 

Nr. 159.gældendes Udffrivning, være fig for Tiden celler for ftedje, eller hvor de indjtrænte hans 2dde 
Auguft. 

Anbendelighed til Krigstjeneften, til fun at omfatte Tjeneften fom Militærarbejder eller 
bisje Arter af den egentlige Krigstjenejte, ffal der altid henvifes til Bogftav og Nummer 
t Regulativet for Bedømmeljen af be vævnepligtiges Dygtighed til Krigstjenejte” og de 
i jamme bengte Ord og Udtryfsmaader jaa vidt muligt følges. 

S4 
Sesfionslægernes Unbderjøgelje og deres dertil fnyttede faglige Bedømmelje af den 

værnepligtige foregaar under den ældfte tilftedeværende Embedslæges Ledelje. 
Naar Underføgeljen er endt, udtale Lægerne fig om, hvor vidt den værnepligtige 

ejter deres Mening maa anes for tjenftdygtig eller iÉfe. Jormenes han at være utjenft 
Dygtig eller behæftet med Fejl eller Svagheder, fom indifrænfe hans Anvendelighed til 
visfe Urter af Krigstjeneften, crflære Lægerne fig derom med Henvisning til de gældende 
Beftemineljer, 

Sesfionens Medlemmer funne forlange yderligere Oplysninger af Lægerne, inden 
Scsfionen foretager den endelige Bedømmelje af den værnepligtige. 

Sygdomme, ber fandfynlig funne helbredes inden Mødetiden, eve ikke til SDinder 
for, at Mandffabet pan Scsfivnen anfes for tjenftdygtigt. 

Den, fom udebliver fra Sesfionen med lovligt Forfald, og hvis Behandling 
Sesfionen iffe vil udjætte (fir. Værncpligtsfovens & 21), antages at være tjenlig til 
den egentlige Krigstjenejte, for fan vidt der ifte foreligger Bevis for det modjatte. 

S 5. 
I Henfvdd til Bedømmeljens Udfald bliver den baagæfldende værnepligtige af 

Lægdgrullen: 
enten ejter Værnepligtsloven & 18 at udflette af Rullen, 
eller efter famme Lovå & 15, 1jte Styffe, at afvife, 
eller efter fanme Lovs $ 16, at forbigaa med Baalæg om at mode for næjte 

Aars Sesfian, 
eller at behandle efter famme Lov S 17 (hans endelige YBefandling at udjætte 

til Scsfionen for det paafølgende Kar), 
eller efter jamme Lov3 S$ 15, 2det Stytte, foreløbig at behandle af Sesfionen 

uden at udffrive3, 
eller endelig efter fjomme Lovs & 19 at udftrive til den egentlige Ktrigstjenejte 

eller fom Pilitærarbejder, 
Bcd Henfyn' til de værnepligtige af Sørullen, der i Henfold til Værnepligts- 

Iovens $ 12 Pojt 4 fremjtille fig for Sesfionen til Bedommelje, gaar denne fun ud 
paa, (vor vidt de jom ujfiffede til Krigstjeneften bume udjlettes af Yullen eller te. 

S 6. 
Sesfivnen giver enfver, der udffrives til den egentlige Srigstjenefte, Vedtegning 

om den eflerv de Urter af Krigstjenefte, Hvortil Gan ejter jamtlige forhaandendærende 
Forhold jfønncs bcdfe ffiffet (fir. Værncpligtslovens & 19). 

Ved QBeftemmeljen af Vedtegningen, Hvorved den paagældende betegnes fom 
ffiffet til cm eller flere af nedennævnte 9 Slasjer, bliver at baafje, 

at den pangældende cer i Befiddelfe aj den for vedkommende Tjenefte egnede 
Legemsudvifling og fornødne Legemsjtyrte, jamt i 

at de Krav, fom Krigsbeftyreljen for Klasjernes Vedfommende ftiller ban  værnes 
pligtige med færlig Uddannelje eller af jærlige Linsjtillinger, fan vidt muligt 
fyldejtgøres. 

Nr. 159, Andg. af 24. Ang. om det værnepl. Mandjfabs Tjenftdygtighed m. m.  



649 24de Augujt. 

ijte Klasje (E K 1). Søværnet 
Rr. 159. 

VÆ 

Højde 39 Tommer (1,54 Meter) og derover. Mandjtab, der uden af være tagun. 

avent føger Erhverv ved eller dog Dejfæfjtiger fig med Sofart eller Fijftert eller er 

it til at færdes ban Cocn, eller fom paa Grund af jærlig Uddannelje, Livsftilling 

itibligere Ueftæftigelje eller Haandværk man anes ffilfet til Tjenefte pua Blaaden 

Bved Drlugsværjtet. Dette Manditab maa være i Stand til at udføre det ftrenge 

bejde ved Værnet. 

den Klasfe (E K 2). Fodfolfet. 

 fujde ilfe under GO Tommer (1,57 Meter). Dette Mandjtab maa fanme ud 

[be Warder oa Qob med fuld Dppafning og Udruftning. 

3dic Klasje (E€ K 3). Livgar ben. 

Højde mindjt 67 Tommer (1,75 Peter). Smukt og anjeligt Viandffab, fom 

e 

fylder de for det dvrige FodfolE ftillede Betingeljer. 

Ade Klagje (E K 4). Yytterict. 

Højde mindft 62 Tommer (1,62 Meter), iffe 65 Tommer (1,70 Meter). Mands 

fom cv vant til at færdes til Hejt, vg jom uden af være for foært dog har 

elstræfter. Tillige tages HGenjyn til, at Mandifabet ffal funne benyttes til Ordon- 

år"'og Meldingstjenefte. 

te Klasje (E K 5). Feltartilleriets X& onftabler. 

Hvjde mindft 63 Tommer (1,65 Meter), men iffe 66 Tommer (1,73. Meter). 

Ranbjtab, fom maa fmme udfolde Warcer og Sov med fuld Cvupafning og Ubruftning 

mt være i Stand til at udfore det fwrenge YUrbejde ved Vagbenets Betjuting. 

te Klasje (E K 61. Reltartillertets Truinfonjtabler. 

Højde mindft 65 Tommer 11,70 Meter), iffe over 67 Tommer (1,75 Iiecter). 

Mandjtnb, der er vant til af omgaas SHejte og har gude Ktrætter. 

Yde Klasfe (E K 7). Foftningsartillertet. 

Højde mindft 63 Tommer (1,65 Bieter). Kraftigt Mandjfaub, fom maa være 

Stand til at udføre det ftrenge Arbejde ved Baabenets Betjening. 

85e Klage (E K 3. Ingentorer. 

NE SBøjde mindjt 60 Tommer (1,57 Pieter). Wandjtab nf nærmere frævede 

; Sllingen, jom or i Stand til at udfolde WMardjer og Lob med fuld Oppafning 

DK Udruftning, idet der tillige tages Senfyn fil nt Mandffabet ffal fanme benyttes 

at lede en Arbejdsjtyrte. 

Sr, 15 : %—, 159, Audg. af 24. Aug. om det værnept. Dlandftabs £jenfidygiighed m.m.   
   



  

  

"24de Cuguft. 650 

Nr. 159, Øde Klasfe (E K 9). Forffellige Afdelinger 
2dde 

Auguft. Ovortil udfordres almindelig Arbejdsførlighed, nemlig: 

EK OT, De tefniffe Afdelinger. (Tøjhus og Laboratoricafdelingen), 
Højde iffe under 60 Tommer (1,57 BWicter).  Ptandjfab  hovedjagelig af de" 

frævede Haandværi m. v. 

EK 9 H. Heftebasjere og Trainfoldater. 
Svjde mindft 62 Tommer (1,62 Meter). Mandffab, jom cer vant og i Stand ” 

til at padfe Hefte ug at føre. 

EKOS. Sundhedstropperne. 
Højde mindft 62 Tommer (1,62 Peter). Mandffab, fom paa Grund af Liva 

ftilling og Beffæftigelfe man anjes fortrinsvis egnet og har Kræfter hertil. 

. Det Mandftab, der udffrives til Stlasjerne E K 1 og 3—8, gives Gruppe 
Vedtegning a eller b, fom tilføjes Klasfe-Vedtegningen, f. Cfå. EK 6a, EK 6b. 

BVedtegningen a gives faadanne, der i fremtrædende Grud bejidde den for 
vedfommende Tjenejte egnede legemlige Udvifling, under førnodent Henfyn til den 
frævede Livsjtilling, Bejfæjtigelje m. v. 

Vedtegningen b gives jandanne, der i øvrigt ejter de almindelige Regler ere 
anvendelige til vedfommende Tjenejte, under fornødent Henjyn til den frævede Livs- 
jtilling, Beffæftigelfe m. v. . 

Ved alle, der have erholdt Vedtegning i Henfold til Regulativets 3die Kolonne, 
bemærfes dette udtryffelig ved Tilføjeljen Reg. 11” til Vedtegningen, j. CE, EK 7a 
Reg. II, EK +b Yeg. HIT, EK 9 I Reg. IT. 

Haar en værnepligtig onffer fig udffreven til den egenlige Krigstjenejte trodå 
en forefunden Legemsfejl eller Svaghed, der efter Sesfionens Sfon vilde gore Gam uffiffet 
Dertil, fan der tageå Henfyn til cu jaadan Begæring, maar den forehmdne Fejl iffe er 
en afgjort Hindring for Udforelje af Tjeneften. 

Anm. De i Xnordningen hér, og andetjtedå tilføjede Angiveljer i Dietermaal træde i Stedet jor Maafene 
i Tommer, naar Måeterjyftemet ev indført her i Landet. 

ST. 
De værnepligtige, der have en Højde af mindft 538 Tommer (1,52 Wieter), og 

jom anjes for tjenftdygtige, men iffe anvendelige til den egentlige Rrigstjenejte, blive af 
udffrive jom Pilitærarbejdere. ' 

Militærarbejderne henføres til to Stlasjer (M 1 og M 2). QVedtegningen M 1 
gives Ptilitærarbejdere, der itfe Gave Legem3fejl m. m., jom Gindre dem i at funne Folge 

Afdelingen pan Paren eller bære Oppafning. QVedtegningen M 2 gives til de uvrige. 
aar en værnepligtig onffer fig udffreven jom Militærarbejder trods en jorefunden 

Zegemsfejl eller Svaghed, der ejter Sesfivnens Ston vilde gøre fam uftittet dertil, fan 
der, naar den forefundne Fejl iffe cv cen afgjort Hindving for Udføreljen af Tjenejten, 
tages Henfyn til cen faadan Begæring, for jan vidt (an fan fan Tillægsvedtegning 

eller D (jfr. & 8). 
Nr. 159. Andg. af 24. Aug. om det værnepl. Mandjfabs Tjenftdygtighed m. m.  
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S 8. , %r. 159, 

De værnepligtige med Vedtegning om Tjenitdygtighed enten til den egentlige angnkt 

Mtilitærarbejder, der enten have bejtaaet Lægecefsamen ved Kjø- 

   
ave været antagne til Tjenefte (indffrevne fom BVolontærer) ved et af de jtørre Hospitaler 

Kjøbenhavn, og de værnepligtige, der have bejtaact Dyrlægeciåamen ved den fongelige 

QBeterinær= og Landbohojffole, betegnes med Tillægåvedtegning om Tjenjtdygtighed hen= 

[holdsvis Jom Underlæger (L) og fom Underdyrlæger (D). 

; De jom Militærarbejdere med QVedtegning M 1 udffrevne værnepligtige, jom have 

faaet enten Adgangåprøven til Univerjitetet, den almindelige Forberedeljegefsamen, 

samen ved ct ftørre Handelsafademi eller Sfolelærerefsamen, eller fom i mindft 
(fgangdets 
re Aar have haft Unjættelfe paa ct ftørre SHandelsfontor fom Kontorifter eller i en højere 

rn Univerfitet eller, paa den Tid de fremftille fig for Sesfionen, i fulde tre Aar 

  

   

  

   
   

    

  

S9 8 9. 

Med Henjyn til de værnepligtige, ger ejter Sesjionens Sfon vilde være at afvije    

   i Gærnepligtslovens $ 15, 2det Stytte, begære fig foreløbig bedømte og behandlede uden at 

udffrives, bør Bedømmeljen udtrytfelig gaa ud paa, om de cre faaledes udviflede, at de maa 

antages uden Sfade jor deres Helbred at funne deltage i det udffrevne Mandffabs Øvelfer 

og inden Forløbet af to Aar at ville blive tjenftdygtige. 

De værnepligtige, der foreløbig behandles ejter VBærnepligtålovens $ 15, gives der 

Vødtegning om den eller de Arter af Krigstjenejte, Gvortil de efter famtlige for HGaanden 

værende Forhold antages at ville blive ffiffede, naar de opnaa fuldfommen Tjenftdygtighed. 

Disje værnepligtige opføres paa en jærjtilt Lodtræfnings lifte. 

S 10. 

Ved enfver værnepligtig, der udffrives — eller behandles forefobig efter Værne- 

pligtsfovens S 15 —, bliver der i Lægdsgrullen og i Qodtræfningslifterne at anføre jaa 

ligt Oplysning om fans Livsjtilling, hidtil hafte Beffæftigelje eller jærlige 

  

betegnende fom mu 
Uddannelje, 

, S 11. 

Sesfionen er i Tilfælde, hvor der cer Grund til at antage, at em i mødepligtig 

Ufder udjfreven værnepligtig enten iffe fan eller iffe vil jørge for fin Selbredelje, berettiget 

til at beflutte, at han ffabtages under Kur for Udffrivningsvæjenets Megning og t fornødent 

Fald indlægges paa et Sygehus. 

Er der Anledning til at antage, at den paagældende felv fan og vil jørge for fin 

Helbredelfe, bør Sesjionen give ham et udtryffeligt Paafæg herom, jan at fan førft, naar 

han ifte efterfonuner dette, tages under Sur fjor Ubdffrivningsvæjenets Regning. . 

Naar Sesjionen iffe ftrats fan tage VBejtemmelje, om cm udffreven værnepligtig ffal 

tages under Kur for Udffrimingsvæjenets Iegning, fan Udffrivningédefen tage Beflutning 

herom efter indhentede celler modtagne nærmere Oplysninger. 

Nr. 159. Andg. af 24. Aug. om det værnept, Mandjfabs Tjenftdygtigjed m. m.  



245e Augujt. 652 

Nr. 159- 
FE 2dde 
Anguft. 2det Kapitel. 

De Uiegfer, fom ffnlle iagttages ved Fordelingen af det udffrevne Mandjfab. 

S 12, 

De værnepligtige tildeles jan vidt muligt den Tjenejteflasfe, fom de ban Se have erholdt Vedtegning om at være ffiffede til. 
Er cn værnepligtig betegnet lige tjenlig til to eller flere Tjenefteflasjer, tildeleg % han fortrindvis den, der ev nævnt førft. 

z De værnepligtige, der have Vedtegning i Genhfold til Regulativets 3die funne fun tildeles de Arter af Strigstjenejte, til Hvilke de ifølge deres Vedtegning ere ftittede, 
' 

S 13. ; 
AF de med Tillægsvedtegning L og D udjfrevne værnepligtige udtages forlods det fornødne Antal henholdsvis til Lægeforpjet og Dyrlægeforpjet. 
Saafremt iffe alle de, der have Tillægsvedtegning om Tjenftdygtighed fon Unders 'fæger (L), ffulle tildeles Lægeforpfet, udtages til dette, efter de favefte Lodtræfningsnumre; z Lægefandidater med bedfte Karafter, dernæft de med næftbedfte og faa fremdeles, hvorimod Studenter, der paa Indfaldelfestiden iffe have godtgjort at have beftanet Embedsefsamen, fin: indfaldes til Korpjet, naar der iffe haves det tilftræffelige Antal af Kandidater. É Bed Henfyn til dem, der have Tillægsvedtegning om Tjenftdygtighed jom Under dyrlæger (D), bliver ved deres Bndfaldelje til Dyrlægeforpjet at tage ct lignende Henfyn til HGovedfarafteren ved "den Efsamen, de have bejtaact jom Dyrlæger, famt til deres Lodtræfningsnummer. je 

S 14. 

De for cen af Tjenefteflasjerne EK 1 og 4—8 mnodvendige værnepligtige med 
en færlig Uddannelfe eller af færlig Livsitilling udtages forlods aj de til vedtommende 
Slasfe med Vedtegningen Gruppe a udjfrevne, dernæjt af dens Gruppe b, de lavere 
Vamve fremfor de Gøjere, dog at de bærnebligtige med Vedtegning Jeg. III udtages ført, for fan vidt de efter deres Lodtræfningsnummer overhovedet ville fomme til Indfaldelfe, 
hvis de iffe havde denne Vebdtegning. 

De i øvrigt til” nævnte Slasjer famt til Klasjen EK 3 med Vedtegning Gruppe 
a ubdffrevne værnepligtige tildeles, de favere Sumre fremfor de Gøjere, den Tjeneftetfasfe, 
hvorpaa deres Vedteguing lyder. ' 

Hvad derefter maatte mangle i de nævnte Tjenefteflasjers Strav, fyldeftgøres ved 
Udtageljfe af det fornodne PMiandftab, de lavere Vumre fremfor de Gøjere, af dem, der under 
Gruppe b fave Vedtegning lydende pan den paagældende Tjenejte. 

Died Henfyn til SKlasjen EK 7 iagttages, at det Mandftab, der tildeles 1fte 
Artilleribataillon, ffal have cen Hojde af mindjt 64 Tommer (Le7 Pieter), jamt at af det 
Btanbjfab, der tildeles de Batailloner, jom Gave baade Foraarsfold vg Efteraarsfolb, 
tildeles de lavere Jmnre Cfteraarsfjoldet og de Gøjere Numre Foraarsfoldet. 2 

3 Tilfælde af, at de forffellige Tjeneftetlasjers Krav iffe ftulde fyldeftgøres af Deres Grupper a og b, fuppleres de fan vidt muligt under Henfyn til Højde, Livåftilling m.m, og idet det fom almindelig Regel iagttages, at Supplcementet tages af Gruppe a 
fremfor af Gruppe b, efter at vedtommende Tjenefteflasfes eget Krav er tilfredsftillet, be 
lavere Wumre fremfor de højere, jom følger: 
Rv. 159. Yndg. af 24. Uug. om -det værnept. Mandjtabs Tjenfidygtighed m. m.    
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EK K 5 

EK 

For jan vidt der endnu iffe ejter de foranjtaacnde Regler er tiljtræffeligt Mand- 

ffab til Søværnets og Hærens nævnte fpecicllc Tjenefteflasfer famt til & K 3, tages 

” bet fornødne Supplement af Slasjen EK 2, af de favejte Mumrve, under Genjyn til Højde, 

LQivsftilling m. m. 
. 

AF det Mandffab, der har erholdt Vedtegning EK 9 T, udtages til Artilleriets 

felnifte Afdelinger under Henfyn til Haandværk, Livsftilling nt. 2», de lavere Numre 

fremfor de Højere. Supplementet tages af E K 9 S og H, de favejte iffe indkaldte Humre, 

og dernæft af EK 2, de lavere Manne fremfor de Højere, under Henfyn til Haandværf m. v. 

AF det Mandffab, der har erholdt Vedteguing EK 9 H, udtages til AUnvendelje 

førft font Hejtepadjere og gernæjt fom Trainfoldater, Øe (avere Mamre fremfor de højere. 

Supylcmentet tages af É K 4 og 6, de favejte iffe indfaldte Mumre, dernæft af EK 9 

mp og S, de favejte itfe indfaldte Mumre, og endelig af EK 2, pe lavere Numre fremfor 

de højere og under Henjyn til Højden. 

AF det Mandffab, der har erholdt Vedtegning E K 9 S, udtages til Anvendelje 

ve Sundhedstropperne, de Taverec Mumre fremfor de højere. Supplementet tages af 

EK 9 T og H, de (avefte iffe indfaldte Numre, dernæft af EK 2, de [lavere Humre 

fremfor de højere under Henjyn til Højde, Hanndværf og Livaftilling. 

AF det Mandffab, der ifølge Udffrivningen cllev i Medfør af S 15 eller paa anden 

Maade maatte være vverffydende af Stlasjerne E& K 1 og EX 3—8, for faa vidt dette 

PMandffab. iffe far Vedtegning om iffe at være tjenligt til EK 2, fant af Klasjen 

EK 2 udtages til Hvert Jodfolfsregiment 430 Mand, de lavere Mumre fremfor de 

højere, famt 50 Mand til Dæfning af Vafancer, de paafølgende højere JWmre: Fer 

faa vidt der iffe maatte bære udjfrevet tilftrætfeligt Mandftab til Fodfolfet med nævnte 

Vedtegninger, tages Supplementet af Stlasferne måder EK 9 under cet, de (avejte itfe 

indfaldte Jhunre. 

AUF de i Gte Udjfrivningdfrs hjemmehørende værnepligtige indkaldes til Fodfolfet 

et jaa ftort Antal, fom forholdsvis fvarer til vet Antal Mand, der indfaldes i Denfold 

til Lodtræfningen paa Sesfionerne i lfte og den Udffrivningsfreds. 

AF de værnepligtige, Jom Have QVedtegning M 1 og M 2, udtages Militær- 

arbejdere til Soværnet og Hæren, de lavere Numre fremfor de højere, dog at Wilitær= , 

arbejdere til Gjeneraljtabens”topografiffe Tjenejte udeluftende tages af Stlasjen M 1. 

  
  

S 15. 

S Tilfælde af, at de for on Tjenejtetlasje jtillede rav pan værnepligtige med 

færlig Uddannelje eller af færlig Livsjtilling iffe ere fyfdejtgjorte ved Udftrivningen paa 

Sesfionen, tage, om fornpdent uden Henfyn til Højden, det manglende Antal af de 

bedre forjynede Stlagjer, idet Hegferne i forrige Raragraf fan vidt muligt følges. Sunne 

Manglerne i famtlige Tjenefteflasfer itte dætktes, foretages com Fordeling i Forfold til 

Kravene. 

S 16 S 16. 

Maar der bed Søværnet eller ved Hærens jærlige Baaben indtræder Afgang, 

efter at Fordelingen. til vedfommende Værn. eller Vaaben ar fimdet Sted, erftattes 

He 159, Andg, uf 24. Ang. om bet værncpf. Mandffabs Tjenftdygtighed m. mt. 99 

   



    
Pr. 159,%4fgangen, indtil PMandffabet cv mødt ved d 
range egentlige Srigstjenejte udffrevne værnepligtig 
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€ paagældende Afdelinger, med den til 
Cc, der har Vedtegning til vedfommende & eller Banben, og det nærmejte endnu ifte indtalte 

"ho af det fovbefalede Antal Wand til bedfommende Bærn celler Vaaben. Haar der ved Fodfolfet indtræder Bafancc c 
tiden, cvftattes Afgangen fuldt ud, faaledes at hvert 480 + 50 Recfrutter, Cjter Mødetiden erftattes ingen Afgang. 

S 17 S . 
AF Militærarbejdere, der have erholdt 

Zjenejte i Forpfejningsforpfet fornødne Antal, de lavere Rumve frem for de hojere, 

Bdie Kapitel. 

De Megfer, der af de militære Myndigheder ffntle iagttages ved Vedommeljen af 
Maudffabets Tjenftdygtighed. 

S$ 18 S . 

Bedbømmeljen foretages af cn Sasjationsfommisfion. 

A, For Hærens Vedfommende beftaar denne af Sommandanten i den Garnifon hvor Stommisfionen afholdes, jom Formand og tre Læger efter Strigåminiftericts nævnere Beftemmelje, Er der iffe jaa mange militære Læger til Stede i Garnifoncn, jubplcres Untallet med civile Læger ved Krigsminifteriets Soranjtaltning.  Cfter Krigsminifterict3 Bejtemmelje fan en Dfficer indtræde jom Medlem af Kommisfionen. 
B. For Søværnets VBedfommende bejtaar denne i Kjobenfavn aj Kommanbdanten i Yyboder jom Formand og tre Læger efter Marineminijteriets nærmere Bejtemmelje og Joranitaltning. Citer famme Minijteriums Bejtemmelje fan cu Officer indtræde Jom Pedfem af Kommisfionen. 

Værnepligtige af Søværnet, der fra et Orfog 
nifonsfygefufene uden for Sjobenfavn, 
fommisfion, dog faafcdcs, at La 
være til Stede, indtræder 
af Lægerne. 

Værnepligtige af Søværnet, der fra et DOrlogsftib indlægges paa andre Syge huje, funne fenvijes til Stasfationsfommisfionen i dem nærmejte Garnifonsby. De befarne værnepligtige, der uden for den Tid, de eve til Tjenejte, onffe fig behandlede efter Værnepligtålovens & 12, 490 Styffe, funne, for jaa vidt Sesfionen iffe afholdes paa den Tid, fremftille fig for Sasjationsfommisfionerne, i Sjobenpavn: Søværnets Svasfationsfommisjion. 
Haar i Krigstid eller under andre obverord 

Syfib ere indlagte pan et af Gar-= 
funne fremjtilles for den jtedlige Sasfation3- 

gen paa vedfommende Sfib, Hvis dette cndnmu maatte 
jom Pedlem af Stasfationsfommisjionen i Stedet for cut 

entlige Omjtændigheder der Tilfælde 
fættes efter de ovenftanende 

jfulde indtræffe, at SKasfationsfommisfionen iffe fan jammen 
Rv. 159, Andg af 24. Ang. om det bværnepl. Dandjfabs Tjenftdygtighed m. sn. 
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655 . 24be Auguft. 

Regfer, har vedfommende militære Minifterium at anvrdne, Hvorledes i fan Fald ffal%r. 159. 

forholdes, og bliver damme Miniftericts Beftemmelje udtryffelig af paaberaabe i enfver mn 

Kasfationsattejt, fom udfærdiges af en faadan cfstraordinært fammenjat Kommisfion. nutt 

Kasfjationsfommisftonens Beffutninger afgøres vo Stemmefjferhod. 

1 

S 19. 

SKasjationsfommisfionen fører cn Stasjationsprotofol, Hvori enfver, der fremftilles 

for Sommisfioncn, opføres. alle Kommisfionens Bejfutninger indføres under Mødet i 

Brotofollen. Naar i famme Møde forjfellige Medlemmer Gave deltaget i de fremftilled cs 

Bedømmelje, angives, Hvilfe Medlemmer af Kommisfionen der foruden Formanden have 

peltaget i hver enkelt Afgorelje. — Cfter endt Forretning underffrives Protofollen af 

alle Medlemmerne af Kommisfionen. 

Kasjationsprotofollen ffal, idet der altid Henvijes til Jegufativets Bogftav og 

Mummer, og jannes Ord og Udtryfåmaade faa vidt muligt følges, indeholde Angivelfe af 

pe LegemSfejl m. mt, Hvorfor den paagældende fasjeres, faavel fom om de ere paadragne 

før Seåfionen, mellem denne og Ptødetiden, under den førjte Tjonejtetid, under Hjem- 

fendelfe eller under jenere Indfafdelje. 3 Tilfælde af, at Tilftanden er pandragen 

under den førjte Tjeneftetid eller under jenere Indfaldelje, opgives, om den militære 

Tjenefte fan antages at have bevirket Tiljtanden, der begrunder SKasjationen, Hvortil der 

i bekræftende Fald bliver at anføre de nærmere Omjtændigheder, Hvorunder den er paa 

dragen (fe endvidere SS 21, 22 og 23). 

Y øvrigt bejtenmes SYndretningen af Brotofollen af vedfommende militære iz 

nifterium, der autorijerer den til Brug. 

i SKasjationsattejten cv cen Udjfrift af SKagjationsprotofollen. Den underffrives af 

Formanden og tilftilles Afdelingen (for Søværnets Vedfommende Drfogåværftet) for at 

tilgan Udffrivnin ejen (jfr. dog denne Baragrafs fidjte Styffe og $ 23, 3die Stf.). 

Er den fasforede en af de i $ 18, tvodic fidjte Styffe omhandlede befarne 

værnepligtige, bliver Sadjationdattejten af Formanden i Kasjationsfommigfionen mmid- 

delbart at tilftille Sujtitaminijteriet (Udjfrivningdvæjenets Revifiom, for faa vidt paa- 

gældende henfører under Indkaldelje for vedfonunende Aar og altjan er i Bejiddelje af 

Sfyfdhog, men iffe af Sofartébog, vorimod Attejten, naar paagældende iffe er under 

Indfaldeflje, tiljtilles vedfonunende Udffrivningidet. 

S 20. 

Sasjationsfommisfionen ital følge de i Regulativet givne Bejtemmeljer. 

En udffreven værnepligtig fan Sasjationsfonmmisfionen eiter Omjtændighederne: 

onten erklære for ftedje udygtig til al Krigstjenejte, 

eller crffære for Tiden utjenjtdygtig, 

eller give Vedtegning om ifte at være tjenfig til den Tjenejte, hvortil fan 

or indfaldt, men derimod til anden Tjenejte: denne BVedtegning fan 

dog iffe gives til Gefarne værnepligtige; 
” 

eller tifbagevije, idet den center ffonner fam utiljmæffelig underføgt eller 

ftiftet til den Tjenefte, Gvortil fan er indfaldt. 

Cu efter BVærnepligtålovens S 15, adet StÉ., behandlet værnepligtig fan SKas- 

jationsfommisgionen 

enten erflære for tjenjtdygtig, 

eller ajvije, idet den ffønner ham endnu iffe at være tjenjtdygtig, 

eller erklære for ftedje udygtig til al Krigstjenejte. 

Re 150. Andg. af 24. Aug. om det værnebt. Mandftabs Tjenfidygtighed m. m.   
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Nr. 159, 
& 24de LL Ss2l. Zuguft. Naar cut værnepligtig erklæres for ftedf ce utjenftdygtig, udtryltes dette fionsprotvfollen ved , for ftedfe udygtig til af & 

 utjen|tt i Kasfa. rigstjenefte”, 

S: 29; 
Sølgende funne af Kasfationstommigfionen erflæres for Tiden utjenftdygtige: 1 1. Yefonvalejcenter, til hvis fuldftændige Helbredelfe efter Sandfynlighed vil udfordreg ct længere Tid end 6 Uger; 

2. fandanne, med SHenfyn til Hvilke 
fat det uden for al 
de ere anvendte, 

I Kasfationsprotofollen benyttes Udtriyktet givelje af 2 
til 

den anftillede Prøve vg ægeunderjogelje ikte Dar Tvivl, at de ere for ftedje udygtige fil den Tjenefte, Hvortil 

»for Tiden utjenritdygtig" med 94. cgemsfejlen m. om. famt Tilføjelje, om Kasfationen cer foreganet i SHenjuld nærværende Paragrafs Punkt 1 eller PuntÉt 2 eller Puunft 1 og 2, 

& 23. 
fer cen til egentlig Krigstjenefte indtalgt bærites pligtig for uffiffet til den Tjenejte, Hvortil han ev indfaldt, men derimo9 egnet til cen anden Klasfe af egentlig Krigstjenefte, udtryfies dette i Sasfationsprotvkvllen veg nifte tjenlig til EK MR, men tjenlig til BK X", 

Raar Sasfationsfommisfionen anfer cn til Piilitærarbejder af ljte Kla3 faldt værnepligtig for fur at være egnet til Militærarbejder af 2den Klasfe dette i Kasfationsprotofollen ved ,iffe tjerlig til M 1, men tjenlig til M 2%, Naar Sasfationsfommisfionen anfer en til egentlig Krigstjenefte indta bligtig for hm at være egnet til Militærarbejder, udtryffes dette i asp ved ,udygtig til EK, men tjenlig til M 1, (M 29", Afdelingen. tilftillede Kasfationsattejt 
ningsvæfenets Revifion). 

Haar Kasfationsfommisfionen an 

fe ind- 
udtryftes     

(dt værne- 
ationsprotofollen 

I dette Tilfælde bliver den ftrafs at fremfende til JuftitSminifterict (Udfriv- 

S 24. 
Som Hovedregel iagttages, at ingen værnepligtig man fremitilles til Stasfation, forinden (an far været til Zjenejte i 3 Uger, Undtageljer herfra ftal dog finde Sted, maar den paagældende er behæftet med Segemsjejl om. m., hvis Tiljtedeværelje aabenbart ellev bevisligt gor Gam egnet til at fremjtilles til SHadfation. 

S 25. 
I folgende Tilfælde maa nx værnebligtig iffe fremftilles for Masfationsfommis- fionen uden forjt at Gave været indlagt paa ct militært Sygefu3 til Jugttagelje, for dt Cverbevisning om Beffajfenheden af Gang Tilftand fan erholdes: 1. naav der mangldt fuldgyldigt Bevis for Tilftedeværelje af denne vanffelig lader fig fonftatere ved Sasjationsfommis 

2, naar den baagældende mistænfes for Forftillelje. 

Legemsfejl om. m., vy 
ftonens Underjogelje: 

S 26. : HRefrutter, der paa Grund af Søgdom eller c (I Jængsling) i mindjt 2 Maaneder iffe have del 
uden Fremjtilling for cu Sasfationstommisfion — hjemfende jom for Tiden utjenitdygtigt. Der gives HDjemfendeffesliften Vaategning om Anledningen til Hjem- Jendeljen.” I Tilfælde af, at Uarfagen er Sygdom, angives denne nærmere ved Baategning af Afdelingens Læge. 
Pr. 159. 

ger Forfeelje (Romning, felvforjtyldt 
faget i Uddanneljen, fan Ufdelingen — 

  

    

    

    

  

Undg. af 24. Ang. om det værnept. Pandjfabs Tjenftdygtighed m om. 
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& 27. 
' Ht, 499, 

BVærncpligtig
e af Lægdsrullen,

 der ere udffrevne fil den egentlige Krigstjenejte,
 auguft. 

og font under deres Tjeneftetid af en Kasjation
sfommisfi

on orflæres uffiltede 

til der Tjenefte, hvortil de ere indkaldte, men derimod egnede til cen 

anden Art af Kvigstjenejt
e, behandles med Genjyn til Æftjening af Værnepligt, 

ffvevne til den Art af Krigstjenejte, Hvortil Kasfationsto
mmisftonen 

Maade blive erklærede tjenlige 

om faadanne,, faafrant de 

    

    

  

      

  

       

    

       
        

     

  

fom om ge vare udf 

par fundet dem egnede. De værnepligtige, der pan denne 

til Militærarbejdere, ffulle dog itte indfaldes til Uddannelje i 

i fjave geltaget i Øvelferne i mindft 30 Dage. 
   

      

  

    

EN
 

    

S 28. 
t [trafs.     

Dome Anordning træder i Straf       
Hvorejter all 
'& 

ce vedfommende fig allerunderdanigjt fave at rette. 

    
Givet pan Amalienbora, den 24de Angult 1894.       

tinder Bor Kvngelige Haand og Segl. 

Christian R. 

(L. 8) 
      
    

J. Nellemann. 
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Bekendtgørelse Nr. 184, 
Decbr. 

        

   
    

   

   

                  

    

   

  

      

      
    
   
   
   

   
    
   

     

   

    

      

   

    

om 

Forandringer i det i Medfør af allerhøjeste Resolution af 24de August 1894 

udfærdigede Regulativ af samme Dato for Bedømmelsen af de.værnepligtiges 

Dygtighed til Krigstjeneste. 

I Henhold til Justitsministeriet ved allerhøjeste Resolution af Dags Dato dertil 
given Bemyndigelse fastsættes herved følgende Forandringer i Regulativet af 24de 
August 1894 for Bedømmelsen af de værnepligtiges Dygtighed til Krigstjeneste: 

    

  
1, 

5 Regulativets II—B—7 affattes saaledes: 
ea Synsstyrke efter sfærisk Korrektion paa det bedste Øje større end %/,, mindre 

end %,,, påa det andet Øje større end %/,,. 
- 2. 

Regulativets III—B—7, første Stykke, ophæves. 

3, 

Bestemmelserne under B—13 og B—14 affattes saaledes: 

É I-B. | IB. | IU-B. 
(; 13. 13. | 13. 

Høreevne”) paa det ene | Høreeyne paa det ene! Høreevne paa det ene Øre 
Øre ?/,, paa det andet Øre (Øre? ”/,, paa det andet &/, eller /,, paa det andet %/,, samt 
I, eller +/,. Høreevne”) paa det ene Øre 

(2.: Summen af begge "Høreevne” ") paa det ef I les paa det andet '/, eller 8/, 
Ørens Høreevne 1/, eller %,.) Øre "/,, paa det andet s| Summen af begge 

  

    
     
     

3 eller %/,. Ørens Høreevne "”/, eller! 7), 
| (0.: Summen af hegge 'er uhinderlig for Ånvendelse 
i Ørens Høreevne $/, eller 194.) | til E. K, 9. 

14. | 14. | 14. 
Uhelbredelig Perforation | Uhelbredelig Perforation | Uhelbredelig  Perforation 

af begge Trommehinder. laf Trommehinden paa eet af Trommehinden paa eet 
Uhelbredelig  Perforation 'Øre, naar Summen af begge Øre, naar Summen af begge 

af Trommehinden paa eet Ørens Høreevne” ) er 1%." 'Ørens Høreevne”) er 1/3, er 
e Øre, naar Summen af begge uhinderlig for Anvendelse til 

Ørens Høreevne") er 1%, eller | JE. K. 90 
| derunder. ! 
| Kronisk  Suppuration af 

Mellemøret. | | 
Caries og  Necrosis af| i É, 

Fjældbenet. | 

=) Hørcevnen betegnes som 2/,, naar almindelig Talestemme ikke opfattes i længere 
$ Afstand end 2 Meter. 
i Høreevnen betegnes som 7/,, maar almindelig Talestemme ikke opfattes i længere 

Afstand end 4 Meter. 
Høreevnen betegnes som f/3. naar almindelig Talestemme ikke opfattes i længere 
Afstand end 6 Meter. 
Høreevnen betegnes som $/,, naar almindelig Talestemme opfattes i længere Afstand 

end 5 Meter. 

Justitsministeriet, den åte December 1902. 

Alberti. Rentzmann. 

Nr. 184. Bek. af 5. Decbr. om Forandringer i Regulativ af 24. August 1894.     



Auguft. 

24be Auguft. 

Wegulativ 
for 

Bedømmelfen af de værnepligtiges Dygtighed til Krigstjenefte, 

Krigstjeneften ftiller til den tjenftpligtige Jorbringer, der forudjætte, at Gan er i Befiddelfe iffe blot af Sundhed, almindelige aandelige, Cvner og fegemlig Arbejds. dygtighed, men ogfaa af ct fvaftigt, vel udviklet Legeme og ct nogenlunde fejlfrit og velffabt Ydre. 
Opfyldelfen af disje Jordringer umuliggøres i højere eller ringere Cjrag 
ved Legemsfejl, Mangler, Sygdomme eller Svagheder, der forftyrre det afminde- lige Sundhedsbefindende eller indffvænfe Brugen af Forftandsevnerne, Sanfe- eller Bevægelfesorganerne; 

ved Legemsfejl, Ptangler, Sygdomme eller Svagheder, der bvæfentlig hindre den militære Anftand og Holdning, ere vanjirende, hindre i at funne bruge den mi: litære Klædedragt celler i andre Henfcender at funne overholde den Dveden vg Levemaade, der udfordres under Tjenejte i Hæren eller ved Søværnet. 
Til Vejledning faavel for Scsfionerne jom for Sasjationskommisfioncene ved Bedømmeljen af de bærnepligtiges Tjenitdygtighed tjence nedenftanende Regu- fatww, i hvilfet der cer anført under 

: LegemSfejl m. m., hinderlige for Unbendelje til al Krigstjenejte, 
: LegemSsfejl m. m., hinderlige for AÅnvendelje til egentlig Krigs tjencfte, men ufinderlige for Anvendelje fom Wilitærarbejder, vg 

: Cegemåfejl m. m., (inderlige for Unvendelfe til nogle, ufinderlige for Anvendelje til andre Urter af egentlig Krigstjenejte. 

Eaavel Sesfionerne fom Sasfationstommisfioncrne ville ved Bedommetljen af de bærnepligtige have at tage nøje Henfyn til Graden af de forefundne Legemafejl om. m. Jaar de under I anførte Legemsfejl m. m. cre til Stede i ringere Grad cud der angivet, uden dog at være ufinderlige (jfr. $ 3 af Anordningen om det værne« pligtige Pandffabs Tjenftdygtighed og det udjfrevne Mandftab3 Fordeling), ville de værnepligtige efter Smftændighederne være at henføre til Htilitærarbejderklasfen eller til bisfe Urter af egentlig SrigStjenejte, je lv hvor under II og III ingen Bejtem- melfe findes derom. Betegneljen bliver i disje Tilfælde efsempelvis folgende: M I (ringere Grad af 14 7), EKoOT Beg. HI (ringere Grad af 1D 3), EK 4 a Reg. TIL (ringere Grad af | A 15, Svulft pan Sfulderen, Ser forhindrer at bære Dyppafning). &lere hver for fig ufinderlige Legemsfejl ville efter Cmjtændighederne frue indffrænfe den væruepligtiges Mnvendelighed jaaledes, at han fun bliver anfet fom filtet fil visje Urter af Krigstjenefte celler til Tjenejte jom IWtilitærarbejder, 
Pr. 160. Regul. af 24, Ung. for Bedømmelien af de værnept. Dygtighed til Krigstjenejte,  



1894. 659 245c Auguft. 

Flere Qegemsfejl m. m., der fver for fig medfore, at den paagæfdende fn fan 

petegnes fom feitfet til Tjenejte jom Ptilitæravbejder, ville efter Omftændighederne hume 

gøre Gant uffitfet til al Kvigstjenefte. 

Til den egentlige Krigstjenefte bør fan vidt muligt iffe udftrives nogen, der cer 

hehæjtet med jaandanne Legemåfejl m. m., fom, om de end iffe i Djebliftet ere hinderlige, 

bog pad Grund af deres Art og Grad maa befrygtes at ville udvikle fig fanledes, at 

pe blive hinderlige for Tjeneften. 

Unmærkning 1. Det forudjættes, at Sesfionen ved Bedømmeljen af de 

værnepligtige ftedje fer fin Dypmærfjomfed henvendt paa Reglen i Værnepligtslovens 

8 16, Gvorefter de, der ved deres førfte Møde for Sesfionen, efter at have opnaaet den 

fædvanlige Udffrivningsalder, ej endnu findes at fave den fornødne Legemsdygtighed, 

eller fom lide af nogen Svaghed eller Legemsfejl, der antages at funne hæves, funne 

af Sesftonen forbigaa3 med Paalæg om at møde for næjte Aars Sesfion, og faafremt 

Ye da endnu findes at være i lige Tilfælde, funne de atter forbigaas til den følgende 

Sesfion.. De værnepligtige fumme dog iffe forbigaas paa Grund af utilftræffelig Lc- 

;gemshøjde. 

Unmærfning 2. Den, jom paa 2 Sesfioner er forbigaaet, fordi han har 

;Vedtegning om, at fan ejter Sesjionsfægernes Sføn fandjynlig lider af em beftemt 

Sygdom, bliver pan 3die Scion, jaafremt den cældfie tilftedeværende Embedslæge 

fonuner til jammne Refultat, at betragte jom utvivfjomt lidende af vedfommende Sygdom. 

Unmærfning 3. Befarne værnepligtige ville være at bedømme efter de for 

$lasje E K 1 givne Regler. 

Zudhold. 

Legeméfejl, Mangfer, Sygdomme og Zvagfeder, Øer iffe ere Gundne til nogen beftemt 

Segemådel. 

Legen Mangler, Sygdomme og Svagheder, jom have Sæde paa Hovedet. 

Legemårejl, Mangler, Sygdomme og Svagheder, der have Sæde pan eller i Hals 

og rop. 
Legemsfejl, Mangler, Sygdomme og Svagheder, der fave Sæde i de pverjte Yder= 

femmer. 
QLegemsfejl, Mangler, Sygdomme og Svagheder, der fave Sæde i de nederfte Yder= 

femmer. 

4 
Iv. 160. Regnt. af 24. Aug. jor Bedømmefjen af ve værnept. Dygtighed. til Krigstjenefte. 

Nr. 159, 
Øåde 

Auguft. 

  
 



  

ir. 160, 
2åde 

AUnguft. 

245e Muguft. 

Anm. 

Anm. 

I A. 

A. Legemsfejl, Mangler, Sygdomme vg Svagheder, 

1. 
SBøjde under 58 Tommer (1,5, Meter). 

| 

De her og munder næfte Puntt tilføjede Ungiveljer i Petermaal træde i Stedet jor Waalene i Tommer, naar Mdeterfyftemet cer, indført her i Landet, ' 

Øg, 

Spinfel eller fvag Legemsbygning (jfr. Anmærfning 1 Side 659), 

Bedømmeljen af Bryftomfangets Betydning bør altid fie under Senfyntagen til 
Legemsføjden, faalcdes at ct Omfang af Bryftfasjen under 30 Tommer (0,7 
Beecter) vel i mange Tilfælde begrunder Udygtighed til af Kvigstjenefte, men ; 
iffe ev Udygtighedsgrund ved ringe Legemshøjde, naar Legemsbygningen i øvrigt 
er god og fraftig.  Bryftmaalingen foretages under Rejpirationspaujen i den 
paagældendes oprejfte Stilling med Mrmenc nedhængende, ved at Maalebaandet 
lægges hen over begge Bryftvorter igennem AÉselhulerne og tæt neden for Spidfen 
af begge Sfulderblade, Baandet bør pualægges faaledes, at det uden at ftram- 
mes" flutter tæt til Kroppen, og Pladen af Maalebaandet tryfles ind til 
Rygføjlen. 

8, 

Møj Grad af Fedme, der hindrer almindelig Arbejdsdygtighed. 

4. 

Vetydelig Misdannelje eller Lemlæftelje, g ] 

Uhelbredelige Sindsjygdomme eller utilfiræftelige aandelige Evner, 

6. 

Lanbed, frampagtig Ryften eller andre Følger af fronifte Lideljer i Central 
terbejyjtenet, naar de medfore væjentlig Funttionsforjtyrrelje. 

Pr. 160, 

Stammen i føj Grad, 

Regul. af 24. Tung. for Bedømimeljen af de bærnepi. Dygtighed til Krigstjenefte.  



245c Augujft. 

Sir. 160. 
2åde 
Auguft 

por iffe ere bundne til nogen beftemt Legemsdel. 

i 
1; | 1. ; . 

Højde under 59 Tommer (1,54 Mcter). Højde under 60 Tommer (1.57 Meter) 

fer Hinderlig for anden Anvendelje cnd til 

EK 1. 

2. 

| Gt i Forjod til Højden ringe Bryft 

omfang er hinderligt for AUnvendelje til EK 

2, 3, 5 og 8. 

3. 

Ringere Grad af Fedme i den jædvanlige 

Udffrivningsalder er ufinderlig for An 

vendelfe til E K 1, 7 og 9. 

| 
| 

7. 

Ringere Grad af Stammen er Hhinderlig 

for Anvendelje til EK 2, 3 og 4. 

Mr. 160. Regul. af 24. Aug. for SBebømmeljen af de værnepl, Dygtighed til Krigstjenefte. 100  



  

24de Auguft. 

Pr. 160. 
2åde 

Anguft. 

8. 

Zigjald, naar efter 16 Mars Alderen to vel fonftaterede Mnjalo hane til Stede, 

9. 

Ugelbredelig afmindelig Svæffelje efter Sygdom eller af anden Marfag dg udtalt Dysfrafi famt enfver ufelbredelig Sygdom, der virker forjtyrrende 
almindelige Sundfedsbefindende. 

To Anfald af rheumatijf Feber, naar ct af dem cr optrandt ejter 16. Alderen. 

11; i 

Stirteljygdom, fom cer til Stede i høj Grad eller ytrer fig ved Sirtelf 
Saar eller Ar, der paa Grund af deres Omfang, Størrelje, Sæde eller fif 
Aarjager paavifelig medføre væjentlig Funftionsforftyrrelje cller i væfentlig & 
den paagæfldende eller hindre jam i at funne benytte den militære Stlædedragt. 

12, 

Ufelbredelig Hudjygdom, fom indvirker forjtyrrende baa det almindelige Sunbhj 
befindende eller medføre væjentlige Ulemper. 

13. 

Fiftler og froniffe Saar, der maa antages at være ubelbredelige celler 4 
Heling et at ville bryde op. 

; 14. ; 
Ar, fom eve [ef tilbøjelige til at bryde op, eller form findes pan Steder, HU 

de udjættes for ftadigt Tryf og Stød eller foraarjage væjentlig Funttionsjorjtyrreljé 

15, 
Gvuljt, Udvætst eller Fremitanenfed, naar den i væjentlig Grad vanfirer; 

baagældende eller hindrer ham at fanme benytte den militære Klædedragt elfer pads 
paavijelig Maade gør Gam uftittet til den militære Tjenejte, 

My. 160. Hegul. af 24. Uug. for Bedømmelfen af de værnepl. Dygtigjed til Krigstjenefte.  
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| 
I 
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24be Auguft. 

IYII A. Nr. 160. 
. 2dde 

Auguft 

Rv. 160, Regul. af 24. Aug. for Gedømmeljen af de værnepl. Dygtighed til Kvigstjenefte.    

    

 



  

2dde Vuguft. 
664 

Jr. 160, 
IB. 2dde 

Unguft. 

B. Legemsfejl, Mangler, Sygdomme og 

Is 
mangel af Øjerneffallen, fan at Hjernen mangler tilftræftelig Vejtyttelje, 

Subftans 

2, 

Mangel eller Deformitet af nogen af Anfigtets Dele, Pangel celler betydelig Deformitet af ct ydre Ore, 

3. 
Harejfaar, der overffrider Brolabict (Qæben3 røde DD: 

d. 
Stort vanfirende Pvdermærfe eller Lungeflag i Anfigtet. 

5; 
Ufelbredelig Sfaldetfed, fom indtager mindft to Trediedelc af Haarbunden. 

6, 
Sfurv i Haarbunden, naar Sen ffonne3 uhelbredelig. 

7. 
EynsftyrÉe efter Jfærijt Storreftion /,, (eller derunder) paa begge eo (eller derunder) paa ct 5 je, 
Blyopi, manifejt Hypermetropi eller Yitigmatisme 5,00 D (eller derover) pan begge Djne. 

Djue, eller 

8. 
Ufelbredelig eller 0 te tilbagevendende Sygdom i felve Djet. 

9. 
Hatteblindged. 

i. 160. Stegul. af 24. Aug for Bedømmeljen af de bærnept. Dygtighed tif Krigstjenefte.   

Hvorbved det bæjentlig van.



1894. 
. 24de Augujft. 

II B. | 
Jr. 160. 

' 24de 

£ … 
Angujt 

me og Svagheder, fom fabe Sæde paa Hovedet. 

yttelje, 

rt bur   
| 

| 

| 
| 
| 
| 
| 

| 
| 

| 
| 
i 

| 
| 

  
i. Ta 

Synsftyrke ejter jfærije Korveftion paa | Synsityrfe efter — fjæriff Korreftion 

det cnc Dje ftørre cnd fag mindre end "42, | mindre end "42 paa højre Dje ev hinderlig 

paa det andet Øje jtørre cnd %/60. for Amvendelje til E K 2 og 3. 

Synsjtyrfe uden Korreftion mindre 

|end "is paa det bedjte Cje er hinderlig foy 

| Anuvendeflje til EK 1. 
| Synsjtyrte uden Korreftion mindre 

fend %g pan det bedjte Dje er hinderlig for 

| Anvendelje til E K 4. 

Regul. af 24 Uug for Bedømmeljen af be værnepå. Dygtighed til Lrigstjenefte.  



   

      

Auguft. 

  

   24de Auguft. 

  

   666 . 1894, 
IB. 

10. 
Betydelig vanfirende Sfelen, maar den iffe cer forbigaaende. 

TL, 
Kroniff Sygdom i Øjenfaagene, naar den er til Stcdc i høj Grad. 

12. 
Kroniff Taareflod. 

18: 
Verforation af begge Trommehinder. 
Ufelbredelig Verforation af Trommchfinden pan ct Dre med Tunghorigped i høj Grad ). 

Kronijf Suppuration af Mcllemvoret. 
Caries og Necrosis i Fjeldbenet. 

14 
Ugelbredelig Døvhed celler Tunghørighed i høj Grad") paa begge Dren. 

15: 
Svonife Mæfejygdom,  fom medfører ftinfende Uldffod eller i væjentlig Grad hindrer Talen celler andedrættet. 

16. 
Kronijff Sygdom. eller ovganiff Fejl i Punden celler Svælget, naar den enten gør Tygningen cller Syniningen meget vanffelig eller Talen uforftaaelig. — angel af ct fan ftort Antal Tænder, at Tygning aj faft Føde cer umulig. 

hu]   

7) d, c. naav almindelig Taleftemare iffe opfattes i længere Aiftand end 63/5 Fod (2 Meter). rv. 160. Hegul. uf 24, Jug. for Gedømmieljen af de værnepl. Dygtighed tif Krigétjenefte 

 



     

  

13. 

med Tunghørigjed i ringere Grad”). 

14. 

Ugelbredelig Døvhed eller Tunghørighed 

høj Grad") pan et Dre eller i ringere 

Grad") pan begge Øren. 

  

44) E 

i Tængere Wjftand end 123/, Fod (4 Meter). 

; | 
Ugelbredelig BPerforation paa ct Øre | 

| 

Y. e. maar afmindefig Tafeftemme iffe opfattes | 

Øv. 160. Neguf. af 24. Aug. for Bedømmeljen af 

  

   

   

   

  

   

  

   

  

   

      

      

          

24de Anguft. 

III B. Nr. 160. 
2dde 

Anguft. 

13. 
Dre 

Ugelbredelig Verforation paa et 

mo  Tunghørigjed i ringe Grad”) er 

| uhinderlig for Anvendelje til É K 9. 

| | 
| 
| 

| 14. 

Ugelbredelig Tunghørighed i ringe 

Grad") "pan et eller begge Øren er 

ufinderlig for Anvendelje til EK 9, 

  

xx) D. e. maar almindelig Taleftennne iffe opgåttes 

| i længere Ajftand end 191jg Fod (6 Meter). 

de værnepl. Dygtighed til Krigstjenefte. 

 



  
            

Nr. 160. 
24de 

Auguft. 

24de Auguft. 
668 

1894, 

IC. 

C. Legemgfejf, Mangler, Sygdomme og Svag: 

1 
Kroniff Sygdom i Luftrøret, Lungen og Lungejæffen, naar den enten i bæjentlig Grad hindrer Stemmen eller Aandedrættet celler udøver cn ffadelig Indflydelje paa Almenbefindendet. 

nm. Sc nm, til næjte Puntt. 

2 

Kronijt Sygdom i Hjertet eller Bulsaarerne. Anm til 1. og 2. 3 Tvivlstilfælde vil den baagælbende fom Regel være at forbigan til næfte Sesfion eller fasfere for Tiden (fr. Anm. 1, Side 659). 

3. 
Sroniff Sygdom eller betydelig Deformitet af Rygraden. Høj Grad af Sfæv- halfethed. 

4 
Betydelig Deformitet, Sfævfed eller Snæverhed af Bryftfasjen. Betydelig fremftaaende Sfulderblade.  " 

a 

Sfævfed eller Deformitet af Bæffenet, maar den medfører væfentlig Hindring for Ganger. 

6. 
Betydelig Mtisbannelje af de udvendige Sønsdele. 

5 7. 
Tejtiflen i felve Bugringen eller i Lyffefanalen, maar den iffe ved TryÉ fan 

. gring Di ffydes ned i Pungen. 

8. 
Kroniff Sygdom af Teftiflen, Sædftrengen eller dens Omgivelfer, fom frem= Dringer ffadelig Virfning paa Almenbefindendet eller hindrer almindelig Urbejdsdygtighed. 

Nr. 160. Regul. af 24, Ang. for Bedømmeljen aj de bværnepl, Dygtighed til Krigstjenefte.  



   
   

    

   

   

   

      

   
      

669 24dc Auguft. 

    

    
  

IC. | IU Cc. Mr. 160. 
dn 

peber, der have Sæde paa eller i Hals og Krop. 
ugift: 

ER 

tinge Grad af Empfyjem er ufinderlig 

for Anvendelje til E K 1, 7 og 9. 

4. 

Fremftaaende Sfufderblade, der gøre det 

| vanjfeligt at bære Tornyfter, ere hinderlige 

[for Anvendelje til EK 2,.3, db og 8. 

”. 

HRingere Sfævjed elfer Deformitet af 

"Bæffenet ar ufinderlig for Anvendelje til 

E K 1, 7 og 9. 

3. ! 8. 

Blodaarebrof af betydeligt Omfang eller | Ufodaarebrof af mindre betydeligt Cm- 

må Svinde i jelve Tejtiflen, naar pet iffe" jang, naar det iffe medfører jvæftet Arbejds - 

medfører jvætfet Arbejdsdygtighed. | dygtighed, cer ufinderligt for Anvendelje til 

LE K 1, 7 og 9, dog iffe til H. 

  

   
   

  

ømmeljen af de værnepl. Dygtighd til Kvigstjenejte. 101 

  

Yr, 160. HWegul. af 24 Aug. jov Bed



24de Auguft. 

Nr. 160. 
2fde 

Unguft. 

Underlivsbrof, 

Piedfudt eller ftort BVBandbrof. 

11. 

Ufelbredelig Sygdom eller organift Fejl i Uvinbejene, dev medfører enten Ufov- 
muenjed til at holde Vandet eller betydelig Hindring for eller Bejværlighed ved Vand: 
ladningen eller anden paavijelig betydelig Ulempe og Mbnovmitet. 

12. 

KronijÉ Sygdom i Spijerør, Mave og Tarmfanal jamt de purige Under(iv3- 
organer, font udover cu ffadelig, fjvæffende Andffydelje paa Almenbefindendet eller pan: 
vijelig medfører væjentlig Junftionsforftyrrvelje, 

To Anfald af Blindtarmsbetændelje, maar et af dem er optrandt efter 16 arå 
Alderen. ” 

  Yle 100. Regul, uf 24. Mag. fov Bedommeljen af de værnepi. Dygtighed til Krigstjenefte.    
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     Yv, 160. Regnul. af 24. Ung. for Bedønmmelfen af 

al 
2 

10. 

24de Augujt.     
Pr. 160, 

2-lde 
AUnguft. 

Mindre BVandbrof er ufinderligt for 

(nvendelje til EK 1, 7 vg 9. 

de værnept. Dygtighed: til Krigetjenejte. 

      
   

  

                   

      



      

i i 
i 
i 

    

  
    

24de Auguft. 672 

Hr. 160, 
24de 

Unguft 

ID. 

D. Legemsfejl, Plangler, Sygdomme vg Svag: 

1 

Stroniff fygelig Tilftand i Armen af vilfen fom heljt Aarjag eller Beffaffenped 
naar den i væjentlig Grad indffrænfer Armens Brugbarged vg Styrfc, 

, 

2. 
Kronift Sygdom i eller omfring Sfulder-, Albuc- celler Gaandledet, naar den 

medforer enten Stivfed og Ubevægelighed i Ledet cller Slaphed og Svaghed i Lede 
forbindeljen, hvorved Armens celler Haandens Brugbarhed væjentlig indjtrænte, 

3. 

Betydelig Svinde med fvæffet Kraft i Arm cller Haand. Jøjnefaldende abnormt 
Længdeforhold af Urmene til Sroppen celler iøjnefaldende Forjfel paa Armenes Længde. 

4. 

Deformitet eller anden uhelbredelig fygelig Tilftand af Haanden, hvorved dennes 
Brugbarfed væfentlig indftrænfes. gbary 9 

5, 

Wangel af ct Ved af Tommelfingrene celler to Led af hojre Vegefinger.  Wangel 
af t alt fre Fingerled. — Sfaphed, Stivfed, Srumbojning eller andre Fejl af em eller 
flere Fingre, (vorved Haandens Brug i væjentlig Grad Gindres. 

Jr. 160. Regul. af 24. Ang. for Bedømmelfen af de værnepi. Dygtighed til Krigetjenefte 
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673 24be Auguft. 

Nr. 160. 
2dbde 

Anguft. 

II D. | III D.    heder, ber have Sæde i de overfte Yderlemmer. 

! | 

Sl bs 

Betydelig delvis Mangel af ct Qed af 

Tommeljingrene, Mangel af ct Led af højre; 

Begefinger. 

  

Rv, 160. Regul. af 24. Aug. for Bedømmeffen af de værnepl. Dygtighed til Krigstjenefte,   



   

            

  

   

  

    

     

  

    
     

   

   

   
    

    

    
   
   

   

   

   

   
   

      

   

    

  

24de Auguft. 674 1804, 

Nr. 160, 
24de IE 

| Suguft: E. Legemsfejf, Mangler, Sygdomme Ug Svag 

1. 

Stronijt fygelig Tilitand af Laar celler Stinncbeu af hvilfen jom heljt Yarjag 
i eller Beffaffenhed, naar den medfører fendelig Halten eller i væfentlig Grad indffrænter 

Qemmets Brugbarhed og Styrfe. Blodaarefnuder af ftorre Omfang eller Udbredning, 
naar de indffrænfe Lemmets Brugbarhed og Styrte. 

2, 

Sroniff Sygdom i eller omfring Hofte, Kcc- eller Fodledet, maar den med- 
forer enten Stivhed vg Ubevægelighed i Ledet eller Sfapped og Svaghed i Ledeforbin 
delfen, Gvorved hele Lemmet& eller Fodens Brugbarhed i væjentlig Grad indftræntes, 

2 
D, 

Betydelig Svinde med fvæffet Kraft i Laar, Sfinncben eller god. 

4. 

Stalvefnæ paa ct eller begge Ben i faadan Grad, at Fejlen er iojnefaldende, naar 
bvedfommende er paaflædt, og medfører bæjentlig Hindring for Gangen. Øjulben i 
fomme Grab. 

å. 
Deformitet af Foden faafjom Des eqvinus, Pes calcaneus, Pes varus 

valgus, naav den i væfentlig Grad findrer Gangen. 
Webdfodt Vfatfod (Pes planus), naar det ved Ittejter og lignende eller ved 

Brove i Tjenejten er godtgjort, at Gangen er væjentlig befværet. Sv 
Erhvervet Watfvd (Pes planus sive valgus dolorosus), maar der pan Grund af 

Jin QVarigjed cller Udviflingsgrad maa antages for uhelbredelig. 

og  Pes   
6. 

BWangel eller Ubevægeligjed af den jtore Tan cller af flere Tæcr puun faorume 
Jod, nanr Fejlen medfører væjentlig Hindring for Gangen. 

Kroget eller vverliggende Tan, naar den er uDelbredelig og medfører væjentlig 
Sindring for Gangen. 

i. 

Hvj Grad af Fodjved, naar den, citer at vedfommende i Tjeneften far været 
provet og behandlet, har vijt fig at være uhelbredelig.   
Jr, 160. Regul af 24 YUug for Bedømmefjen af de værnept. Dygtighed til rigétjenejte 

 



   
       

  

II E. 

        

e 

4, 

Kafvefnæ i jandan Grad, at Fejlen, 

maar vedfommende er paaffædt, er føjne- 

faldende uden dog at medføre  væjentlig 

Himdring for Gangen. Hjufben i famme 

Grad. 

                

675 24de Auguft. 

'eber, ber have Sæde i de nederjte Yderlemmer. 

| III E. Jr. 160, 
” Zåde 

Anguft. 

1. 

Blodaarvefnuder af ringere Omfang og 

Udredning ere hinderlige for Amnvendelfe til 

EK 2, 3, 5 og 8 og, maar de fave deres 

Bfads paa den indvendige Side af Laaret, 

Knæet eller Sfinnicbenet, ogfjan for EK 4, 6 

og 9 H. 

4, 

Kalvefnæ i jaadan Grad, at Mard- 

dygtigheden indffrænfes, er hinderlig for Ar 

bvendelje til KK 2, 3, & og 8.   5, 
Deformitet af Foden eller Platfod, naar 

den iffe i væjentlig Grad hindrer Gangen. 

  

  

        
    

D. . 

Platjod i jaadan Grad, at Marhdyg- 

tigheden indffrænfes, er Ginderlig for An- 

| bendelje til E K 2, 3, 5 og 8. 

| 
1 

| 
| 
| 
| 
I 
| | 

| 
| 
| 
| 

Hr. 160. Regui. af 24. Aug. jor Bedømntefjen af de bærnepl. Dygtighed til Krigstjenefte. 

        

       

       
    

     

      
    

  
  



  

24de Auguft. 1894, 

Hr. 160, Ved allerhøjefte Refolution af Dags Dato cer det bijaldet, at det under 165 gu. Juni 1882 udfærdigede Regulativ for Bedommeljen af de værnepligtiges Dygtighed tig 
Krigstjenejte, enten i Gæren eller ved Søværnet, mcd de fig dertil fluttende i Senpots 
fil de allerhøjejte Refolutioncr af 45e Maj 1886 og 30te Augujt 1889 udfærdigede We, ftemmelfer i Suftitsminijteriets Befendtgøreljer af 265 Maj 1886 og 31te Uugujt 1889 ophæves, og at foranftaaende Regulativ angaaende famme.Genftand indtil videre brin 
til Anvendelje ved Bedømmeljen af værnepligtigt Mandffabs Tjenjtdygtighed, 2 

ge3 

Juftitsminifteriet, den 24de Augujt 1894. 

J. Nellemann. 

tenlzmann, 

  
ir. 160. Regul. af 24. Mig. fov Bedømmefien af de værnepl, Dygtighed til Kvigstjenejte,      



      

13de December, 594 1902. 

Nr. 183. Anordningens &$ 24 affattes fremtidig saaledes: 

DE »Det iagttages, at ingen værnepligtig fremstilles til Kassation, forinden han 

har været til Tjeneste i 3 Uger, medmindre den paagældende er behæftet med Legems- 

fejl m. m., hvis Tilstedeværelse aabenbart eller bevisligt gør ham egnet til at frem- 

stilles til Kassation. I sidstnævnte Tilfælde skal Fremstillingen til Kassation ske 

snarest muligt efter Mødedagen.” 

Hvorefter alle vedkommende sig allerunderdanigst have at rette. 

Givet paa Amalienborg, den dte December 1902. 

Under Vor Kongelige Haand og Segl. 

Christian R. 

(L. 8) 

Alberti. 

Nr. 183. Andg. af 5. Decbr. om Ændringer i Andg. af 24. August 1894. 

  
   



    

ler 

gen 

åd 

den 

    

  

Lovtidenden for 1902 Nr. md. 593 Udgivet den 13de December. 

    
Anordning 

. om 

Ændringer i $$ 16, 18, 19 og 24 i Anordning af 24de August 1894 om det 

værnepligtige Mandskabs Tjenstdygtighed og det udskrevne Mandskabs Fordeling. 

Vi Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, 

de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, 

Lauenborg og Oldenborg, 

Gøre vitterligt: Efter de Os af Vor Justitsminister derom allerunderdanigst foredragne 

Omstændigheder ville Vi i Henhold til Lov om Værnepligt af 6te Marts 1869 8&S 20 

og 25 allernaadigst have fastsat følgende Ændringer i Anordningen af 24de August 

1894 om” det værnepligtige Mandskabs Tjenstdygtighed og det udskrevne Mandskabs 

Fordeling: mr 

Anordningens $ 16,Tførste Stykke, affattes fremtidig saaledes: 

Naar der ved Søværnet eller ved Hærens særlige Vaaben indtræder Afgang. 

efter at Fordelingen til vedkommende Værn ellev Vaaben har fundet Sted, erstattes 

Afgangen, indtil Mandskabet er mødt ved de paagældende Afdelinger og i de første 

14 Dage efter Mødedagen, med den til den egentlige Krigstjeneste udskrevne værne- 

pligtige, der har Vedtegning til vedkommende Værn ellev Vaaben og det nærmeste 

endnu ikke indkaldte Lodtrækningsnummer, dog ikkun indtil ialt '/,, af det lovbefalede 

Antal Mand til vedkommende Værn eller Vaaben.” 

  
  

Anordningens $ 18, trediesidste Stykke, udgaar, og i Stedet for indsættes 

som Paragraffens sidste Stykke: 

»Udskrevne, endnu ikke mødte værnepligtige af Lægdsrullen og befavne værne- 

pligtige, som uden for den Tid,.de ere til Tjeneste, ønske sig behandlede efter Værne- 

pligtslovens $ 12 Nr. 4, kunne, for saa vidt Session ikke afholdes paa den Tid, frem- 

stille sig for Kassationskommissionen i nærmeste Garnisonsby, i Kjøbenhavn for de 

befarnes Vedkommende: Søværnets Kassationskommission.” 

Anordningens $ 19, sidste Stykke, udgaar, og i Stedet derfor indsættes: 

»Er den kasserede en af de i & 18, sidste Stykke, omhandlede værnepligtige, 

bliver Kassationsattesten af Formanden i Kassationskommissionen umiddelbart at til- 

stille Justitsministeriet (Udskrivningsvæsenets Revision), for saa vidt paagældende er 

indkaldt og altsaa er i Besiddelse af enten Udskrivningspas (Indkaldels ordre) eller 

for befarnes Vedkommende af Skyldbog (men ikke af Søfartsbog), hvorimod Attesten, 

naar paagældende ikke er indkaldt, tilstilles vedkommende Udskrivningschef.” 

Nr, 183, Andg. af 5. Decbr. om Ændringer i Andg. af 24. August 1894, 114 
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An nr 187 af 19.07.1912 

Beknr 188 af 19.07.1912 

  

1912 

om det værnepligtige Mandskabs Tjenstdygtighed og det 
udskrevne Mandskabs Fordeling 
[10 klasser K.1 —K.10, egnethed I—II (særligt egnede hhv anvendelige), 

klasse 10 er militærarbejdere (10—a kan marchere, 10—b kan ikke)] 

af Regulativ for Bedømmelsen af de værnepligtiges Dyg- 

tighed til Krigstjeneste 
[Fejl: A-E (hvor på kroppen), I—III (fra kun delvis til helt uegnet)]



  

Lovtidenden for 1912 Nr. 35. 7 Udgivet den 3die August. 

Ånordning 

om 

det værnepligtige Mandskabs Tjenstdygtighed og det udskrevne 

Mandskabs Fordeling. 

Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark, 
de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, 

Lauenborg og Oldenborg, 

Gøre vitterligt: Efter de Os af Vor Justitsminister derom allerunderdanigst 
foredragne Omstændigheder ville Vi herved-i Henhold til Lov om Værnepligt af 8de Juni 
1912 $$ 20 og 25 allernaadigst have fastsat følgende Regler, der blive at iagttage ved 
Bedømmelsen af værnepligtigt Mandskabs Tjenstdygtighed og ved det udskrevne Mand- 
skabs Fordeling, hvilke Regler træde i Stedet for de i Anordningen af 24de August 1894 
med senere Tillæg indeholdte Bestemmelsér. 

liste Kapitel. 

De Regler, der af Sessionerne -skulle iagttages ved Bedømmelsen af det værne- 
pligtige Mandskabs Tjenstdygtighed. 

81. 
Enhver værnepligtig, der fremstiller sig for Sessionen til Bedømmelse og Be- 

handling, er forpligtet til i Sessionens Overværelse at underkaste sig Undersøgelse af 
Sessionslægerne. Ved denne Undersøgelse maa den værnepligtige være afført sine Klæd- 
ningsstykker, medmindre Afklædning paa Grund af en Legemsfejls eller Sygdoms Art 
eller Sæde er unødvendig til Godtgørelse af den paagældendestUdygtighed til al Krigs- 

” tjeneste. 

82. 
Angives nogen at lide af Legemsfejl, Mangler, Sygdomme eller Svagheder, om 

hvis Tilstedeværelse Sessionslægerne ikke kunne have nogen begrundet Mening, og til 
hvis.Bedømmelse der udfordres enten længere Tid end den, Sessionsforrétningerne kunne 
tilstede, eller saadanne specielle Undersøgelser, der ikke kunne anstilles paa Stedet, bør 
saadan Angivelse saa vidt muligt bekræftes efter Omstændighederne ved Tingsvidner 
eller. ved Vidnesbyrd fra Læger eller andre kompetente Mænd, idet Sessionen efter Sam- 
raad -med. Lægerne i. ethvert enkelt Tilfælde under Hensyntagen. til det herom i et af 
Justitsministeriet udstedt Regulativ for Bedømmelsen af de værnepligtiges Dygtighed 
til Krigstjeneste anførte har at afgøre, hvilken Beviskraft der kan tillægges de frem- 
komne Vidnesbyrd. 

i Ogsaa uden for disse Tilfælde kunne Lægeattester. eller andre Bevisligheder 
fremlægges for Sessionen til Vejledning for Sessionslægerne ved Bedømmelsen. 

Fremlægges ved angiven eller formentlig Legemsfejl.m. m., hvis Tilstedeværelse 
eller Grad ikke kan bestemmes under Sessionen, f. Eks. Synssvaghed, ikke fyldestgørende 
Nr. 187. Anordn. af 19. Juli om det værnepl. Mandskabs Tjenstdygtighed og Fordeling. —— 118   

    

   



3die August. 888 1912, 

Hi: TØR Lægeattest eller andre Bevisligheder, kan Sessionen, forsaavidt Forholdene gøre det 
Eg muligt, tillade den paagældende efter navnlig Tilsigelse at møde paa ny ved samme Ses- 

sion — eventuelt paa et andet Sessionssted — medbringende saadanne. 
Sessionen skal være berettiget til at paalægge den, der i Henhold til Værnepligts- 

lovens $ 16 forbigaas, og som skal møde ved næste Session, ved Tingsvidne eller paa. 
anden hensigtsmæssig Maade at godtgøre angivne Sygdomstilfælde, hvis Tilstedeværelse 
ikke kan skønnes af Sessionslægerne. 

Sessionen kan, hvor Omstændighederne give Anledning "dertil,å adspørge paa-" 
lidelige Mænd om, hvad der maatte være dem bekendt om den paagældendes Helbreds- 
tilstand. 

Sessionen er bemyndiget til at beslutte, at en værnepligtig skal. sættes under 
Distriktslægens Tilsyn og i fornødent Fald indlægges paa et Sygehus, naar der er Grund 
til at antage, at en Legemsfejl m. m. er forsætlig paadragen eller næret, eller for at er- 
fare, om et angivet, men ej tilstrækkelig oplyst Sygdomstilfælde virkelig er til Stede 
og da i hvilken Grad. ' 

Naar Sessionen skal behandle en som »for Tiden tjenstudygtig« hjemsendt værne- 
pligtig, skal Udskrivningschefen til Vejledning ved hans Bedømmelse fremlægge Kassa- 
tionsattesten eller Hjemsendelseslisten for vedkommende. 

$ 3. 
Ved Sessionen føres en Ekspeditionsprotokol og en Visitationsprotokol. I begge 

indføres for hver behandlet værnepligtig foruden Sessionens Resolution tillige i Korthed 
de ved Lægeundersøgelsen forefundne Legemsfejl m. m. Ere disse uden Betydning med 
Hensyn til Tjenstdygtigheden, betegnes de som »uhinderlige«. Angivelser fra den værne- 
pligtiges Side om Legemsfejl m. m. anføres, selv om Undersøgelsen intet har frembudt 
til Bekræftelse af dem; i sidste Tilfælde tilføjes »ej funden«. Fremdeles anføres, hvorvidt 
den paagældende er udskreven i Henhold til nærværende Anordnings $ 6, sidste Stykke, 
saa vel som naar Lægeundersøgelsen ikke er foretagen paa Sessionen (jfr. $ 4, sidste Stykke). 

I alle Tilfælde, hvor forefundne Legemsfejl m. m. ere til Hinder for den påa- 
gældendes Udskrivning, være sig for Tiden eller for stedse, eller hvor de indskrænke hans 
Anvendelighed til Krigstjenesten, skal der altid henvises til Bogstav og Nummer i »Re- 
gulativ for Bedømmelsen af de værnepligtiges Dygtighed til Krigstjeneste« og de i 
samme brugte Ord og Udtryksmaader saa vidt muligt følges. 

    
84. 

Sessionslægernes "Undersøgelse og deres dertil knyttede faglige Bedømmelse af 
den værnepligtige foregaar under den faste Sessionslæges Ledelse. 

Naar Undersøgelsen er endt, udtale Lægerne sig om, hvorvidt den værnepligtige 
efter deres Mening maa anses for tjenstdygtig eller ikke. Menes han at være tjenst- 
udygtig eller behæftet med Fejl eller Svagheder, som indskrænke hans Anvendelighed 
til Krigstjenesten, erklære Lægerne sig derom med Henvisning til de gældende Bestem- 
melser. 

Sessionens Medlemmer kunne forlange yderligere Oplysninger af Lægerne, inden 
Sessionen foretager den endelige Bedømmelse af den værnepligtige. 

Sygdomme, der sandsynlig kunne helbredes inden Mødetiden, ere ikke til Hinder 
for, at Mandskabet paa Sessionen anses for tjenstdygtigt. 

Den, som udebliver fra Sessionen med lovligt Forfald, og hvis Behandling Ses- 
Nr, 187. Anordn. af 19, Juli om det værnepl. Mandskabs Tjenstdygtighed og Fordeling.    



  

  

1912, 3die August. 

sionen ikke vil udsætte (jfr. Værnepligtslovens $ 21), antages at være ubetinget tjenst- Nr. 187. 
dygtig (K. I), forsaavidt der ikke foreligger Bevis for det modsatte. 
ÅAnmærkning: Hvis en værnepligtig af Sessionen erklæres »for stedse uskikket til al Krigstjeneste" i Mod- strid med Sessionslægernes Udtalelse, bliver Indberetning. herom at afgive til Justitsministeriet med de Forklaringer, der kan tjene til Oplysning om Sagen. 

Det samme sker, naar en værnepligtig i Modstrid [med [Sessionslægernes Udtalelse af Ses- "TT "sionen erklæres ubetinget tjenstdygtig (K. 1.).” 

$ 5. 
I Henhold til Bedømmelséns Udfald bliver den paagældende værnepligtige 

enten efter Værnepligtslovens $ 18 at udslette af Rullen 
eller efter samme Lovs $ 15, Iste Stykke, at afvise 
eller efter samme Lovs $16 at forbigaa med Paalæg om at møde for næste Aars Session 
eller efter samme Lovs $ 15, 2det Stykke, foreløbig at behandle af Sessionen uden at 

udskrives 
eller efter samme Lovs $ 19 at udskrive til Krigstjeneste. 

876. 
Sessionen giver enhver, der udskrives, enten Tjenstdygtighedsvedtegning K. I. 

(ubetinget tjenstdygtig) eller Tjenstdygtighedsvedtegning K. II. (betinget tjenstdygtig), 
og til denne Hovedvedtegning føjes Vedtegning om den Art af Krigstjeneste, hvortil 
han efter samtlige forhaandenværende Forhold skønnes bedst skikket (Klassevedtegning). 

Hovedvedtegning K. I. gives alene til værnepligtige, der skønnes at være i 
Stand til at udholde de med Marcher med fuld Oppakning 
under Feltforhold forbundne Ånstrængelser, og som iøvrigt -op- 
fylde de i' »Regulativ for Bedømmelsen af de værnepligtiges Dygtighed til Krigs- 
tjeneste« fastsatte Bestemmelser for at kunne faa denne Vedtegning. 

Hovedvedtegning K. II. gives til de værnepligtige, der efter det ovenfor anførte 
ikke' kunne faa Hovedvedtegning K.' I, men som iøvrigt anses for anvendelige til den 
Tjeneste, hvortil de udskrives. 

Værnepligtige, der' trods en tilstedeværende Mangel maa anses for at være i 
særlig Grad egnede til en bestemt Tjenestegren, gives Hovedved- 
tegning K. II. med Tilføjelse af et Kryds efter Klassevedtegningen, f. Eks. K. II. 1 x, 
K. II 8 

Ved Bestemmelsen af Klassevedtegningen, hvorved den paagældende betegnes 
som skikket til en eller flere af nedennævnte 10 Tjenesteklasser, bliver iøvrigt at paase, at 
den paagældende eriBesiddelseafdenforvedkommende Tjenesteegnede 
Legemsudvikling og fornødne Legemsstyrke m. m. 

Ubetinget tjenstdygtige og betinget tjenstdygtige: i 
lste'Klasse (K. 1. 1 og K. II. 1). Søværnet. 

Højde mindst 154 cm. Mandskab med Vedtegning »Befaren« og Mandskab, 
der søger Erhverv ved eller dog beskæftiger sig med Søfart eller Fiskeri eller er vant til 
at færdes paa Søen, eller som paa Grund af særlig Uddannelse, Livsstilling og tidligere 
Beskæftigelse eller Haandværk maa anses skikket til Tjeneste paa Flaaden og ved Or- 
logsværftet. Mandskabet maa være i Stand til at udføre det strænge Årbejde ved Vær- 
net. Synsstyrke uden Korrektion ikke mindre end 5/10 paa bedste Øje. 

2den Klasse (K. I. 2 og K. II. 2). Fodfolksregimenterne. 
Højde mindst 157 cm. Mandskabet maa kunne udholde Marcher og Løb med 

fuld Oppakning og maa ikke stamme. 
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3die Klasse (K. I. 3 og K. II. 3). Livgarden. 
Højde mindst 175 cm. Smukt. og anseligt Mandskab, som opfylder de for det 

øvrige Fodfolk stillede Betingelser. 

ide Klasse (K. I. 4 og K. II. 4).. Rytteriet. 
Højde mindst 162 cm, ikke over 170 cm. Mandskab, som er vant til at færdes 

til Hest, og som uden at være for svært dog har gode Kræfter. Tillige tages Hensyn til, 
at Mandskabet skal kunne benyttes til Ordonnans- og Meldingstjeneste. Synsstyrken 
uden Korrektion %/, paa det bedste Øje. Mandskabet maa ikke stamme, ikke være kejt- 
haandet og.ikke have Blodaarebrok. 

5te Klasse (K. I. 5 og K. Il. 5). Feltartillertets Konstabler. 
Højde mindst 165 cm, ikke over 173 cm. Mandskabet maa kunne udholde 

Marcher og Løb samt være i Stand til. at udføre det strænge Årbejde ved Vaabnets 
Betjening. 

6te Klasse (K. I. 6 og K. II. 6). Feltartilleriets Trainkonstabler. 
Højde mindst 170 cm, ikke over 175 cm. Mandskab, der er vant til at omgaas 

Heste og har gode Kræfter. Mandskabet maa ikke være kejthaandet og ikke have Blod- 
aarebrok., 

7de Klasse (K. I. 7 og K. Ik. 7). Ingenwører. 
Højde mindst 157 cm. Mandskab af nærmere krævede Livsstillmger, som er 

i Stand til at udholde Marcher og Løb med fuld Oppakning og Udrustning, idet der 
tillige tages Hensyn til, at Mandskabet skal kunne benyttes til at lede en Arbejdsstyrke. 

8deKlasse(K. I. 8 og K. II. 8). Kystartilleriet og Fæstningsartilleriet. 
Højde mindst 165 cm. Kraftigt Mandskab, som maa være i Stand til at udføre 

det strænge Arbejde ved Vaabnets Betjening. 

Betinget tjenstdygtige: 

9de Klasse (K. II. 9). Trainet. 
Højde mindst 162 cm. Mandskab, som er vant til at passe Heste. Mandskabet 

maa ikke have Blodaarebrok. 

l10de Klasse (K. II. 10 a og K. II. 10 b). Årbejdstropper. 
Højde mindst 152 cm. Mandskab, der anses for tjenstdygtigt, men uskikket 

til Tjenesten ved Vaabnene. Vedtegning a gives til dem, der ikke har Legemsfejl m. m., 
som hindre dem i at følge en Afdeling paa March eller bære Oppakning. De'skulle have 
normalt Syn. Vedtegning b gives til de øvrige. 

Til Vedtegning om Tjenstdygtighed til Klasserne K. I. 2, 3, 5, 7 og 8 gives Til- 
lægsvedtegning H, naar vedkommende er vant til at passe Heste og har den fornødne 
Højde til Tjenesten ved Trainet, f. Eks. K. I. 2. H.  
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Naar en værnepligtig ønsker sig udskreven til Krigstjeneste trods en forefunden Nr. 187. Legemsfejl eller Svaghed, der efter Sessionens Skøn vilde gøre ham uskikket dertil, kan TR der tages Hensyn til en saadan Begæring, naar den forefundne Fejlikkeerenafgjort Hindring for Udførelsen af Tjenesten. Han udskrives som betinget tjenstdygtig (K. IL.), og der gives ham Vedtegninger i Overensstemmelse med Bestemmelserne i $ 3. 

   
87, 

"De værnepligtige med. Tjenstdygtighedsvedtegning K. I. 1—8 eller K. IT. 1—10, der enten have bestaaet Lægeeksamen ved Københavns Universitet eller paa den Tid, de fremstille sig for Sessionen, i 3 Semestre have været antagne til Tjeneste (indskrevne som Volontærer) ved et af de større Hospitaler i København, betegnes med "Til vedtegning L (Tjenstdygtighed til Lægetjeneste), f. Eks. K, I. 2. L. 
De værnepligtige med Tjenstdygtighedsvedtegning K. I. 1—8 eller K. IT. 1—10,. der have bestaaet Dyrlægeeksamen ved den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, 

betegnes med Tillægsvedtegning D (Tjenstdygtighed til Dyrlægetjeneste), f. Eks. K. II, 6. D. 

De værnepligtige med Tjenstdygtighedsvedtegning K. I. 1—8 eller K. TT. 1—10, 
der have en Højde af mindst 157 cm og have de for Tjeneste ved Hærens tekniske Korps nærmere krævede Livsstillinger, betegnes med Tillægsvedtegning T (Tjenst- dygtighed til Hærens tekniske Korps), f. Eks. K. II. 7. T. 

De værnepligtige med Tjenstdygtighedsvedtegning K. I. 1—8 eller K. IT. 1—10, der have en Højde af mindst 162 cm, have gode Kræfter og have de for Tjenesten ved Sundhedstropperne nærmere krævede Livsstillinger, betegnes med Tillægsvedtegning $ (Tjenstdygtighed til Sundhedstropperne), f. Eks. K. IL. 2. S. 
De værnepligtige med Tjenstdygtighedsvedtegning K. II. 10 a, der have be- 

staaet Studentereksamen, Realeksamen, Mellemskoleeksamen, Skolelærereksamen eller 
Afgangsprøven ved en statsunderstøttet Handelsskole, eller som i mindst 3 Aar have haft 
Ansættelse i et større Pengeinstitut eller et større Handelshus som Kontorister eller i højere Stillinger de paagældende Steder, betegnes med Tillægsvedtegning F (Tjenst- 
dygtighed til Forplejningskorpset). 

lægs- 

   
$ 8. 

Med Hensyn til de værnepligtige, der efter Sessionens Skøn vilde være at afvise 
eller forbigaa paa.Grund af en utilstrækkelig Legemsdygtighed, men som i Henhold til Værnepligtslovens $ 15, 2det Stykke, begære sig foreløbig bedømte og behandlede uden 
at udskrives, bør Bedømmelsen udtrykkelig gaa ud paa, om de ere saaledes udviklede, 
at de maa antages uden Skade for deres Helbred at; kunne deltage i det udskrevne Mand- 
skabs Øvelser og inden Forløbet af 2 Aar at ville blive i det mindste betinget tjenstdygtige. 

De værnepligtige, der saaledes foreløbig behandles, gives der  Ved- 
tegning om den eller de Arter af Krigstjeneste, hvortil de efter samtlige forhaanden- 
værende Forhold antages at ville blive skikkede, naar de opnaa fuldkommen Tjenst- 
dygtighed. Disse værnepligtige opføres paa en særskilt Lodtrækningsliste. 

$ 9. 
Ved enhver værnepligtig, der udskrives — eller behandles foreløbig efter Værne- 

pligtslovens $ 15 —, bliver der i Lægdsrullen og i Lodtrækningslisterne at anføre saa 
betegnende som muligt Oplysning om hans Livsstilling, hidtil hafte Beskæftigelse eller 
særlige Uddannelse. 
Nr. 187. Anordn. af 19. Juli om det værnepl. Mandskabs Tjenstdygtighed og Fordeling. . 
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Nr. 187, $ 10. 

asde Sessionen er i Tilfælde, hvor der er Grund til at antage, at en i mødepligtig Alder 
udskreven værnepligtig enten ikke kan eller ikke vil sørge for sin Helbredelse, berettiget 
til at beslutte, at han skal tages under Kur for Udskrivningsvæsenets Regning og i for- 
nødent Fald indlægges paa et Sygehus. 

Er der Anledning til at antage, at den paagældende selv kan og vil sørge for sin 
Helbredelse, bør Sessionen give ham et udtrykkeligt Paalæg herom, saa at han først, naar 
han ikke efterkommer: dette, tages under Kur for Udskrivningsvæsenets Regning. 

Naar Sessionen ikke straks kan tage Bestemmelse, om en udskreven - værne- 
pligtig skal tages under Kur for Udskrivningsvæsenets Regning, kan Udskrivningschefen 
tage Beslutning herom efter indhentede eller modtagne nærmere Oplysninger. 

2det Kapitel. 

De Regler, som skulle iagttages ved Fordelingen af det udskrevne Mandskab. 

811. 
De værnepligtige tildeles saa vidt muligt den Tjenesteklasse, som de paa Sessio- 

nen have erholdt Vedtegning om at være skikkede til. 
Værnepligtige med Vedtegning »Befaren« kunne kun tildeles Søværnet. 
Værnepligtige, der er udskrevne med Krydsvedtegning (X), kunne kun tildeles 

de Arter af Krigstjeneste, til hvilke de ifølge deres Vedtegning ere skikkede. 

. 8 12. 
Af de med Tillægsvedtegning L og D udskrevne værnepligtige udtages forlods 

det fornødne Antal henholdsvis til Lægekorpset og Dyrlægekorpset. 
Saafremt ikke alle de, der have Tillægsvedtegning om" Tjenstdygtighed til 

Lægetjeneste (L), skulle tildeles Lægekorpset, udtages til dette, de lavere Lodtræknings- 
numre fremfor de højere, Lægekandidater med bedste Karakter, dernæst de med næstbedste 
og saa fremdeles, hvorimod Studenter, der paa Indkaldelsestiden ikke have godtgjort 
at have bestaaet Embedseksamen, kun indkaldes til Korpset, naar der ikke haves det 
tilstrækkelige Antal af Kandidater. 

Med Hensyn til dem, der have Tillægsvedtegning om Tjenstdygtighed til Dyr- 
lægetjeneste (D), bliver ved deres Indkaldelse til Dyrlægekorpset at tage et lignende Hen- 
syn til Hovedkarakteren ved den Eksamen, de have bestaaet som Dyrlæger, samt til 
deres Lodtrækningsnummer. 

$ 13. 
TilTjenesteklasserne 1—7 udtages først de nødvendige værnepligtige med sær- 

lig Uddannelse eller Livsstilling blandt de til de vedkommende'Klasser med Hoved- 
vedtegning K. I. udskrevne, de lavere Numre fremfor de højere. Muligt manglende 
værnepligtige med særlig Uddannelse eller Livsstilling i en bestemt Klasse suppleres 
med værnepligtige med tilsvarende Uddannelse eller Livsstilling af de andre Klasser 
under Hensyn til Højden. 

Kunne FKravene om "disse fværnepligtige ikke fyldestgøres derved, udtages de 
manglende blandt de med Hovedtegning K. II. udskrevne med de krævede Livsstillinger, 
først af dem med Krydsvedtegning, dernæst af de øvrige K. IL. til de vedkommende 

  
Klasser udskrevne, de lavere Numre fremfor de højere. 
Nr. 187. Anordn af 19. Juli om det værnepl. Mandskabs Tjenstdygtighed fog Fordeling. 
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8de 'Tjenesteklasses og dernæst Hærens øvrige Krav om Værnepligtige medNr. 187, 

særlig Uddannelse eller Livsstilling fyldestgøres paa lignende Maade, dog først efter ae 

at de første 7 Tjenesteklassers fulde Behov — saavel efter Livsstiling som efter 
Numer — er dækket. 

Hærens og Søværnets fulde Behov af værnepligtige fyldestgøres derpaa 
ved Tildeling af de med Hovedvedtegning K. I. (jfr. dog Lov om Søværnets Ordning 
Nr. 215 af 30te Septbr. 1909 $ 7, 2det Stykke) til de vedkommende Klasser udskrevne 
værnepligtige, de lavere Numre fremfor de højere og saaledes, at muligt manglende 
værnepligtige i enkelte Klasser suppleres af andre Klasser under Hensyn til Højden, 
ved hvilken Supplering iagttages, at Vedtegning om Tjenstdygtighed 
til.Klasserne K. I. 1 og K. I. 4—8 omfatter Tjenstdygtighed 
tilKlasserneK.I.2ogK.I. 3. Tillige omfatter Vedtegning om Tjenstdygtighed 

til K. I. 1 Tjenstdygtighed til K. 
K K 
K. K. 
K, K. 

K. K. 
K. K. 

K. K. 
K. I. 8 KG 

alt under Forudsætning af, at de værnepligtige har den fornødne Højde. 

5 og 8, 
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Er der ikke udskrevet et tilstrækkeligt Antal værnepligtige med Hovedved- 
tegning K. I., iagttages følgende Regler: 

Kunne Kravene til Tjenesteklasserne K. I. 1—7 ikke fyldestgøres, vil der fortrinsvis 

” være at tildele Søværnet — foruden det fornødne Antal værnepligtige med Vedtegning 
»Befaren« — indtil 900 K. I., hvorefter der foretages en forholdsmæssig Fordeling til 
Klasserne 2—7 af de tilbageværende K. I., og Resten udtages blandt de til de vedkommende 
Klasser med Hovedvedtegningen K. IT. udskrevne, først af dem med Krydsvedtegning 
og derpaa af de øvrige K. IL, de lavere Numre fremfor de højere. 

Kunne Kravene til Tjenesteklasserne K. I. 1—7 fyldestgøres, udtages til Klasse 8 
under Hensyn til Højde [først de værnepligtige, der endnu maatte være til Rest blandt 
de med Hovedvedtegning K. I. udskrevne. Hvad der derefter maatte mangle i den 
nævnte Tjenesteklasses Krav, fyldestgøres ved Udtagelse blandt de med Krydsvedteg- 
ning udskrevne, dernæst af de andre med Vedtegning K. II. 8 og eventuelt af dem 
med Vedtegning K. II. 1—7 — de lavere Numre fremfor de højere. ' 

Med Hensyn til Klasse 8 iagttages, at det Mandskab, der tildeles Kystartilleriet, 
skal have en Højde af mindst 167 cm. 

Kunne Kravene til Klasserne 1—8 fyldestgøres, fordeles de muligt ikke 
anvendte værnepligtige med Hovedvedtegning K. I. under Hensyn til Højde og Livs- 
stilling til Traimet, Hærens tekniske Korps, Sundhedstropperne og Arbejdstropperne. 
Til Trainet udtages fortrinsvis de, der have Tillægsvedtegningen H, til Hærens tekniske 

Korps de, der have Tillægsvedtegningen T, og til Sundhedstropperne de, der have 
Tillægsvedtegningen $. 

Supplementet tages for Trainets Vedkommende af Klasse K. II. 9, til teknisk 
Korps og Sundhedstropperne blandt de med Tjenstdygtighedsvedtegning K. II. 1—10 

og den vedkommende Tillægsvedtegning udskrevne — de lavere Numre fremfor de 
Nr. 187. Anordn. af 19. Juli om det værnepl Mandskabs Tjenstdygtighed og Fordeling. 

  
     



  

  

Nr. 187 
19%de 
Juli. 

3die August. 894 1912. 

"højere. For Arbejdstroppernes Vedkommende tages Supplementet af de til Klasse 10 
udskrevne værnepligtige, først af dem, der have Vedtegning a, dernæst af b. 

Til Generalstabens topografiske Tjeneste maa ikke tages værnepligtige af Klas- 
sen K. II. 10 b. 

Kan Hærens og Søværnets Krav om værnepligtige med særlig Uddannelse eller 
Livsstillng ikke fyldestgøres paa Grund af, at der ikke er udskrevet et tilstrækkeligt 
Antal af disse værnepligtige, fordeles de forhaandenværende Kræfter forholdsvis. 

$14. 
Til Forplejningskorpset udtages værnepligtige med Tillægsvedtegning F, og 

om fornødent andre udskrevne værnepligtige, der ønske Uddannelse i Forplejnings- 
korpset og ere egnede til denne Tjeneste. 

s 

$ 15. 
Sker Indkaldelsen til Uddannelse ved et Vaaben eller Korps i flere Hold, for- 

deles de lavere Numre til det Hold, der indkaldes først, og saa fremdeles. 

8 16. 
Naar der ved Hæren eller ved Søværnet indtræder Afgang, efter at Fordelingen 

til vedkommende Vaaben, Korps eller Værn har fundet Sted, erstattes Afgangen saa vel 
indtil Mødedagen som indtil 3 Uger derefter fuldt ud med den til Krigstjeneste ud- 
skrevne værnepligtige, der har Vedtegning til vedkommende Vaaben eller Værn og det 
nærmeste endnu ikke indkaldte Lodtrækningsnummer, alt inden for det i Lovene om 
Hærens og Søværnets Ordning fastsatte Antal Mand til vedkommende Vaaben, Korps 
eller Værn. 

Erstatning for Afgang blandt Arbejdstropperne ydes dog indtil 1 Maaned før - 
det paagældende Holds Hjemsendelse. 

3die Kapitel. 

De Regler, der af de militære Myndigheder skulle iagttages ved Bedømmelsen 
af Mandskabets Tjenstdygtighed. 

$ 17. 
Bedømmelsen foretages af en Kassationskommission. 

A. ForHærens Vedkommende bestaar denne af en Officer af Oberstklassen 
som Formand og 3 eller 4 Læger efter Krigsministeriets: nærmere Bestemmelse. 
Er der ikke saa mange militære Læger paa Stedet, suppleres Antallet med civile 
Læger ved Krigsministeriets Foranstaltning. Efter Krigsministeriets Bestemmelse 
kan yderligere en Officer indtræde som Medlem af Kommissionen. i 

B. For Søværnets Vedkommende bestaar denne i Kjøbenhavn af Kom- 
mandanten for Søværnets Kaserne eller Kommandanten i Nyboder som Formand 
og 3 eller 4 Læger efter Marineministeriets nærmere Bestemmelse og Foranstalt- 
ning. Efter samme Ministeriums Bestemmelse kan en Officer indtræde som Medlem 
af Kommissionen. 

Nr. 187. Anordn. af 19. Juli om det værnepl. Mandskabs 'Tjenstdygtighed og Fordeling. 
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Naar i Krigstid eller under andre overordentlige Omstændigheder det TilfældeNr. 187. 
skulde indtræffe, at Kassationskommissionen ikke kan sammensættes efter de oven- lå 
staaende Regler, har vedkommende militære Ministerium at anordne, hvorledes i saa Fald 
skal forholdes, og bliver denne Ministeriets Bestemmelse udtrykkelig at paaberaabe i 
enhver Kassationsattest, som udfærdiges af en saadan ekstraordinært sammensat Kom- 
mission. 

Kassationskommissionens Beslutninger tages ved Stemmeflerhed. 

$ 18. 
Værnepligtige af Søværnet, der fra et Orlogsskib ere indlagte paa et af Garni- 

sonssygehusene udenfor København, kunne fremstilles for den stedlige Kassationskom- 
mission, dog saaledes, at Lægen paa vedkommende Skib, hvis dette endnu maatte være 
til Stede, mdtræder som Medlem af Kassationskommissionen i Stedet for en af Lægerne. 

Værnepligtige af Søværnet, der fra et Orlogsskib indlægges paa andre Sygehuse, 
kunne henvises til Kassationskommissionen i den nærmeste Garnisonsby. 

Hjemsendte værnepligtige -af Hæren eller Søværnet samt udskrevne, endnu ikke 
mødte værnepligtige, der ønske sig behandlede efter Værnepligtslovens $ 11, 3die Stykke, 
kunne, forsaavidt Sessionen ikke afholdes paa den Tid, fremstille sig for Kassations- 
kommissionen i.nærmeste Garnisonsby, i Kjøbenhavn for de værnepligtige af Søværnets 
Vedkommende: Søværnets Kassationskommission. 

$ 19. 
Kassationskommissionen fører en Kassationsprotokol, hvori enhver, der frem- 

stilles for Kommissionen, opføres. Alle Kommissionens Beslutninger indføres under 
Mødet i Protokollen. Naar i samme Møde forskellige Medlemmer have deltaget i de 
fremstilledes Bedømmelse, angives, hvilke Medlemmer af Kommissionen der foruden 
Formanden have deltaget i hver enkelt Afgørelse. Efter endt Forretning underskrives 
Protokollen af alle Medlemmerne af Kommissionen. 

. Kassationsprotokollén skal, idet der altid henvises til Regulativets Bogstav og 
Nummer, og idet sammes Ord og Udtryksmaade saa vidt muligt følges, indeholde Angivelse 
af de Legemsfejl m. m., hvorfor den paagældende kasseres, saa vel som om de ere paadragne 
før Mødetiden, under den første Tjenestetid, under Hjemsendelse eller under senere Ind- 
kaldelse. I Tilfælde af, at Tilstanden er paadragen under den første Tjenestetid eller 
under senere Indkaldelse, opgives, om den militære Tjeneste kan antages at have bevirket 
Tilstanden, der begrunder Kassationen, hvortil der i bekræftende Fald bliver at anføre 
de nærmere Omstændigheder, hvorunder den er paadragen (se endvidere $$ 21, 23 og 24). 

I øvrigt bestemmes Indretningen af Protokollen af vedkommende militære Mi- 
nisterium, der foranlediger den autoriseret til Brug. 

Kassationsattesten er en Udskrift af Kassationsprotokollen.. Den underskrives 
af Formanden og tilstilles Afdelingen (for Søværnets Vedkommende Orlogsværftet) for 
at tilgaa Udskrivningschefen (jfr. dog denne Paragrafs sidste Stykke). 

Er den kasserede en af de i $ 18, sidste Stykke omhandlede værnepligtige, bliver 
Kassationsattesten af Formanden i Kassationskommissionen at indsende saaledes: 

        for hjemsendte værnepligtige af Hæren, til den vedkommende Afdeling, 
for hjemsendte værnepligtige af Søværnet, til Orlogsværftet, og 
for udskrevne, endnu ikke mødte værnepligtige, til Justitsministeriet (Udskrivnings- 

væsenets Revision), hvis den paagældende har modtaget Udskrivningspas, til Ud- 
skrivningschefen, hvis den værnepligtige ikke har modtaget saadant Pas. 
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Nr. 187. i 8 20. 
ode Kassationskommissioner” skal følge de i »Regulativ for Bedømmelsen. af:de 

  

værnepligtiges Dygtighed til Krigstjeneste« givne Bestemmelser. 
En værnepligtig, der er i Tjenesten, kan Kassationskommissionen efter Om- 

stændighederne 

enten erklære for stedse uskikket. til al Krigstjeneste, 
eller erklære for Tiden tjenstudygtig, 

eller give Vedtegning om ikke at; være tjenlig til den Tjeneste, hvortil han er ind- 
kaldt, men derimod til anden Tjéneste; denne Vedtegning kan dog ikke gives 
til en befaren værnepligtig, medmindre han skønnes tjenlig til K. II. 10 a eller 
K. IL. 10 b, 

eller tilbagevise, idet den enten skønner ham utilstrækkelig undersøgt eller skønner 
ham skikket til den Tjeneste, hvortil han er indkaldt. 
En efter Værnepligtslovens $ 15, 2det Stykke behandlet værnepligtig kan Kas- 

sationskommissionen 

enten erklære for tjenstdygtig, 

eller afvise, idet den skønner ham endnu ikke at være tjenstdygtig, 
eller erklære for stedse uskikket til al Krigstjeneste. 

Naar en af de i foranstaaende $ 18, sidste Stykke omhandlede værnepligtige 
fremstilles til Behandling, kan Kassationskommissionen 

enten erklære ham for stedse uskikket til-al Krigstjeneste, 
eller tilbagevise ham, idet den skønner, at hans Tilstand ikke er tilstrækkelig belyst, 

eller at han er skikket til den Tjeneste, ved hvilken han er uddannet, eller 
hvortil han af Sessionen er erklæret for egnet, 

eller eventuelt give ham forandret Tjenstdygtighedsvedtegning. 

8 21. 
Naar en værnepligtig erklæres for stedse tjenstudygtig, udtrykkes dette i Kassa- 

tionsprotokollen ved »for stedse uskikket til al Krigstjeneste«. 

sa 

$ 22. 
En værnepligtig, der efter Regulativets Bestemmelser er at anse for stedse uskikket 

til al Krigstjeneste, kan ikke af Kassationskommissionen behandles efter nærværende 
Anordnings $ 6, sidste Stykke. 

$ 23. 
Følgende kunne af Kassationskommissionen- erklæres for Tiden tjenstudygtige: 

1. Rekonvalescenter, til hvis fuldstændige Helbredelse efter Sandsynlighed vil ud- 
fordres en længere Tid end 6 Uger; 

2. saadanne, med Hensyn til hvilke den anstillede Prøve og Lægeundersøgelse ikke 
har sat det uden for al Tvivl, at de ere for stedse uskikkede til den Tjeneste, hvortil 
de ere anvendte. 

Nr. 187. Anordn. af 19. Juii om det værnepl. Mandskabs Tjenstdygtighed og Fordeling. 
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1912. 897 3die August. 

I Kassationsprotokollen benyttes Udtrykket »for Tiden tjenstudygtig« medNr. 187, 

Angivelse af Legemsfejlen m. m. såmt Tilføjelse, om Kåssationen er foregaaet i Hen- 

hold til nærværende Paragrafs Punkt 1 eller Punkt 2 eller Punkt 1 og 2. 

s 24. 
Kassationskommissionen giver enhver værnepligtig, som den anser for uskikket 

til den Tjeneste, hvortil han er indkaldt, men derimod egnet til anden Tjeneste, Ved- 

tegning for Hærens Vedkommende om at være: 

enten egnet til Tjeneste ved et af Vaabnene (K. II. 2—8), 

eller egnet til Trainets Tjeneste (K. IL. 9), 

eller egnet til Arbejdstroppernes Tjeneste (K. II. 10 a og K. II. 10 b). 

for Søværnets Vedkommende om at være: 

enten egnet til Tjeneste som betinget tjenstdygtig (K. II. 1), 

eller egnet til Arbejdstroppernes Tjeneste (K. II, 10 a og K. II. 10 b). 

Kassationskommissionens Bedømmelse udtrykkes i Kassationsprotokollen ved 

»ikke tjenlig til K. N., men tjenlig til K. X.«. / 

$ 25. 

Værnepligtige skulle fremstilles for en Kassationskommission, saa snart det af 

vedkommende Afdeling m. fl. erkendes, at de ere uskikkede til den Tjeneste, hvortil 

de ere indkaldte. 

8 26. 

I følgende Tilfælde maa en værnepligtig ikke behandles af Kassationskommis- 

sionen uden først at have været indlagt paa et militært Sygehus til Iagttagelse, for at 

Overbevisning om Beskaffenheden af hans Tilstand kan erholdes: 

1. naar der mangler fuldgyldigt Bevis for Tilstedeværelse af Legemsfejl m. m., og denne 

vanskelig lader sig konstatere ved Kassationskommissionens Undersøgelse; 

2. naar den paagældende mistænkes for Forstillelse. 

8 27. 

Rekrutter, der paa Grund af Sygdom eller (og) egen Forseelse (Rømning, selvfor- 

skyldt Fængsling) i mindst 2 Maaneder ikke have deltaget i Uddannelsen, kan Afde- 

lingen — uden Fremstilling for en Kassationskommissisn — hjemsende som 

»for Tiden tjenstudygtige«. Dog kan saadan Hjemsendelse ikke finde Sted, 

naar Åarsagen til Fraværelsen alene har været Sygdom. 

& 28. 
Værnepligtige af Lægdsrullen, der ere udskrevne til Krigstjeneste, og som under 

deres TjenestetidafmKassationskommissionerklæresforuskikkede 
tildenTjeneste,hvortildeereindkaldte, men derimodegned.e 

tilenandenArtafKrigstjeneste, behandles med Hensyn til Aftjening af 

Værnepligt, hvis de overføres til Tjeneste ved et andet Vaaben, for Hærens Vedkom- 

mende som om de oprindelig vare indkaldte til denne Tjeneste, og ellers i Overens- 

stemmelse med de ved allerhøjeste Anordning om Tjenesteomgangen ved Hærens 

Nr. 187. Anordn. af 19. Juli om det værnepl. Mandskabs Tjenstoygtighed og Fordeling. 
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Nr. 187.Vaaben givne Bestemmelser for menige, der ere fundne uskikkede til Tjenesten ved 
ge deres Vaaben, men egnede til Irainets eller Arbejdstroppernes Tjeneste. 

For Søværnets Vedkomrhende forholdes saaledes : 
Har en Værnepligtig faaet Vedtegning K. II. 1, forbliver han til Tjeneste og 

hjemsendes normalt. Har han faaet Vedtegning K. II, 10 a eller K. II. 10 b, hjem- 
sendes han. 

$ 29. 
Denne ÅAnordning træder i Kraft straks. 

Givet paa Marselisborg, den 19de Juli 1912, 

Under Vor Kongelige Haand og Segl. 

  Christian R. | 

(L. 8.) L 

i 
Bilow, i 

+ 

% 

4   
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Regulativ Nr. 158. 

for 

Bedømmelsen af de værnepligtiges Dygtighed til Krigstjeneste. 

Krigstjenesten stiller til den tjenstpligtige Fordringer, der forudsætte, at han er 
i Besiddelse ikke blot af Sundhed, almindelige aandelige Evner og legemlig Arbejds- 
dygtighed, men ogsaa af et kraftigt, vel udviklet Legeme og et nogenlunde fejlfrit og 
velskabt Ydre. 

Opfyldelsen af disse Fordringer umuliggøres i højere eller ringere Grad 

"1) ved Legemsfejl, Mangler, Sygdomme eller Svagheder, der forstyrre det alminde- 
lige Sundhedsbefindende eller indskrænke Brugen af Forstandsevnerne, Sanse- eller 8 8 > 
Bevægelsesorganerne; 

2) ved Legemsfejl, Mangler, Sygdomme eller Svagheder, der væsentlig hindre den 
militære Anstand og Holdning, ere vansirende, hindre i at kunne bruge den mili- 
tære Klædedragt eller i andre Henseender i at kunne overholde den Orden og Leve- 
maade, der udfordres under Tjeneste i Hæren eller ved Søværnet. 

Til Vejledning saa vel for Sessionerne som for Kassationskommissionerne ved 
Bedømmelsen af de værnepligtiges Tjenstdygtighed tjener nedenstaaende Regulativ, i 
hvilket er anført under 

I. Legemsfejl m. m., der ere uhinderlige for Anvendelse til K. IL, ubetin get 
tjenstdygtig; 

IL Legemsfejl m. m., der ere uhinderlige for Anvendelse til K. IL, betinget 
tjenstdygtig, og 

TIL, Legemsfejl m. m., der gøre uskikkettilalKrigstjeneste. 

Sessionslægerne udtaler sig efter Resultatet af deres Undersøgelse, om den værne- 
pligtige maa anses for ubetinget tjenstdygtig eller betinget tjenstdygtig eller tjenst- 
udygtig, eller om han i Henhold til Værnepligtslovens $ 15 bør afvises eller i Henhold til 
$ 16 forbigaas. Forsaavidt en Fejl er funden, benyttes Regulativets Ordlyd samt Bog- 
stav og Nummer. Sessionen bestemmer derefter, hvorvidt og til hvilken Tjenesteart 
den værnepligtige efter de foreliggende Omstændigheder findes anvendelig. 
. Flere hver for sig uhinderlige Legemsfejl ville efter Omstændighederne kunne 
Indskrænke den værnepligtiges Anvendelighed saaledes, at han kun bliver anset for he- 
tinget tjenstdygtig. 

Flere Legemsfejl m. m., der hver for sig medføre, at den paagældende kun kan 
betegnes som betinget tjenstdygtig, ville.efter Omstændighederne kunne gøre ham udygtig 
til al Krigstjeneste. 
Nr, 188, Regulativ af 19. Juli £. Bedømm. af værnepli; iges Dygtivh. t Krigstjeneste. 
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1912, 2 | 
Værnepligtige, hos hvem der findes Legemsfejl eller Svagheder, som vel i Oje- blikket ere uhinderlige for Anvendelse til Krigstjenesten, men som efter deres A Grad maa befrygtes at ville udvikle sig saaledes, at de blive hiuderlige for Tjenesten, oc værnepligtige, hos hvem der findes Legemsfejl eller Svagheder, som vel i Øjeblikket m anses hinderlige for Ar.vendelse til Krigstjenesten, men som efter maa antages at kunne bedres saaledes, at vedkommende bliver tjens eller forbigaas, saa længe det efter Værnepligtsloven er tilladeligt, 

rt om 

oa 

da 

deres Årt og Grad 
tdygtig, bør afviseg 

  

Ånmærk ning 1. Det forudsættes, at Sessionen ved B værnepligtige stedse har sin Opmærksomhed henvendt paa Reglen i Værnepligtslovens É | 
$ 16, hvorefter de, der ved deres første Møde for Sessionen efter at have opnaaet den sædvanlige Udskrivningsalder, ej endnu findes at have den fornødne Legemsdygtighed | 
til at være ubetinget tjenstdygtige, derunder Højden, eller som lide af nogen Svaghell : | 

edømmelsen af de 

eller Legemsfejl, der antages at kunne hæves, kunne af Sessionen forbigaas med Paalæg om at møde for næste Aars Session. 

Ånmærkning 2, Den, som 
Vedtegning om, at han efter Sessionslæger 
dom, bliver paa ?den Session, 

Påa 1 Session er forbigaaet, fordi h 
nes Skøn sandsynlig lider af en besten saafremt den faste Sessionsl sultat, at betragte som utvivlsomt lidende af vedkommen 

an har 

it Syg- 
æge kommer til samme Re- 

de Sygdom.   

Nr. 188. Regulativ af 19, Juli £ Bedomm. af værnepligtiges Dygtivh. t. Krigstjeneste,  
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Nr. 188, 
1%de 
Juli. 

INDHOLD. 

Legemsfejl, Mangler, Sygdomme og Svagheder, der ikke ere bundne til nogen bestemt 

Legemsdel. 

Legemsfejl, Mangler, Sygdomme og Svagheder, som have Sæde paa Hovedet. 

Legemsfejl, Mangler, Sygdomme og Svagheder, der have Sæde paa eller i Hals og Krop. 

Legemsfejl, Mangler, Sygdomme og Svagheder, der have Sæde i Overlemmerne. 

Legemsfejl, Mangler, Sygdomme og Svagheder, der have Sæde i Underlemmerne. 

År. 188, Regulativ af 19. Juli f. Bedomm. af værnepligtiges Dygtigh. t. Krigstjeneste.  
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Nr. 188. 
ode A. Legemsfejl, Mangler, 
Juli. ere bundne til nogen bestemt 

Sygdomme og Svagheder, 

1912 

der ikke 
Legemsd el. 

  

| 
I. IL 

| 

3. | 
Ringere Grad af Fedme i 

den sædvanlige Udskrivnings- 
alder. 

' 

j 
i 

gtiges Dygti 

' gel dera: 

ITT. 

1. 
Højde under 152 cm. 

9 

Anm. Bedømmelsen max sko 
med Hensyntagen til den under- 
søgtes Højde, Brystmaal og Vægt. 
Brystmaalet tages i Respirations- 
pausen i oprejst Stilling og med 
nedhængende Arme, Maaleba: 
lægges hen over begge Brystvorter 
og tæt under Spidsen af Skulder- 
bladene. 

3. 
Høj Grad af Fedme, der 

hindrer almindelig Arbejds- 
dygtighed. 

d 

Betydelig Misdannelse eller 
Lemlæstelse. 

Tilstedeværende eller for- 

lobne Sindssygdomme. 
(Bevises ved Attest fra Over» 

lægen ved en Sindssyzeanstalt eller 

cen anerkendt Spe st): . 

Idioti eller utilstrækkelige 

aandelige Evner. 
(Bevises ved Att 

deren for en Idiotan. 
Attest fra den Skolelærer eller fra 
den Præst, hvem vedkom 

mende har gaaet i Skole eller til 

Konfirmationsunde ning; i Man- 

red 2 bekendte ug unsete 

fra Forstan- 

alt eller ved 

hos 

Mænds Vidnesbyrd). 

h. t. Krigstjeneste.  



3die 

    

    

Tilstedeværende eller for- 

|løbne Sygdomme af alvor- 

ligere Naturfi Hjernen eller 
| dens Hinder, naar de ere op- 
| traadte efter 16 Aars Alderen. 
|| Tilstedeværende eller for- 
"løbne Sygdomme af alvor- 
ligere Natur i Rygmarven 

'eller dens Hinder, naar de ere 

optraadte efter 16 Aars Al- 

deren. 
(Bevises ved Attest fra den 

Læge, der har behandlet vedkom- 

; mende). 

| 

1 

T; 
Kroniske Nervesygdomme 

eller disses Følgesygdomme, 
inaar de medføre væsentlig 
Funktionsforstyrrelse. 

Krampagtig Rysten. 
(Krampagtig Rysten bevises ved 

Tingsvidne eller Lægeattest. de 

ovrige Sygdomme ved Lægeattest). 

8. 8. 

Stammen i ringere Grad' Stammen i høj Grad. 

kuperet Tale). (Bevises ved Attest fra et In- 
(Bevises ved Attest fra et In- i stitut for Talelidende, ved Præste- 

stitut for Talelidende eller fra tro- "og Skolelærerattest eller Tings- 
=værdige Mænd). ; vidne). 

9. 
Ligfald  (Epilepsi), naar - 

efter 16 Aars Alderen 2 vel 

konstaterede Anfald har været 

til Stede. 
(Bevises ved Tingsvidne eller 

Lægeattest). 

Nr. 188. Regulativ af 19. Juli f. Bedømm, af værnepligtiges Dygtigh. t. Krigstjeneste,  



    
   
   

    

     

                    

   

    

    

   
     

    

    

     

    

   
   
   

   
   

   
    
   

  

      

  

Godartede Hudsygdomme ; 
(saasom Ringorm (Psoriasis), : 
Fiskehud (Ichtyosis) m. m.), | 
naar de findes i mindre Ud- | 
strækning. | 

3die August. 904 

Å. 
"Nr. 188. | 

19%de | 
Juli. z | JL 

10. | 10. 
| 

! | 
! 

| 

| 

| 
11. | 11. 

I 

12. ! 12. 

I 

13. 13, 

Uhelbredelig almindelig 
| Svækkelse efter Sygdom. Ty- 
|delig udtalte kroniske Syg- 
[domme (saasom Blødersyg- 
idom, Sukkersyge, Diabetes 
|insipidus, Basedows Sygdom, 
kronisk Gigt, kronisk Reuma- 
tisme, Kræft, Leukæmi, —sy- 
gelig Blodblanding med Over- 
maal af hvide Blodlegemer — 

; tertiær Syfilis, fremskridende 
vondartet (perniciøs) eller kro- 
nisk Blodmangel, kroniske 

; Forgiftninger), samt enhver 
[anden uhelbredelig Sygdom, 
[der virker forstyrrende paa 
| Almenbefindendet. 

(Bevises ved Lægeattest). 

11. 

2 Anfald af Gigtfeber, naar 
[1 af dem er optraadt efter 16 
' Aars Alderen. 

(Bevises ved Lægeattest om 
hvert enkelt Anfald). 

12. 
Kirtelsygdom, som er til 

Stede i høj Grad, eller som 

ytrer sig ved Kirtelsvulster, 
Saar eller År, der paa Grund 

af deres Omfang. Størrelse, 
Sæde eller af andre Aarsager 
paaviselig medfører væsentlig 
Funktionsforstyrrelse eller i 
væsentlig Grad vansirer den 
paagældende eller hindrer ham 
i at benytte den militære 
Klædedragt. 

  

13. 

Uhelbredelig eller anden 
kronisk Hudsygdom, der ind- 
virker forstyrrende paa det 
almindelige Befindende eller 

medfører væsentlige Ulemper. 
Nr. 188. Regulativ af 19. Juli f. Bedømm. af værnepligtiges Dygtigh. t. Krigstjeneste. 
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14. | 14. 

45. | 15. 

16. i 16. 

Regulativ af 19. Juli £. Bedomm. af væruepl     
  

14. 

Stærkt vædskende Fistler 

i og kroniske Saar, der maa an- 

tages at være uhelbredelige 

eller efter Heling let at ville 

| bryde op. 

  

15. 

År, som ere betydeligt van- 

;sirende eller tilbøjelige til let 

'at bryde op, eller som findes 

|paa Steder, hvor de udsættes 

for stadigt Tryk eller Stød 

eller  foraarsage — væsentlig 

| Funktionsforstyrrelse. 

16. 

| Ondartede Svulster. God- 

|artede Svulster (saasom Ben- 

'svulster, Fedtsvulster, Krop- 

svulster eller erektile Svulster 

m. m.), der i væsentlig Grad 

vansire eller have deres Sæde 

| paa et Sted af Legemet, hvor 

de ere udsatte for Tryk eller 

hindre Anvendelsen af den 

| militære Klædedragt. ' 

s Dygtigh. t. Krigstjeneste 

   
      

rr Se 08, 
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Nr. 188. 

906 1912, 

Sæde paa Hovedet. 

19de pp, Legemsfejl, Mangler, Sygdomme og Svagheder, der har 

  

  

7, 
Synsstyrke efter sfærisk 

Korrektion %/1, paa det bed- 
ste Øje, større end 5/5, paa 

. .& det daarligste Øje. 
(Bevises ved Attest fra Øjen- 

læge). 

(TilSoværnet fordresSynsstyrke 
5/10 paa det bedste Øje, til Rytte- 

7. 
Synsstyrke efter sfærisk 

; Korrektion under 5/0, men 
over %/49 paa det bedste Øje, 
større end %/, paa det daar- 

ligste Øje. 
(Bevises ved Attest fra Øjen- 

læge). 
(Dog kun til Arbejdstropper,) riet %/, paa det bedste Øje uden . 

Korrektion). 

Nr. 188. Regulativ af 19. Juli £. 

| Substansmangel af Hjerne- 
|skallen. 

SS 6: 

| Mangel eller Deformitet af 
; nogen af Ansigtets Dele, hvor- 
ved det væsentlig vansires. 
[Mangel eller betydelig Defor- 
|mitet af et Øre. 

9 
D. 

Hareskaar, der overskride 
Læbens røde Del (Prolabiet). 

4. 
Stort vansirende Moder- 

mærke eller Lungeslag i An- 
sigtet. 

Uhelbredelig  Skaldethed, 
som indtager mindst %%, alf 
Haarbunden. 

6. 

Mangel af ct Øje. Blind- 
hed paa et Øje. 

7 
Synsstyrke efter sfærisk 

Korrektion %/,, eller derunder 

paa det bedste Øje eller 5/9 
eller derunder paa det daar- 
ligste Øje, 

(Bevises ved Attest fra Øjen- 

; læge). 

Bedømm. af værnepligtiges Dygtigh. t. Krigstjeneste.   
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har d; | IT, 

 Æ= Nr, 188, 
TIL 19de 

Juli i: 
  

mne- 

10. 

11. 

Mindre Grad af Skelen. 

e 

12. 

er 

an 
15, 

Nr. 158. Regulativ af 19. Juli £. Bedømm. af værnepligtiges 

' 

10. 

11 

8. 

Nærsynethed (Myopi) og 
| Oversynethed (manifest Hy- 
! permetropi) 6,00 D. eller der- 
|over, selv om denne Refrak- 

|tionsgrad kun findes i en af 

| Øjets Meridianer (Astigma- 
| tisme). 

(Bevises ved Attest fra Øjen- 
.… læge). 

| 
| 

| 
| 

| 

9. 
Uhelbredelig eller ofte til- 

bagevendende Sygdom i selve 
| Øjet, saasom ofte tilbageven- 
idende  Regnbuehindebetæn- 
delse (Iritis) eller Senehinde- 

; betændelse (Scleritis) m. m. 
! (Bevises ved Lægeattest). 

  TREE DIKLE 
10. 

Natteblindhed. 
(Bevises ved Lægeattest eller 

'Tingsvidne). 

11, 

Betydelig vansirende Ske- 

len. ne
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12. 

Kronisk Sygdom i Øjen- 
laagene med blivende betyde- 
lige Forandringer af disse. 

Komplet Nedsynkning af 

øvre Øjelaag (Ptosis) paa et 
eller begge Øjne. 

15. 

Betydelig kronisk Sygdom 

i Taarevejene med Taareflod 

eller Fistler. 

Dygtigh. t Krigstjeneste. 

 



   ådie August. 

  

     
   
    

        
   

  

   
   

   
     

   

          

  

B. Nr. 188, 
— 19d 

' | 
Ju I; | II. | III 

| 
| Hi 14. | 14. | 14. ad ; 

! Summen af begge Ørens.  Døvstumhed. 
Høreevne+) fra 8/, til He, Høj Grad af Tunghørighed. (Bevises ved Lægcattest) la | (Bevises ved Attest fra Forstan- 

| deren ved et Døvstummeinstitut 
feller fra Præst og Skolelærer eller . [fra 2 troværdige Mænd). ! 
|. Komplet Døvhed paa ct | | Øre. 

; 
Summen af begge Ørens j 

'Horeevnet) under 8/,. ! 
1 (Bevises ved Lægeattest). 

| 
| 

|   

  

15. ' 15, 
Kronisk Mellemørebetwn- 

delse med Pusdannelse (Sup- 
puration). 

Dybere liggende uhelbrede- 
lige Sygdomme i Hoøreorganct. 

16. | | 16. 
Betydelig Misdannelse af 

i Næsen, ki: ' Kronisk Sygdom i Niesen 
eller dens Bihuler, naar de 
medføre stinkende Udflod 
eller i væsentlig Grad hindre 
Talen eller Aandedrættet. 

16. 

    

  

  

             

    

    

   

  

   17% 
Kronisk Sygdom eller or- 

ganisk Fejl i Kæber, Tænder, 
"Mund eller Svælg, naar den 
gør Tygningen eller Synknin- 
gen meget vanskelig eller 
Talen uforstaaclig. 

    

        

        

      +) Høreevnen betegnes som ”/8, naar almindelig 
Høreevnen betegnes som %/,, naar almindelig 
Høreevnen betegnes som f/6, naar 
Høreevnen betegnes som $/,, 

Tulestomme ikke opfattes i længere Afstand end 2 Meier. Talestemme ikke opfattes i kengere Afstiuvl end 4 Meter. almindelig Talestemme ikke opfattes i længere Afstand end 6 Meter. naar almindelig 'Talestemme opfattes i længere Afstand end 6 Meter. 

   

   

       

      
   

    Nr. 188. Regulativ af 19. Juli £. Bedømm. af værnepligtiges Dygtigh. t. Krigstjeneste. 

  

  



  

   
   3die August. 

1 

C. Legemsfejl, Mangler, Sygdomme og Svagheder, der har 

deres Sæde paa eller i Hals og Krop. 

  

1. | 1; 

Kronisk Sygdom, Svulst 

|eller Misdannelse i eller om 

| Strube eller Luftrør, hvorved 

| | Aandedrættet eller Stemmens 

| | Brug i væsentlig Grad generes. 

! | Forløben eller tilstedevæ- 

| irende Tuberkulose i Struben. 

i (Bevises ved Lægeattest). 

| | Kronisk Hæshed, der gør 

| | Stemmen utydelig. 

| i (Bevises ved Tingsvidne). 

I. ' | I. | II. 

| 
| 

Kronisk Hæshed i mindre 

å Grad. 

a
r
r
e
n
e
 
ge
r 

i: 

  
É Anm.: Se Anmærkning til 3die Punkt. 

i 

" | | 
2. | 2. 2. 

' Kronisk Sygdom i Lunge 

eller Lungesæk med paavise- 

flige stetoskopiske Forandrin- 

|ger. 

Forløben eller tilstedevæ- 

rende Tuberkulose. 

"al Tydeligt Emfysem. 

j Asthma. 
(Bevises ved Lægeattest). 

År efter Empyemoperation, 

|foretagen efter 16 Aars Al- 

deren.  s
mp
pn
er
r 

Anm.: Se Anmærkning til 3die Punkt. 

i 3 ' 3 , ; É 

i Kronisk Sygdom i Hjærtet 
'eller Pulsaarerne. 

    

   

Nr. 188. 
19%de 
Juli. 

   
i    

I "Vvivlstilfælde vil den paagældende som Regel være at forbigaa eller 
Anmærkning: 

kassere for Tiden, 
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; 4. | | Skævhalsethed i ringere | Skævhalsethed i høj Grad. | Grad. Hvirvelbetændelse (Spon- 
|dylitis) eller kronisk Sy gdom 
[i Hvirvelsøjlen af anden Na- 
|tur eller Følgerne deraf. 

| Betydelig Krumning af 
| Hvirvelsøjlen med indskr æn- 
| ket Bevægelighed. 

Medfødte Misdannelser. 

  
5. ; 5. 

Uregelmæssig Form i min- | Betydelig Deformitet af |dre Udstrækning af Bryst- | Brystkassen el eller Brystbenet. | kassen. | Betydeligt fremstaaende | Mindre fremstaaende Skul- | |Skulderblade. 
| derblade, 

| 
| 

| 
| 

1 

6. | 6. 
Ringere Grad af Skævhed | Betydelig Skævhed eller af Bælkkenet. "Deformitet af Bækkenet, naar 

den er synlig i paakledt Til- 
stand. 

7, 
Betydeligere Misdannelse af 

de udvendige Kønsdele. 

£: . 8. Leje af 1 eller begge Te- | Testiklen i Bugringen celler stikler i Underlivet. i Lyskekanalen, naar den ikke 
i kan skydes ned i Pungen. 

9. i 9. 9. Mindre betydeligt Blod- Blodaarebrok af betydeligt — Kronisk Sygdom i Testik- aarebrok. Omfang, naar det ikke med- len, Sædgtrengen eller dens (Er dog hinderligt for Anven- | fører svækket Årbejdsdygtig- Omgiv elser, naar den hindrer delse til Rytteri, Feltartilleriets | hed. g lmindeli lig Arbejdsdygtighed Trainkonstabler og Train). | (Er dog hinderligt for Anven- eller har en sk adelig Indfly- |delse til Rytteri, Feltartilleriets delse paa Befindendet. Trainkonstabler og Train). 
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ådie August. 

  

II. | TI 
  

Aabentstaaende — Lyske- 

kanal. 

Nei: 

Lille Vandbrok. 

188, 

10. 

FT, 

| 
| 
| 

| 
| 
| 

12. 

| 
13. | 

| 

10. 

11. 

Mindre Vandbrok. 

12, 

13. 

| 10. 
| Underlivsbrok, naar Brok- 

|ket bevisligt har været uden 
|for Lyskekanalen efter det 
|16de Aar. 

| (Bevises ved Lægeattest). 

År efter foretagen Brok- 

| operation, naar den er fore- 
|tagen efter 16 Aars Alderen. 

| 
| 1. 

Medfødt eller stort Vand- 

brok. 

| 12. 
| Uhelbredelig. Sygdom eller 
[organisk Fejl i Nyrerne. 

Uhelbredelig Sygdom eller 
organisk Fejl i Urinvejene, 

naar den medfører paaviselig 
betydelig Besværlighed ved 
Vandladningen eller anden 
betydelig Ulempe. 

(Bevises ved Lægeattest.) 

Uformuenhed til at holde 

"Vandet (Enuresis) i den 
værnepligtige Alder. 

(Bevises ved Tingsvidne). 

13. 
Kronisk Sygdom eller or- 

ganisk Fejl i Spiserør, Mave 
eller Tarmkanal samt de øv- 
rige Underlivsorganer, naar 

|den udøver en skadelig Ind- 
|flydelse paa Almenbefinden- 
det. 
i 2 Anfald af Blindtarms- 

betændelse, naar et af dem er 

optraadt efter 16 Aars Al- 

deren. 
(Bevises ved Lægeattest). 

År efter Operation for 
Blindtarmsbetændelse, naar 

den er foretagen efter 16 
| Aars'Alderen, eller efter andet 

"Bugsnit. 
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14. 14. 

Kronisk Fremfald af Ende- 
tarmen. 

StoreHæmorrhoidalknuder, 
Kroniske Fistler fra Ende- 

tarmen. 
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1912. 

ID. Legemsfejl, 

913 
3die August. 

Mangler, Sygdomme 08 Svagheder, der have 

Sæde i Overlemmerne. 

        
——————————————————=

 

  

  

Deformitet eller uhelbrede- 

I | om | mL 

| | 

L | 1 | i 

| || Deformitet eller kronisk 

| Sygdom og Følgerne deraf i 

| eller omkring Skulderblad, 

Nøgleben, Overarm eller Un- 

derarm, naar Årmens Brug- 

|barhedø derved i væsentlig 

| Grad indskrænkes. 

2. 
2. 2. 

Følger af Læsioner eller!  Deformitet eller kronisk 

Sygdomme i Skulder-, Albue- |Sygdom og Følgerne deraf i 

eller Haandled, naar de ikke ' eller omkring Skulder-, Albue- 

i væsentlig Grad indskrænke | eller Haandled, naar den med- 

| Leddets Bevægelighed eller fører Stivhed eller Slaphed i 

| kun give Anledning til ringe |Ledforbindelsen, saa at Lem- 

|Deviation i Armens Retning. |mets Brugbarhed i væsentlig 

| 
|Grad indskrænkes. 

| | 
| | 

3. | 3. | 3. 

| | Betydelig Svinde (Atrophi) 

| [i Arm eller Haand med svæk- 

|ket Kraft. 

|| Iøjnefaldende Længdefor- 

| |skel af Armene. ” 

| | Iøjnefaldende == abnorm 

| |Længde af Armene i Forhold 

| |til Kroppen. 

4. | 4. 

| 
| 

| 
| 

| 
| 
| 4 

lig Sygdom og Følgerne deraf 

|i Haanden, naar dens Brug- 

| barhed derved væsentlig ind- 

|skrænkes. 

= 
i 
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3die August. 

D. i Nr. 188. me 
—— 19de L | IL. | Juli, 

TIL 

  

I 

5. 5. | i Mangel af 1 eller 2 Finger- Betydelig delvis Mangel af | Fuldstændig Mangel af 1 led, naar det ikke er af Tom- |1 Led (Phalanx) af Tommel- | Led af Tommelfingeren. mel- eller højre Pegefinger, fingeren. 
| Mangel af 2 Led af Mindre betydelige Mangler Mangel af 1 Led af højre | Pegefinger. ved yderste Led af en eller Pegefinger. 

Mangel af 3 Fingerled. flere Fingre. Slaphed,  Stivhed eller | Slaphed, Stivhed, Krum- Krumbøjning af en eller flere bøjning eller andre Fejl af en Fingre, naar Haandens Brug- |eller flere Fingre, hvorved |barhed ikke derved i væsent- |Haandens Brugbarhed ; vw- lig Grad indskrænkes. sentlig Grad indskrænkes, 
Fuldstændig Sammen voke- 

ning af to eller flere Fingro 
og overtallige Fingre, naar 

[ved disse Fejl Haandens. 
| Brugbarhed væsentligt ind- 
|skrænkes. 

| 

højre 

Regulativ af 19, Juli f. Bedømm. af værnepligtiges Dygtigh. t. Krigstjeneste.  



1912. 

kJ Legemsfejl, Mangler, Sygdomme og 

Sæde i 

I | IL 

3, 
Mindre, ikke iøjnefaldende 

|Svinde [(Atrophi) af Laar, 
Underben eller Fod. 

Ringere Grad af Halten. 

4. I 4. 

Fremtrædende  Blodaarer 

uden Knudedannelse, selvom 

de ere slyngede og bugtede, ;dem er normal. 

naar Huden over dem er! 

normal. | 

| 
5. | 5. 

Lettere, ikke iøjnefaldende Mindre iøjnefaldende Kal- 

Kalveknæ eller Hjulben. | veknæ eller Hjulben. 

| 

Omfang, naar Huden cver 

v 

Nr. 188 

Blodaareknuder af ringere 

3die August. 

Svagheder, der have 

Underlemmerne. 

TIT, 

ås 

Deformitet eller kronisk 

|Sygdom og Følgerne deraf i 

Laar eller Underben, naar 

Lemmets Brugbarhed derved 

i væsentlig Grad indskrænkes. 

2. 
Deformitet eller kronisk 

Sygdom og Følgerne deraf i 

eller omkring Hofte-, Knæ- 

eller Fodled, naar de medføre 

Stivhed eller Slaphed i Led- 

forbindelsen, saa at Lemmets 

Brugbarhed i væsentlig Grad 
indskrænkes. 

3. 

Betydelig Svinde (Atrophi) 

af Laar, Underben eller Fod. 

Jøjnefaldende Halten. 

Længdeforskel af Ekstre- 

miteterne paa 4 cm eller der- 

over. 

d. 

Blodaareknuder, naar de ere 

af større Omfang eller Ud- 

eller naar Huden 

er atrophisk. 
strækning, 

[over dem 

IJ. 

Kalveknæ eller Hjulben 

|paa et eller begge Ben, naar 

| Fejlen er meget iøjnefaldende 
|i paaklædt Tilstand. 

Regulativ af 19. Juli f. Bedømm. af værnepligtiges Dygtigh. t. Krigstjeneste, 
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19%de i 
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| 3die August. 

j 
| 
| 
| 
t 

| 

  

de 

Mangel af 1 Taa paa 1 
eller begge Fødder, naar det 

iaå ikke er Stortaaen, og naar 
Trædepuden i Fodsaalen er | 

Rn normal. 

    

oa 

| 
| 
| 

Nr. 188. Regulativ af 19. Juli f.   
  

6. 6. 

Platfod (pes planus), naar|  Deformitet af Foden, naar 
Hvælvingen af indre Fodrand | den i væsentlig Grad hindrer 
er sinke udslettet. | Gangen eller nødvendiggør 

| Anvendelsen af særligt Fod- 
tøj. 

Saakaldt medfødt Platfod 
res planus), naar den hele 

|indre Fodrand danner en ud- 
[talt Konveksitet indad, og 

| naar Gangen i væsentlig Grad 
|er besværet. 
| Erhvervet Platfod (pes val- 
|gus dolorosus), naar Talus er 

|lukseret indadtil, eller Syg- 
|dommens Tilstedeværelse er 
vel konstateret. 

(Bevises ved Lægeattest). 

i; vi 
Krogede og overliggende| Mangel eller Ubevægelig- 

Tæer i ringere Grad. |hed af 1 Stortaa. 

|| Stærk Deviation af Stor- 
taaen, saa at den ligger over 

(eller under de andre Tæer. 

| Mangel af flere Tæer paa 
| samme Fod, naar Fejlen med- 
| fører væsentlig Hindring for 
| Gange, 

| Krummede sTæer, naar 

Neglefladen under Gangen be- 
| rører Underlaget. 
| Overliggende Taa, naar det 
;ikke er 5., og naar den med- 
fører væsentlig Hindring for 

| Gangen. 

| Overtallige Tæer, for saa 
| vidt Brugen af almindeligt 
F odtøj derved hindres. 

| 
8. | 8. 

| Høj Grad af Fodsved, naar 
iden, efter at vedkommende i 

| Tjenesten har været prøvet og 

"behandlet, har vist sig at 
|være uhelbredelig. 

Bedømm. af værnepligtiges Dygtigh. t. Krigstjeneste. 
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1212. 
917 3die August. 

Ved allerhøjeste Resolution af Dags Dato er det bifaldet, at det under 24de AugustNr. 188. 

1894 udfærdigede Regulativ for Bedømmelsen af de værnepligtiges Dygtighed til Krigs- 

tjeneste, enten ; Hæren eller ved Søværnet, med de sig dertil sluttende i Henhold til aller- 

højeste Resolution af dte December 1902 udfærdigede Bestemmelser i Justitsministeriets 

Bekendtgørelse af s. D. ophæves, og at foranstaaende Regulativ angaaende samme Gen- 

stand indtil videre bringes til Anvendelse ved Bedømmelsen af værnepligtigt Mand- 

skabs Tjenstdygtighed, hvorhos Justitsministeren er bemyndiget til efter Forhandling 

med Forsvarsministeren fremtidig at foretage saadanne Ændringer af dette Regulativ, 

som maatte skønnes nødvendige eller ønskelige. 

Justitsministeriet, den 19de Juli 1912. 

Bulow. 

Brask, 
fg. Fm. 
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An nr 001 af 06.01.1925 

Beknr 002 af 06.01.1925 

  

1925 
vedrørende det værnepligtige Mandskabs Tjenstdygtighed 

og det udskrevne Mandskabs Fordeling 

indeholdende Regulativ for Bedømmelsen af de værne- 

pligtiges Dygtighed til Krigstjeneste 
[Fejl: A-E (hvor på kroppen), I—III (fra kun delvis til helt uegnet)]



  

Lovtidenden A.- Nr. 1. (4 Udgivet 20. dan. 1928, 
me Er ET GE LE EN REE TE jk FUER ETTEREN 

Nr. 1—2. 

6. Januar. Nr. 1. 

Anordning vedrørende det værnepligtige Mandskabs Tjenstdygtighed og 

det udskrevne Mandskabs Fordeling. 

Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders 

og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, 

Gøre vitterligt: Efter de Os af Vor Indenrigsminister derom allerunderdanigst foredragne 

Omstændigheder ville Vi herved i Henhold til Lov om Værnepligt af 8. Juni 1912 $$ 20 

og .25 allernaadigst have fastsat følgende Regler, der blive at iagttage ved Bedøm- 

melsen af værnepligtigt Mandskabs Tjenstdygtighed og ved det udskrevne Mandskabs 

Fordeling, hvilke Regler træde i Stedet;for de i Anordningen af 23. Februar 1924 inde- 

holdte Bestemmelser. 

1. Kapitel. 

De Regler, der af Sessionerne skal iagttages ved Bedømmelsen af det 

værnepligtige Mandskabs Tjenstdygtighed. 

3 i. så 
Enhver. værnepligtig, der fremstiller sig for Sessionen til Bedømmelse og Be- 

handling, ér forpligtet til i Sessionens Overværelse at underkaste sig Undersøgelse af 

Sessionslægerne. Ved denne-Undersøgéte maa den værnepligtige være afført sme Klæd- 

ningsstykker, medmindre Afklædning paa Grund af en Legemsfejls eller Sygdoms Art 

eller Sæde er unødvendig til. Godtgørelse af den paagældendes Udygtighed til al Krigs- 

tjeneste. . ” 
. $2. i 

Stk. 1. Angives en værnepligtig at lide af Legemsfejl, Mangler, Sygdomme eller Svag- 

heder, hvis Tilstedeværelse ikke kan, konstateres ved Sessionsbehandlingen, bør saadan 

Angivelse saa vidt muligt bekræftes ved Tingsvidne eller ved Vidnesbyrd fra Læger eller 

andre kompetente Personer. Sessionen afgør gfter Samraad med Lægerne i ethvert Til- 

fælde, hvilken Betydning der kan tillægges de fremkomne Vidnesbyrd, "jfr. det af Inden- 

rigsministeriet udstedte Regulativ for Bedømmelsen af de værnepligtiges Dygtighed til 

Krigstjeneste (som i det følgende benævnes »Regulativet«) og særlig sammes Regler om 

Bevisligheder. . i 
Stk. 2, Ogsaa udenfor disse Tilfælde kan Lægeattester eller andre Bevisligheder frem- 

lægges for Sessionen til. Vejledning ved Bedømmelsen. 
Stk. 3. Fremlægges ved angiven eller formentlig Legemsfejl m. m., hvis Tilstedeværelse 
eller. Grad ikke kan bestemmes under Sessionen, f. Eks. Synssvaghed, ikke fyldestgørende 

Lægeattest eller andre Bevisligheder, kan Sessionen, forsaavidt Forholdene gør.det muligt, 

for åt give den paagældende Lejlighed til at fremskaffe saadanne, tillade ham efter 

navnlig Tilsigelse at -møde paa ny ved .samme Session — eventuelt paa .et andet 

Sessionssted. ; 
1 

  

  

  
 



2 6. Januar 1925. 

Stk. 4. Sessionen kan paalægge den, der afvises (Værnepligtslovens $ 15) eller forbigaas 

(Værnepligtslovens $ 16), ved sit næste -Møde for Sessionen ved Attest at godtgøre 

angivne (formodede) Sygdomstilfælde, hvis Tilstedeværelse ikke kan skønnes af Sessions- 

lægerne. Dette Paalæg gives i Form af en trykt Vejledning, der af Sessionen udfyldes 

med vedkommendes Navn og den angivne (formodede) Sygdom. Skal Sygdommens 

Tilstedeværelse godtgøres ved Tingsvidne, foranlediger Sessionen det fornødne i saa 

Henseende. k 

Stk, 5. Sessionen kan, hvor Omstændighederne giver Anledning dertil, udspørge paa- 

lidelige Personer om, hvad der maatte være dem bekendt om den paagældendes Hel- 

bredstilstand. 

Stk. 6. Naar Sessionen skal behandle en værnepligtig, der er hjemsendt som »for Tiden 

tjenstudygtig«, skal Udskrivningschefen til Vejledning ved hans Bedømmelse fremlægge 

Kassationsattesten eller Hjemsendelseslisten for vedkommende. 

$3. 
Stk. 1. Ved Sessionen føres en Ekspeditionsprotokol og en Visitationsprotokol. I begge 

indføres for hver behandlet værnepligtig foruden Sessionens Afgørelse tillige i Korthed 

de ved Lægeundersøgelsen forefundne Legemsfejl m. m. Er disse uden Betydning med 

Hensyn til Tjenstdygtigheden, betegnes de som »uhinderlige«. Angivelser fra den værne- 

pligtiges Side om Legemsfejl m. m. anføres, selv om Undersøgelsen intet har frembudt 

til Bekræftelse af dem; i sidste Tilfælde tilføjes sej funden«. Det anføres ogsaa, naar den 

paagældénde er udskreven i Henhold til $ 8, 1. Stykke, og naar Lægeundersøgelsen ikke 

er foretagen paa Sessionen (jfr. $ 4, næstsidste Stykke). 

Stk. 2. I alle Tilfælde, hvor forefundne Legemsfejl m. m. er til Hinder for den paagæl- s 

dendes Udskrivning, være sig for Tiden eller for stedse, eller hvor de indskrænker hans 

Anvendelighed til Krigstjenesten, skal der henvises til Bogstav og Nummer i Regulativet 

og de i samme brugte Ord og Udtryksmaader saavidt muligt følges. 

$4. 
Stk. 1. Sessionslægernes Undersøgelse og deres dertil knyttede faglige Bedømmelse af 

den værnepligtige foregaar under den faste Sessionslæges Ledelse. 

stk. 2. Naar Undersøgelsen er endt, udtaler Lægerne sig om, hvorvidt den værnepligtige 

maa anses for ubetinget tjenstdygtig eller betinget tjenstdygtig eller tjenstudygtig, eller 

om han i Henhold til Værnepligtslovens $ 15 bør afvises eller i Henhold til $ 16 forbigaas. 

Sessionens Medlemmer kan forlange yderligere Oplysninger af Lægerne, inden Sessionen, 

foretager den endelige Bedømmelse af den værnepligtige. 

Stk. 3. Sygdomme, der sandsynligvis kan helbredes inden Mødetiden, er ikke til Hinder 

for, at: Mandskabet paa Sessionen anses for tjenstdygtigt. 

Stk. 4. Den, som udebliver fra Sessionen med lovligt Forfald, vil som Regel kun være 

at behandle, naar Sessionen efter Samraad med Lægerne mener, at der foreligger til- 

strækkelige Bevisligheder til, at han kan behandles endeligt (jfr. Værnepligtslovens $ 21). 

Stk. 5. Hvis en værnepligtig, i Modstrid med Sessionslægernes Udtalelse, af Sessionen 

erklæres »ubetinget tjenstdygtig (K. I.Y, bliver Indberetning herom at afgive til Indenrigs- 

ministeriet med de Forklaringer, 'der kan tjene til Oplysning om Sagen. Det samme 

sker, hvis en værnepligtig i Modstrid med Sessionslægernes Udtalelse erklæres »for 

stedse uskikket til al Krigstjeneste«. 
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: $ 5. 

I Henhold til Bedømmelsens Udfald bliver den paagældende værnepligtige 

enten efter Værnepligtslovens $ 18 at udslette af Rullen, ' 

eller efter samme Lovs $ 15, 1. Stykke, at afvise, 

eller efter samme Lovs $ 16 at forbigaa med Paalæg om at møde for næste Aars 

| Session, i 

eller efter samme Lovs $ 15, 2. Stykke, foreløbigt at behandle af Sessionen uden at 

udskrives, 

eller efter samme Lovs $ 19 at udskrive til Krigstjeneste. 

8 6. 
Stk. 1. Sessionen giver enhver, der udskrives, enten Tjenstdygtighedsvedtegning K. I. 

(ubetinget tjenstdygtig) eller Tjenstdygtighedsvedtegning K. II. (betinget tjenstdygtig), 

og til denne Hovedvedtegning føjes Vedtegning om den Årt af Krigstjeneste, hvortil 

han efter samtlige forhaandenværende Forhold skønnes bedst skikket "(Klassevedtegning). 

4A. Hovedvedtegninger. 

Stk. 2. Hovedvedtegning K. I. gives udelukkende til' sunde og veludviklede værne- 

pligtige, om hvilke Sessionen anser det for utvivlsomt, at de saavel i legemlig som i 

aandelig Henseende fuldt ud kan tilfredsstille de Fordringer, som Krigstjenesten stiller, 

og som iøvrigt opfylder de i Regulativet fastsatte Bestemmelser for at kunne faa denne 

Vedtegning. 
Stk. 3.- Hovedvedtegning K. II. gives til de værnepligtige, der efter det ovenfor anførte 

ikke kan faa Hovedvedtegning K. I., men som iøvrigt anses for anvendelige til den 

Tjeneste, hvortil de udskrives. 

B. Klassevæltegninger Jog Tjenesteklasser. 

Stk. 4. Ved Bestemmelsen af Klassevedtegningen, hvorved den paagældende betegnes 

som skikket til en, eller flere af nedennævnte 9 Tjenesteklasser, bliver at paase, at den 

paagældende er i Besiddelse af den for vedkommende Tjeneste egnede 

Udvikling og fornødne Legemsstyrke m. m. = 

Stk. 5. Enhver værnepligtig, der udskrives som tjenlig til en af de nedennævnte Klasser 1 

eller 4—8, og som ikke opfylder Fordringerne til Tjeneste ved Fodfolket (Højden dog 

undtaget), skal af Sessionen have Vedtegning: »ikke egnet til Fodfolket«. 

1. Klasse (K. I. 1 og K. Ik 1).” Søværnet. 

Højde mindst 154 cm. ' 
a) Mandskab med Vedtegningen »Befaren«, Fiskere, der har sejlet i søgaaende 

Fartøj (betegnes »søgaaende Fiskere«) og Mandskab, der har sejlet som Dæksbe- 

sætning (betegnes »Sømænd«). Dette Mandskab skal have en Synsstyrke, der uden 

Korrektion ikke er under %/,, paa det bedste Øje. É 

b) Mandskab af nærmere krævede Livssgllinger og Uddannelse, og som maa 

anses for skikket til Tjeneste ved Værnet, fortrinsvis Folk, der er vant til at færdes paa 

Søen. "Disse sidste betegnes som »søvantet. 

2. Klasse (K. I. 2 og K. II. 2). Fodfolksregimenterne. 

> Højde mindst 159 cm. Mandskabet skal have gode Fødder og Ben og maa ikke 

i nogen Henseende være behæftet med Svagheder 0. lign., der hindrer det i at udholde 
Marcher og Løb med fuld, Oppakning."| Det maa ikke stamme. Synsstyrke efter sfærisk 

| Koirektion ikke under 6/3, paa højre Øje.    
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Værnepligtige af Højde 154—158 cm kan udskrives til 2. Klasse, naar de, 
bortset fra Højden, opfylder Betingelserne for Udskrivning dertil. Der gives dem 
Tillægsvedtegning Lst. (Tjenstdygtighed til Landstormen). 

Anmærkning. For værnépligtige, der er udskrevne paa Sessionen for 1924 eller 
tidligere, gælder følgende: 

Højde mindst 157 cm, Synsstyrke efter sfærisk Korrektion ikke under 1, paa 
det bedste Øje. 

3. Klasse (K. I. 3 og K. II. 3). Livgarden. 
Højde mindst 175 cm. Smukt og anseligt Mandskab, som opfylder de for det 

øvrige Fodfolk stillede Betingelser. 

4. Klasse (K. I. 4 og K. II. 4). Rytteriet. . 
Højde mindst 162 cm, ikke over 170 cm. Mandskab, som er vant til at omgaas 

Heste, og som er vel proportioneret, slankt og af normal kraftig Legemsbygning: Mand- 
skabet skal derhos være tilstrækkelig opvakt til at kunne benyttes til Ordonnans- og Mel- 
dingstjeneste. Synsstyrke uden Korrektion ikke under %/, paa det bedste Øje og ikke under 
%/, paa det daarligste Øje. Mandskabet maa ikke stamme, ikke være kejthaandet og 
ikke have Blodaarebrok. 

For værnepligtige af nærmere krævede Livsstillinger kan der ses bort fra For- 
dringen om, at Mandskabet skal være vant til at omgaas Heste. 

5. Klasse (K. I. 5 og K. II. 5). Feltartilleriets Konstabler. 
Højde mindst 165cm. Mandskabet maa kunne udholde Marcher og Løb samt være ” 

iStand til at udføre det strenge og mangeartede Arbejde ved Vaabnet. 
Der gives Mandskab af Højde over 173 cm Tillægsvedtegning M (Tjenstdygtig- 

hed til det motortrukne Feltartilleri). Samme Tillægsvedtegning kan gives andre- 
værnepligtige, der udskrives til 5. Klasse, naar de findes i særlig Grad egnede til 
Tjenesten ved det svære Feltartilleri. 

6. Klasse (K. I. 6 og K. II. 6). Feltartilleriets Trainkonstabler. 
Højde mindst 168cm, ikke over 176 cm. Mandskab, der er vant til at omgaas 

Heste og har gode Kræfter. Mandskabet maa ikke stamme, ikke være kejthaandet og 
ikke have Blodaarebrok. % 

T. Klasse (K. I. 7 og K. IL. 7). Ingeniører. . 
Højde mindst 157 cm. Mandskab af nærmere krævede Livsstillinger, som er 

i Stand til at udholde Marcher og Løb med fuld Oppakning og Udrustning. Mandskabet 
maa ikke stamme. i 

8.Klasse (K. I. 8 og K. II. 8). Kystartilleriet. 
Højde mindst 167 cm. Kraftigt Mandskab, som maa være i Stand til at udføre 

det strenge Arbejde ved Vaabnets Betjening. 

9. Klasse. (K. IT. 9. a. og K. II. 9. b.). Arbejdstropper. 

Højde mindst 152 cm. Mandskab, der anses for tjenstdygtigt, men uskikket til 
'Fjenesten ved Vaabnene. Vedtegning a. gives til dem, der ikke har Legemsfejl m. m., 
som hindrer dem i at følge en. Afdeling: paa Marcheeller bære Oppakning. De skal have 
Synsstyrke efter sfærisk Korrektion ikke under %/,, paa bedste Øje. Vedtegning b. gives 
til-de øvrige, 
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” dygtig (K. IL), og der gives ham Vedtegninger i Overensstemmelse med Bestemmel- 
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ST. ; 
Nedennævnte værnepligtige med særlige Livsstillinger m. m. faar ved deres 

Udskrivning Tillægsvedtegning som følger: ek 

stk. 1. Værnepligtige, der enten har bestaaet Lægeeksamen ved Københavns Universitet. 

eller har forrettet 12 Maaneders Volontørtjeneste paa større Hospitaler i København og 

har gennemgaaet propædeutisk-klinisk Undervisning il Semester paa et af de anførte 

Hospitaler, faar Tillægsvedtegning L (Tjenstdygtighed til Lægetjeneste), f. Eks. K.I. 2. I. 

Stk. 2. "Værnepligtige, der har bestaaet Dyrlægeeksamen ved den kongelige Veterinær- 

og Landbohøjskole, faar Tillægsvedtegning D (Tjenstdygtighed til Dyrlægetjeneste), 

£-Eks. K. II. 6. D. É 

Stk. 3. Værnepligtige, der har en Højde af mindst 157 cm og har de for Tjenesten ved 

Hærens tekniske Korps nærmere krævede Livsstillinger, betegnes med Tillægsvedtegning 

T (Tjenstdygtighed til Hærens tekniske Korps), f. Eks. K. I. 7. T., K. II. 9. b. T. 

Stk. 4. Værnepligtige, der har en Højde af mindst 162 cm, har gode Kræfter og har de for 

Tjenesten ved Sundhedstropperne nærmere krævede Livsstillinger, fåar Tillægsvedtegning 

S (Tjenstdygtighed til Sundhedstropperne), f. Eks. K. 1152, 8 ' 

Stk. 5. Værnepligtige med Tjenstdygtighedsvedtegning K. I. 2. 5. og 7. og K. IL. 2.5. 

T. og 9. a., der har en Højde af mindst 162 cm, ikke over 176 cm, og er vante til at passe 

Heste, faar Tillægsvedtegning H (Tjenstdygtighed til Trainet), f. Eks. K. I. 2. H,, K. II. 

9. a. H. De paagældende maa dog ikke have Blodaarebrok. : i 

Stk. 6. Følgende værnepligtige med Tjenstdygtighedsvedtegning K. II. faar Tillægs- 

vedtegning F (Tjenstdygtighed til Forplejningskorpset): 
1. "værnepligtige, der har bestaaet Studentereksamen eller Skolelærereksamen; 
2. værnepligtige med almindelig Forberedelseseksamen, Realeksamen, Mellemskole- 

eksamen eller Afgangseksamen ved en statsunderstøttet Handelsskole i almindelige 
Handelsfag, herunder i hvert Fald Bogholderi og Handelsregning, og som, foruden 
at have bestaaet en af disse Eksaminer, ft gennemgaaet en praktisk Uddannelse af 
mindst 3 Aars Varighed i et større Pengeinstitut eller større Handelshus. 

Stk, 7. Værnepligtige, der møder med Førerbevis for firhjuléde Motorvogne af over 2500 
Kilograms Egenvægt, faar Tillægsvedtegning C. ø 

$ 8. 
Stk, 1. Naar en værnepligtig ønsker sig udskreven til Krigstjeneste trods en forefunden 
Legemsfejl eller Svaghed, der i Almindelighed vilde være en Hindring for Udskrivning, 
kan der tages Hensyn til en saadan Begæring, någr den forefundne Fejl ikke er en 

an udskrives som betinget tjenst- 

serne i $'3. 

Stk. 2. "Med Hensyn til de værnepligtige, der efter Sessionens Skøn vilde være at afvise 
eller forbigaa paa Grund af en utilstrækkelig Legemsdygtighed, men som i Henhold til 
Værnepligtslovens $ 15, 2. Stykke begærer sig foreløbig, bedømte og behandlede uden 
at udskrives, bør Bedømmelsen udtrykkelig gaa ud paa, om de er saaledes udviklede, | 
at de maa antages uden Skade for deres Helbred at kunne deltage i det udskrevne 

Mandskabs Øvelser og inden Forløbet af 2 Aar at ville blive i det mindste betinget 
tjenstdygtige. 
Stk, 3. De værnepligtige, der saaledes foreløbig behandles, gives der Vedtegning om den 
eller. de Arter af Krigstjeneste, hvortil de efter samtlige forhaandenværende Forhold 

antages at ville blive skikkede, naar de opnaar fuldkommen Tjenstdygtighed. Disse 
Yærnepligtige opføres paa en særskilt Lodtrækningsliste.    
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$9. É 
Ved enhver værnepligtig, der fremstiller sig for Sessionen, og som ikke bliver 

erklæret for stedse uskikket til al Krigstjeneste, bliver der i Lægdsrullen (Lodtræk- 

ningslisterne) at anføre saa betegnende som muligt Oplysning om hans Livsstilling, hidtil 

hafte Beskæftigelse eller særlige Uddannelse. 

8 10. 

Stk.-1. Sessionen er i Tilfælde, hvor der er Grund til at antage, at en i mødepligtig Alder 

udskreven værnepliøtig enten ikke kan eller ikke vil sørge for sin Helbredelse, berettiget 

til at beslutte, at han skal tages under Kur for Udskrivningsvæsenets Regning og i for- 

nødent Fald indlægges paa et Sygehus. 

Stk. 2, Er der Anledning til at antage, at den paagældende selv kan og vil sørge for sin 

Helbredelse, bør Sessionen give ham et udtrykkeligt Paalæg herom, saa at han først, naar 

han ikke efterkommer dette, tages under Kur for Udskrivningsvæsenets Regning. 

Stk. 3. Naar Sessionen ikke straks kan tage Bestemmelse, om en udskreven værnepligtig 

skal tages under Kur for Udskrivningsvæsenets Regning, kan Udskrivningschefen tage. 

Beslutning herom efter indhentede eller modtagne nærmere Oplysninger. 

2. Kapitel. 

De Regler, som skal iagttages ved Fordelingen af det værnepligtige Mandskab. 

$11. 
Stk. 1. De værnepligtige tildeles saa vidt muligt den Tjenesteklasse, som de paa Sessionen 

har erholdt Vedtegning om at være skikkede til. Til Uddannelse til Landstormen udtages 

værnepligtige efter de for Fodfolksregimenterne gældende Regler, dog saaledes, at mindste || 

Højde sættes til 154 cm, samt værnepligtige med Tillægsvedtegning Lst. 

Stk. 2. Værnepligtige med Vedtegning »Befaren« kan kun tildeles Søværnet. Værne- 

pligtige med Betegnelserne »søgaaende Fisker«, »Sømand« og »søvant« tildeles Søværnet 

fremfor værnepligtige uden disse Betegnelser. 

Stk. 3. Værnepligtige med Tillægsvedtegning M. kan tildeles de motortrukne Artileg | 

afdelinger fremfor de øvrige værnepligtige af 5. Klasse. 

Stk. 4. Værnepligtige med Tillægsvedtegning Ist. kan ikke tildeles Vaabnene efter 

Nummer (jfr. $ 13, Stk. 3). 

g 12. 
Stk. 1. Af de med Tillægsvedtegning L og D udskrevne værnepligtige udtages forlods 

i) 
det fornødne Antal henholdsvis til Lægekorpset og Dyrlægekorpset. 

Stk. 2. Saafremt ikke alle de, der har Tillægsvedtegning om Tjenstdygtighed til Læge- 

tjeneste (L), skal tildeles Lægekorpset, udtages til dette, de lavere Lodtrækningsnukre 

fremfor de højere, Lægekandidater med bedste Karakter, dernæst de med næstbedste" 

og saa fremdeles, hvorimod Studenter, der paa Indkaldelsestiden ikke har godtgjort gt 

have. bestaaet Embedseksamen, kun indkaldes til Korpset, naar der ikke havesidet 

tilstrækkelige Antal af Kandidater. 
ig 

Stk. 3. - Med. Hensyn til dem, der har Tillægsvedtegning om Tjenstdygtighed til Dyrlæge- | 

tjeneste (D), bliver ved deres Indkaldelse til Dyrlægekorpset at tage et lignende Hensyn 

til Hovedkarakteren ved den Eksamen, de har bestaaet som "Dyrlæger, samt til deres 'f 

Lodtrækningsnummer. 
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8 13. ) 
stk. 1. "Af de til Tjenesteklasserne 1—8 udskrevne: værnepligtige udtages først de for 
Søværnet, Vaabnene og Landstormen nødvendige værnepligtige 
med særlig Uddannelse eller Livsstilling. De udtages først blandt 

de. til vedkommende Klasse med Hovedvedtegning K. I. udskrevne, de lavere Numre 

fremfor de højere. Muligt manglende værnepligtige med særlig Uddannelse eller Livs- 
stilling i en bestemt Klasse suppleres med værnepligtige med tilsvarende Uddannelse eller 
Livsstilling af de andre Klasser under Hensyn til Højden m. m. 
Stk.-2.. Kan Kravene om disse værnepligtige ikke fyldestgøres derved, udtages de mang- 

lende blandt de med Hovedvedtegning K. II. udskrevne med den krævede Uddannelse 

eller Livsstilling paa tilsvarende Maade. 

Stk.3. Søværnets og de paagældende Vaabens samt Landstormens fulde Behov 

af værnepligtige fyldestgøres derpaa ved Tildeling af de øvrige med Hovedvedtegning 
K: I tilde vedkommende Klasser udskrevne værnepligtige, de lavere Numre 
fremfor de højere.- Det iagttages herved, at Vedtegning om Tjenstdygtighed til Klas- 

serne K. I. 1 og K. I. 3—8 omfatter Tjenstdygtighed til Klassen K. I. 2., saafremt de 
” paagældende har den nødvendige Højde og ikke har Vedtegning »ikke egnet til Fodfolket«. 

Stk. 4. Supplering kan finde Sted efter følgende Regler: 
1. Klasse suppleres af......0reueseesrenrseserree T. Klasse 

3. 1, 2, 6, 7. og 8 — 

8. 

Stk. 5. Har Klasserne 1 og 4—8 ved Supplering efter disse Regler ikke faaet tilstrækkeligt 

Mandskab, tages det endnu nødvendige Supplement af værnepligtige .med Vedteg- 
ning K. I. 2. E ø 
Stk. 6, Suppleringerne kan dog kun finde Sted. under Forudsætning af, at de paagældende 
værnepligtige opfylder de stillede Krav med. Hensyn til Højden m. m., og for 3. Klasses 

Net kernende tillige, at de ikke har Vedtegning om ikke at være anvendelige til Fodfolket. 

SPAR Er der ikke' udskrevet et tilstrækkeligt Antal værne- 
pligtige med Hovedvedtegning K. I, foretages en forholdsmæssig For- 

deling til Søværnet og de paagældende Vaaben samt Landstormen af samtlige værne- 
pligtige med Vedtegning K. I., og Resten udtages blandt de til de vedkommende 
ae É ser mid Hovedvedtegning K. IL. udskrevne, de lavere Numre fremfor de højere. 

i gt manglende værnepligtige i enkelte Klasser-suppleres med værnepligtige med Ved- 
egning .K. II. af andre Klasser under Hensyn til Højden m. m. 

nen FR AJ 

Stk. 8. me bar Søværnet og Vaabnene samt Landstormen saaledes har faaet deres fulde 
v af værnepligtige dækket, faar den øvrige Del af Hæren sine Krav om 

værnepligtige — snitte 
(ERR Meada: saavel efter Livsstilling m m. ØER Nummer — dækket paa 

Er der værne i i V i ilovers; fordeles de pligtige med Vedtegning K. I. til ; fordeles d 
und &E =: . . 8 . > 
'nder Hensyn til Højde og Livsstilling m.m. til Hærens tekniske Korps. 
ra É; 

; net; Sundhedstropperneog Arbejdstroppeérne m. v., idet de  
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8 førstnævnte fortrinsvis kommer i Betragtning, og idet der fortrinsvis udtages til Hærens 

tekniske Korps dem, der har Tillægsvedtegning T, til Trainet dem, der har Tillægsved- 

tegning H eller Vedtegning K. I. 4 eller K. I. 6, og til Sundhedstropperne. dem,, der har 

Tillægsvedtegning S. 

Supplement til Hærens tekniske Korps, Trainet og Sundhedstropperne tages 

paa tilsvarende Maade blandt de med Vedtegning K. II. 1—9 udskrevne værnepligtige. 

For Årbejdstroppernes Vedkommende tages Supplementet af de til Klasse 9 udskrevne 

værnepligtige, først af dem med Vedtegning a., dernæst af dem med Vedtegning b. 

Stk. 9. Til Generalstabens topografiske Tjeneste samt til Sygehjælpere og: Sygebærere å 

maa ikke tages værnepligtige med Vedtegning K. II. 9. b. 

Stk. 10. Hvis Antallet af værnepligtige, der er udskrevet med Hovedvedtegning K. Så 

tillader det, kan værnepligtige med Tillægsvedtegning T., 5., H. eller C. eller med særlig 

Uddannelse eller Livsstilling, der ifølge ovenstaaende skulde tildeles Vaabnene eller 

Landstormen efter Nummer, tildeles andre Dele af Hæren, hvor der maatte være Ån- 

"vendelse for dem, medens et tilsvarende Antal værnepligtige uden saadan Tillægsvedtegning 

m. v. til Gengæld tildeles Vaabnene og Landstormen. 
g 

Stk. 11. Kan Hærens og Søværnets Krav om værnepligtige med særlig Uddannelse eller 

Livsstilling ikke fyldestgøres paa Grund af, at der ikke er udskrevet et tilstrækkeligt 

Antal af disse værnepligtige, fordeles de forhaandenværende Kræfter forholdsvis. 

8 14. 

Til Forplejningskorpset udtages fortrinsvis værnepligtige, der ønsker Uddannelse 

i Forplejningskorpset og er egnede til denne Tjeneste, om fornødent værnepligtige med 

Tillægsvedtegning F. 
$ 15. 

Sker Indkaldelsen til Uddannelse ged et Vaaben eller Korps i flere Hold, fordeles 

de lavere Numre til det Hold, der indkaldes først, og saa fremdeles. 

$ 16. ø 

Stk. 1. Hvis Afgang ved Hæren eller Søværnet indtræder, efter at Fordelingen har fundet j 

Sted, men inden Mødedagen, erstattes Afgangen ved Indkaldelse af den til Krigstjeneste, 

med tilsvarende Vedtegning udskrevne værnepligtige, der har det nærmeste endnu ikke i 

indkaldte Lodtrækningsnummer, 
dog efter Omstændighederne under Hensyn til Livsstilling. 

Stk. 2. Sanne Fremgangsmaade benyttes, hvis Afgang efter Mødedagen skal erstattes 4 

af samme Aargang. 

3. Kapitel. 

De Reglor, der af de militære Myndigheder skal iagttages ved Bedømmelsen i 

af Mandskabets mjenstdygtighed. 

8 17. 

Stk. 1. Bedømmelsen foretages af, en Kassationskommission. 

A. ForHærensVedkommen 
de bestaar denne af en Oberst eller Oberstløjtnant 

som Formand og 3 Læger. Er der ikke saa mange militære Læger paa Stedet, suppleres 

Antallet med civile Læger ved Krigsministeriets Foranstaltning. Efter Krigsmini- 

steriets Bestemmelse kan yderligere en Officer indtræde som Medlem af Kommissionen. 
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For Søværnets Vedkommende bestaar denne i København af Kom- 

mandanten i Nyboder eller Kommandanten for Søværnets Kaserne som Formand 

og 3 Læger efter Marineministeriets nærmere Foranstaltning. Efter samme Mini- 

steriums Bestemmelse kan en Officer indtræde-som Medlem af Kommissionen. 

su 2. Naar i Krigstid eller under andre overordentlige Omstændigheder det Tilfælde 

skulde indtræffe, at Kassationskommissionen ikke kan sammensættes efter de oven- 

staaende Regler, har vedkommende militære Ministerium at anordne, hvorledes i saa 

Fald skal forholdes, og denne Ministeriets Bestemmelse bliver udtrykkeligt at paaberaabe 

i enhver Kassationsattest, som udfærdiges af en saadan ekstraordinært sammensat 

Kommission. 

Stk. 3. Kassationskommissionens Beslutninger tages ved Stemmeflerhed. I Tilfælde af 

Stemmelighed gør Formandens Stemme Udslaget. 

$ 18. 

Stk. 1. Værnepligtige af Søværnet, der fra et af Flaadens Skibe er indlagte paa et Syge- 

"hus igen Garnisonsby udenfor København, kan fremstilles for den stedlige Kassations- 

kommission, dog saaledes, at Lægen paa vedkommende Skib, hvis dette endnu maatte være 

til Stede, indtræder som Medlem af Kassationskommissionen i Stedet for en af Lægerne. 

Stk. 2.. Værnepligtige af Søværnet, der fra et af Flaadens Skibe indlægges paa andre 

Sygehuse, kan henvises til Kassationskommissionen i den nærmeste Garnisonsby. 

Stk. 3. Hjemsendte værnepligtige af Hæren eller Søværnet samt udskrevne, endnu ikke 

mødte værnepligtige, der ønsker sig behandlede efter Værnepligtslovens $ 11, 3. Stykke, 

kan, forsaavidt Sessionen ikke afholdes paa den Tid, fremstille sig for Kassatiofffkommis- 

sionen i nærmeste Garnisonsby, i København for de værnepligtige af Søværnets Ved- 

kommende: Søværnets Kassationskommission. 

£ 8 19. £ 

Sl. Kassationskommissionen fører en Kassationsprotokol, hvori enhver, der frem- 

stilles for Kommissionen, opføres. Ålle Kommissionens Beslutninger indføres under 

Mødet i Protokollen. Naar i samme Møde forskellige Medlemmer har deltaget i de frem- 

stilledes Bedømmelse, angives, hvilke Medlemmer af Kommissionen der foruden For- 

manden har deltaget i hver enkelt Afgørelse. Efter endt Forretning underskrives Proto- 

kollen "af alle Medlemmerne af Kommissionen. & 

Stk. 2, T alle Tilfælde, hvor forefundne Legemsfejl m. m. bevirker, at den paagældende 

anses for at være for stedse eller midlertidig tjenstudygtig, eller hvor de indskrænker hans 

Anvendelighed til Krigstjenesten, skal Kassationsprotokollen, idet der henvises til ved- 

kommende Bestemmelse i Anordningen eller til Regulativets Bogstav og Nummer, og idet 

Sl Ord og Udtryksmaade saa vidt muligt følges, indeholde Angivelse af Leggms- 

ejlene m. m., saavel som om de er paadragne før Mødetiden — eventuelt før Sessionen —, 

Nee den første Tjenestetid, under Hjemsendelse eller under senere Indkaldelse. Er 

syn Elder. paadragen under den første Tjenestetid eller under senere Indkaldelse, opgives, 

DE n mil itære Tjeneste kan antages at have bevirket: Tilstanden, der begrunder Kassa- 

men m. m.; i bekræftende Fald anføres de nærmere Omstændigheder, hvorunder den er 

Ppaadragen (se endvidere $$ 20, 23 og 24). i 

Stk. 13, g ; 
2 3. Tøvrigt bestemmes Indretningen af Protokollen af vedkommende militære Mini- 

SE ; Å g 
terium, der foranlediger den autoriseret til Brug. 

2  
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Stk. 4. Kassationsattesten er en Udskrift af Kassationsprotokollen. Den underskrives 
af Formanden og tilstilles Afdelingen (for Søværnets Vedkommende Orlogsværftet) for 
snarest at tilgaa Udskrivningschefen (jfr. dog denne' Paragrafs sidste Stykke). 
Stk. 5. Er den kasserede en af de i $ 18, sidste Stykke omhandlede værnepligtige, bliver 

Kassationsattesten af Formanden i Kassationskommissionen at indsende saaledes: 

for hjemsendte værnepligtige af Hæren, til den vedkommende Afdeling, 

for hjemsendte værnepligtige af Søværnet, til Orlogsværftet, og 

for udskrevne, endnu ikke mødte værnepligtige, til Indenrigsministeriet, hvis den paa- 
gældende har modtaget Udskrivningspas, til Udskrivningschefen, hvis den værne- 
pligtige ikke har modtaget saadant Pas. 

. 
$ 20. 

Stk. 1.  Kassationskommissionen træffer sine Afgørelser under Iagttagelse af de i nær- 

værende Anordning og i Regulativet givne Bestemmelser. 

Stk. 2, En værnepligtig, der er i Tjenesten, kan Kassationskommissionen efter Om- 
stændighederne 

enten erklære »for stedse uskikket til al Krigstjeneste«, 

eller erklære »for Tiden tjenstudygtig«, 

eller give Vedtegning om at være »betinget tjenstdygtig« til den Tjeneste, hvortil 

han er indkaldt, 

eller give Vedtegning om ikke at være tjenlig til den Tjeneste, hvortil han er indkaldt, 
men derimod til anden Tjeneste; denne Vedtegning kan dog ikke gives til em 
befaren værnepligtig, og kun til en ikke befaren værnepligtig af Søværnet, 

forsaavidt han skønnes tjenlig til Arbejdstroppernes Tjeneste, 

eller »tilbagevise«, idet den enten skønner, at hans Tilstand ikke er tilstrækkelig: 
belyst, eller at han er skikket til den Tjeneste, hvortil han er indkaldt. 

Stk. 3. En efter Værnepligtslovens $ 15, 2. Stykke behandlet værnepligtig kan Kassaz 

tionskommissionen é 

enten erklære »tjenstdygtig«, 
eller »afvise«, idet den skønner ham endnu ikke at være tjenstdygtig, 

eller erklære »for stedse uskikket til al Krigstjeneste«. 

Stk. 4. En af de i foranstaaende $ 18, sidste Stykke omhandlede værnepligtige kan 

Kassationskommissionen 
enten erklære »for stedse uskikket til al Krigstjeneste«, 

eller »tilbagevise«, idet den skønner, at hans Tilstand ikke er tilstrækkelig belyst, 
eller at han er skikket til den Tjeneste, ved hvilken han er uddannet, eller hvortil 

han af Sessionen er erklæret for egnet, 

eller eventuelt give forandret Tjenstdygtighedsvedtegning. Fr 

Stk. 5. I Kassationsprotokollen anvendes i de paagældende Tilfælde de ovennævnte | 

Udtryk, der er sat imellem Citationstegn. 

% 
$21. 

En værnepligtig, der er udskrevet efter $ 8, 1. Stykke, bør ikke uden særlig Grund 
af en Kassationskommission erklæres »for stedse uskikket til al Krigstjeneste« paa Grund. 
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af den Legemstejl eller Svaghed, der har bevirket den ovennævnte Sessionsbehandling, 

før det ved kortere eller længere Tids Tjeneste ved Afdelingen har vist sig, at den er en 

afgjort Hindring for Tjenesten. ; 

$ 22. 
En værnepligtig, der efter Regulativets Bestemmelser er at anse for stedse uskikket 

til al Krigstjeneste, kan af Kassationskommissionen behandles efter nærværende Ån- 

ordnings $ 8, 1. Stykke, forsaavidt Afdelingen anbefaler det. 

8 28. i i 
Stk. 1. Følgende kan af Kassationskommissionen erklæres for Tiden tjenstudygtige: 

1. Rekrutter, som paa Grund af en ved Mødet tilstedeværende Sygdom i 6 Uger (for 

Landstormen 3 Uger)æékke har deltaget i Uddannelsen i Løbet af de første 8 Uger 

(for Landstormen 5 Uger) efter Mødet; 

. Rekonvalescenter, til hvis fuldstændige Helbredelse efter Sandsynlighed vil ud- 
fordres en længere Tid end 6 Uger (for Landstormen 3 Uger); 

. Saadanne, med Hensyn til hvilke den anstillede Prøve og Lægeundersøgelse har 
gjort det sandsynligt, men ikke godtgjort, at de er for stedse uskikkede til'den Tjeneste, 

hvortil de er anvendte. 

Stk. 2. T. Kassationsprotokollen anføres saa fyldige Oplysninger som muligt om Syg- 

domme, Legemsfejl m. m., samt Oplysninger om, i Henbold til hvilket Punkt (hvilke 
Punkter) af denne.Paragraf Afgørelsen er truffet. ” 

Stk. 3. Overfor værnepligtige, der erklæres »for Tiden tjenstudygtige«, forholder Kassa- 

tionskommissionen sig med Hensyn til Attest inden næste Møde paa samme Maade som 

foreskrevet for Sessionen i $ 2, 4. Stykke. Skal Sygdommen bevises ved Tingsvidne, og 

"dette ikke har kunnet fremskaffes (jfr. $ 25), anføres i Kassationsprotokollen og” paa 

Kassationsattesten »Tingsvidne mangler«. Denne Paategning paa Kassationsattesten 
gælder som Opfordring til Udskrivningskredsen om at fremskaffe Tingsvidne (jfr. $ 2, 

"4. Stykke). 

$ 24. 
Naar Kassationskommissionen anser en værnepligtig for betinget tjenstdygtig 

til den Tjeneste, hvortil han er indkaldt, eller for uskikket til den Tjeneste, hvortil han 
er indkaldt, men egnet til anden Tjeneste (jfr. $ 20, 2. Stykke), udtrykkes Bedømmelsen 
i Kassationsprotoxollen ved »ikke tjenlig til K. Ni, men tjenlig til K. X.g f. EFs.: ikke 

;tjenlig til K.'I. 2., men tjenlig til K. Il. 2., eller ikke tjenlig til K. T. 4., men tjenlig 
Full KS- IL 9. a. H. 

$ 25. 
Stk; "1; .Værnepligtige skal fremstilles for en Kassationskommission, saa snart det af” 

vedkommende Afdeling m. fl. erkendes, at de paa Grund af Legemsfejl m. m. er uskikkede 
til den Tjeneste, hvortil de er indkaldte. 

Stk; 2," Alle de Oplysninger (Lægeattester, Tingsvidner m. m.), der kan have Betydning 
for Kommissionen ved Bedømmelsen af en Mands Tjenstdygtighed, hvad enten de frem- 
skaffes af Afdelingens Læge, af det Sygehus, der har haft ham til Behandling eller Observa- 

å tion, eller af selve Afdelingen, skal foreligge saa fuldstændige som muligt for Kommis- 

sionen, forinden denne træffer sin Afgørelse.    
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$ 26. 
I følgende Tilfælde maa en værnepligtig ikke behandles af Kassationskommissionen 

uden først af Afdelingen at have været indlagt paa et Sygehus (Infirmeri) til Iagttagelse, 

for at Overbevisning om Beskaflenheden af hans Tilstand kan erholdes: 

1. naar der mangler fuldgyldigt Bevis for Tilstedeværelse af Legemsfejl m. m., og denne 

vanskeligt lader sig konstatere ved Kassationskommissionens Undersøgelse; 

2, naar den paagældende mistænkes for Forstillelse. æ 

g 27. 
Naar værnepligtige under deres første Uddannelse i mindst 6 Uger (for Land- 

stormen 3 Uger) ikke har deltaget i Uddannelsen, og ÅAarsagen hertil er enten egen For- 

seelse (Rømning, selvforskyldt Fængsling) eller egen Forseelse i Forbindelse med Sygdom, 

kan Afdelingen — uden Fremstilling for en Kassationskommission — hjem- 

sende dem som »for Tiden tjenstudygtige« 

$ 28. 
Stk. 1. Værnepligtige, som under deres Tjenestetid af en Kassationskommission erklæres 

»betinget tjenstdygtige til den Tjeneste, hvortil de er ind- 

kaldte, forbliver til Tjeneste ved Afdelingen. j 

Stk. 2. Værnepligtige, som under deres Tjenestetid af en Kassationskommission erklæres 

uskikkede til den Tjeneste, hvortil deer indkaldte, men der- 

imodegnede tilanden Tjeneste, behandles med Hensyn til Aftjening af 

Værnepligten, som om de oprindeligt var indkaldte til denne Tjeneste. Dog vil saadanne 

værnepligtige af Hæren, naar de findes egnede til Trainets eller Arbejdstroppernes Tjeneste, 

være at behandle i Overensstemmelse med $ 18 i Lov om Hærens Ordning af 7. August 

1922, og værnepligtige af Søværnet, naar de findes egnede til Arbejdstroppernes Tjeneste, 

være at; hjemsende. Fy 

$ 20. 
Denne Anordning træder i Kraft straks. 

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette. 

Givet paa Amalienborg, den 6. Januar 1925, 

Under Vor Kongelige Haand og Segl. 

Christian R. 
(L. 8, 

"€.N. Hauge. 
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Bekendtgørelse indeholdende Regulativ for Bedømmelsen af de 

værnepligtiges Dygtighed til Krigstjeneste. 

I Henhold til den Indenrigsministeren ved allerhøjeste Resolution af 19. Juli 

1912, jfr. allerhøjeste Resolution af 26. Marts 1914, meddelte Bemyndigelse fastsættes 

herved efter stedfunden Forhandling med Krigsministeriet og Marineministeriet følgende 

Bestemmelser, der træder i Stedet for det under 23. Februar 1924 udfærdigede Regulativ for 

Bedømmelsen af de værnepligtiges Dygtighed til Krigstjeneste. 

Indledning. 

su 1. Krigstjenesten stiller til den tjenstpligtige Fordringer, der forudsætter, at han 

er i Besiddelse ikke blot af Sundhed, de fornødne aandelige Evner og tilstrækkelig Arbejds- 

dygtighed, men ogsaa af et kraftigt, vel udviklet Legeme, saaledes at han er i Stand til 

at taale de med den militære Tjeneste forbundne Anstrengelser og udføre det Arbejde 

og overholde den Orden og Levemaade, som Tjenesten i Hæren eller Søværnet kræver. 

Han skal derhos have et nogenlunde fejlfrit og velskabt Ydre. 

Stk 2. I nærværende Regulativ, der tjener til Vejledning. saavel for Sessionerne som 

for Kassationskommissionerne, sondres mellem: 

I. Legemsfejl, Mangler, Sygdomme og Svagheder, der er uhinderlige for rende 

til K, IL, ubetinget tjenstdygtig (jfr. dog Stk. 3); 

II. Legemsfejl, Mangler, Sygdomme og Svagheder, der medfører Anvendelse til K. II., 
betinget tjenstdygtig (jfr. dog Stk. 4), og 

III. Legemsfejl, Mangler, Sygdomme og Svagheder, der gør uskikket til al 
— Krigstjeneste (jfr. dog Stk. 5). 

Stx. 3. Flere Legemsfejl m. m., der hver for sig er uhinderlige for Anvendelse til K.l, 
vil efter Omstændighederne kunne indskrænke den værnepligtiges Anvendelighed saa- 

ledes, at de medfører Anvendelse til K. II. 

Stk. 4, Flere Legemsfejl m. m., der hver for sig medfører Anvendelse til K. Il., vil efter 

Omstændighederne kunne gøre den værnepligtige uskikket til al Krigstjeneste. 

Stk."5, Legemsfejl m. m., der under III. er trykt med fremhævet Tryk, gør altid — uden 

Hensyn til Grad og Betydning — en værnepligtig uskikket til al Krigstjeneste. Naar en 

uegemsfejl m. m., som under III. ikke er trykt med fremhævet Tryk, er til Stede i ringere 
Grad eller 'er af mindre Betydning, og der under I. eller II. findes en Bestemmelse om den, 

vil Lege: sfejlen m. m. være at henføre under henholdsvis I. eller II. Findes der hverken 
Under I. eller II. nogen Bestemmelse, afgør Sessionen eller Kassationskommissionen  
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826. in 
I følgende Tilfælde maa en værnepligtig ikke behandles af Kassationskommissione 

uden først af Afdelingen at have været indlagt paa et Sygehus (Infirmeri) til Iagttagel: 

for at Overbevisning om Beskaflienheden af hans Tilstand kan erholdes: 

   

      

   

    

   

   

    

   
   

      

  

   

         

1. naar der mangler fuldgyldigt Bevis for Tilstedeværelse af Legemsfejl m. m., og denne 
vanskeligt lader sig konstatere ved Kassationskommissionens Undersøgelse; 

2. naar den paagældende mistænkes for Forstillelse. 

s 27. 
Naar værnepligtige under deres første Uddannelse i mindst 6 Uger (for Lan 

stormen 3 Uger) ikke har deltaget i Uddannelsen, og Aarsagen hertil er enten egen For. 

seelse (Rømning, selvforskyldt Fængsling) eller egen Forseelse i Forbindelse med Sygdom, H 
kan Afdelingen — uden Fremstilling for en Kassationskommission — hjem: 
sende dem som »for Tiden tjenstudygtige«. å 

  

ål 

s 28. 
Stk, 1. Værnepligtige, som under deres Tjenestetid af en Kassationskommission erklæres 
»betinget tjenstdygtige« til den Tjeneste, hvortil de er in 
kaldte, forbliver til Tjeneste ved Afdelingen. 

SK
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Stk. 2. Værnepligtige, som under deres Tjenestetid af en Kassationskommission erklæres 

uskikkede til den Tjeneste, hvortildeerindkaldte, men der 
imodegnedetilanden Tjeneste, behandles med Hensyn til Aftjening. af 
Værnepligten, som om de oprindeligt var indkaldte til denne Tjeneste. Dog vil saadanne 
værnepligtige af Hæren, naar de findes egnede til Trainets eller Arbejdstroppernes Tjeneste, 

være at behandle i Overensstemmelse med $ 18 i Lov om Hærens Ordning af 7. August "| 
1922, og værnepligtige af Søværnet, naar de findes égnede til Arbejdstroppernes Tjeneste, 

være at hjemsende. E 

& 29. 

Denne Anordning træder i Kraft straks.   
Hvorefter alle vedkommende sig have at rette. 

Givet paa Amalienborg, den 6. Januar 1925, 

Under Vor Kongelige Haand og Segl.   Christian R. 
(L. 9. 
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Bekendtgørelse indeholdende Regulativ for Bedømmelsen af de 

værnepligtiges Dygtighed til Krigstjeneste. 

I Henhold til den Indenrigsministeren ved allerhøjeste Resolution af 19. Juli 

1912, jfr. allerhøjeste Resolution af 26. Marts 1914, meddelte Bemyndigelse fastsættes 

herved efter stedfunden Forhandling med Krigsministeriet og Marineministeriet følgende 

Bestemmelser, der træder i Stedet for det under 23. Februar 1924 udfærdigede Regulativ for 

Bedømmelsen af de værnepligtiges Dygtighed til Krigstjeneste. 

Indledning. 

sik. 1. Krigstjenesten stiller til den tjenstpligtige Fordringer, der forudsætter, at han 

er i Besiddelse ikke blot af Sundhed, de fornødne aandelige Evner og tilstrækkelig Arbejds- 

dygtighed, men ogsaa af et kraftigt, vel udviklet Legeme, saaledes at han er i Stand til 

at taale de med den militære Tjeneste forbundne Anstrengelser og udføre det Arbejde 

og overholde den Orden og Levemaade, som Tjenesten i Hæren eller Søværnet kræver. 

Han skal derhos have et nogenlunde fejlfrit og velskabt Ydre. 

Stk. 2. I nærværende Regulativ, der tjener til Vejledning saavel for Sessionerne som 

for Kassationskommissionerne, sondres mellem: n 

I. Legemsfejl, Mangler, Sygdomme og Svagheder, der er uhinderlige for Anvendelse 

til K. IL, ubetinget tjenstdygtig (jfr. dog Stk. 3); 

II. Legemsfejl, Mangler, Sygdomme og Svagheder, der medfører Anvendelse til K. IT, 

betinget tjenstdygtig (jfr. dog Stk. 4), og 

III. Legemsfejl, Mangler, Sygdomme og Svagheder, der gør uskikket til al 

Krigstjeneste (jfr. dog Stk. 5). 

Stk. 3. Flere Legemsfejl m. m., der hver for sig er uhinderlige for Anvendelse til K. 1., 
vil efter. Omstændighederne kunne indskrænke den værnepligtiges Anvendelighed saa- 

ledes, at de medfører Anvendelse til K. II. 

Stk. 4." Flere Legemsfejl m. m., der hver for sig medfører Anvendelse til K. II, vil efter 
Omstændighederne kunne gøre den værnepligtige uskikket til al Krigstjeneste. 

Stk. 5. Legemsfejl m. m:, der under TIL. er trykt med fremhævet Tryk, gør altid — uden 
Hensyn til Grad og Betydning — en værnepligtig uskikket til al Krigstjeneste. Naar en 
Legemsfejl m. m., som under III. ikke er trykt med fremhævet Tryk, er til Stede i ringere 
Grad eller er af mindre Betydning, og der under I. eller II. findes en Bestemmelse om den, 
vil Legemsfejlen m. m. være at henføre under henholdsvis I. eller II. Findes der hverken 
under I. eller II. nogen Bestemmelse, afgør Sessionen eller Kassationskommissionen 
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under Hensyn til samtlige foreliggende Omstændigheder, hvorvidt den værnepligtige 7 
er ubetinget tjenstdygtig eller betinget tjenstdygtig, og i sidste Tilfælde, om han er tjenlig 
til et af Vaabnene K. II. 1—8. eller tjenlig til Arbejdstropperne K. Il. 9. a. eller b. Veg" 

- Bedømmelsen henvises til vedkommende Punkt under I. eller IL, og Legemsiejlen m. m" 
angives ved til'dens Navn eller Betegnelse at føje: »uhinderlig«, si ringere Grad«, saf mind: 
Betydning« eller lignende. 

       
Stk. 6. Værnepligtige, hos hvem der findes Legemsfejl eller Svagheder, som vel i Øj j 
blikket er uhinderlige for Anvendelse til Krigstjenesten, men som efter deres Art og 
Grad maa befrygtes at ville udvikle sig saaledes, at de bliver hinderlige for Tjenesten, og 7 
værnepligtige, hos hvem der findes Legemsfejl eller Svagheder, som vel i Øjeblikket maa" 
anses hinderlige for Anvendelse til Krigstjenesten, men som efter deres Art og Grad maa J 
antages at kunne bedres saaledes, at vedkommende bliver tjenstdygtig, bør afvises ell 
forbigaas, saa længe det efter Værnepligtsloven er tilladeligt, (jfr. Værnepligtsloven 
$$ 15 og 16). 

   

    

   
    

   
    

    

Stk. 7: Det samme bør ske, hvor der ved de for Sessionen fremlagte Attester m. m. 

og ved Sessionslægernes Undersøgelse ikke er givet tilstrækkelig Sikkerhed for, at den 
værnepligtige lider eller har lidt af en Legemsfejl m. m., der indskrænker hans Tjenst- 
dygtighed eller gør ham uskikket til al Krigstjeneste. 

Stk. 8, Kan den endelige Behandling af en værnepligtig efter de gældende Bestemmelser 
ikke udsættes, og det paa Grundlag af den faste Sessionslæges Udtalelser anses for sand-" 
synligt, at den værnepligtige lider af en bestemt Sygdom eller Svaghed, bliver han at betragte 
som utvivlsomt lidende af vedkommende Sygdom eller Svaghed. 

Stk. 9 I de Tilfælde, hvor der i Regulativet er givet Anvisning paa, hvorledes visse "| 
Legemsfejl. m. m. bevises, bør Sessionen (Kassationskommissionen) forlange Beviset ført 

paa den angivne Maade, medmindre Sessionen eller Kassationskommissionen paa Grund- 
lag af de ved Behandlingen af den værnepligtige eller ved Observation i Tjenesten gjorte 
Iagttagelser eller paa Grundlag af andre sikre Oplysninger om ham tør anse det for 
utvivlsomt, at de paagældende Legemsfejl m. m. er til Stede. £ 

  

6; Januar 1925. 

   
15 Nr. 2. 

Indhold. 

Legemsfejl, Mangler, Sygdomme og Svagheder, der ikke er bundne til nogen bestemt 

Legemsdel. 

Legemsfejl, Mangler, Sygdomme og Svagheder, som har Sæde paa Hovedet. 

Legemsfejl, Mangler, Sygdomme og Svagheder, der har Sæde paa eller i Hals og Krop. 

Legemsfejl, Mangler, Sygdomme og Svagheder, der har Sæde i Overekstremitetørne. 

Legemsfejl, Mangler, Sygdomme og Svagheder, der har Sæde i Underekstremiteterne.    
 



6. Januar 1925; 

  

A. Legemsfejl, Mangler, Sygdomme og Svagheder, der ikke 

er bundne til nogen bestemt Legemsdel. j 

E II. TIT. 

  

  

| 
1 | 

| 
UL | al 

' i 

Angaaende Højdefordringerne se Anordningens $ 6. | 
i 

Højde under 152 cm. 

| | 
| | 
| | 

Uhelbredelig almindelig Uhelbredelig almindelig 

Svækkelse efter Sygdom eller| Svækkelse efter Sygdom eller 

laf anden Aarsag, naar den er| af anden Aarsag, naar den i 

saa ringe, at den ikke i væ- væsentlig Grad hindrer Ud: 

sentlig Grad hindrer Udførel-| førelsen af den militære Tje- 

sen af den militære Tjeneste. neste. 
(Bevises ved Lægeattest). (Bevises ved Lægeattest). 

VÆ 2. | 2. 

| Mindre kraftig eller mindre  Spinkel eller svag Legems: ” 

god Legemsbygning. | bygning. 

Se Anmærkningen nederst paa Siden. 

3. | 3, 3. | 
| Ringere Grad af Fedme. Høj Grad af Fedme, der 7 

hindrer almindelig Arbejds-' 

dygtighed. 

| | | 
4. | 4 4. 

    

Anmærkning: Bedømmelsen maa ske med Hensyntagen til den undersøgtes Højde, 

6, Januar 1925. 

    

IL. MT. 

  

  

  Brystmaal og Vægt. Brystmaalet tages i Respirationspausen i oprejst Stilling og med nedhængende Arme. > 

Maalebaandet lægges hen over begge Brystvorter og tæt under Spidsen af Skulderbladene. å Øj 

Normalt udgør Brystomfanget omtrent Halvdelen af Legemshøjden, noget mere hos smaa '0g 

noget mindre hes store Folk. Er man i Tvivl om, hvorvidt en værnepligtig er tilstrækkelig sund og kraftig, 

kan følgende tjene til Vejledning med Hensyn til, hvad der bør kræves i Henseende til Brystomfang: 

  

Legemshøjde: Brystomfang: Legemshøjde: Brystomfang: 

151—155 cm .… 82 cm 171—175 cm.. .… 86 cm 

156—160 8 - 176—180 87 - 

161—165 84 »- 181—185 - ... 88 - 

166—170 - .. 85 - 186—190 89 -     
   

a 

Ringe aandelige Evner, der 
ikke udelukker Anvendelse 
(til al Krigstjeneste, men er for 

ringe for Uddannelse ved. 
'Vaabnene m. m., udelukker! 

ikke Anvendelse til K. II. 9. 

Kroniske Sygdomme i det 
perifere Nervesystem, naar 

de ikke er af alvorligere Natur 

og ikke medfører væsentlige 
(Funktionsforstyrrelser. 

(Bevises ved Lægeattest).   

5. 
Tilstedeværende eller for- 

løbne Sindssygdomme. 
(Bevises ved Attest fra et Sinds- 

sygehospital eller en Sindssygean- 
stalt ellerved Lægeattest, der, naar 
den ikke anfører en bestemt Sinds- 
sygdomsform, skalindeholdeen ud- 

førlig Beskrivelse af Sygdommen). 
Udtalt moralsk Defekt 

eller udtalt aandelig Dege- 
neration. 

(Bevises ved Attest fra Forstan- 
deren for en Opdragelsesanstalt 
eller ved Lægeattest. Attesten skal 
indeholde .en Beskrivelse af Til- 
standen). 

Aandssvaghed. 
Utilstrækkelige aandelige 

Evner. 
(Bevises ved Attest fra Forstan- 

deren for en Aandssvageanstalt 
eller ved Attest fra den Skolelærer 
eller fra den Præst, hos hvem ved- 
kommende har gaaet i Skole eller 
til Konfirmationsundervisning; i 
Mangel deraf ved 2 bekendte og, 
ansete Personers Vidnesbyrd). 

6. 
Tilstedeværende eller for- 

løbne organiske Sygdomme i 
Centralnervesystemet (Hjor- 
ne, Rygmarv eller deres 
Hinder). 

(Bevises ved Lægeattest). 

Ta 
Kroniske Sygdomme i det 

perifere Nervesystem al al- 

vorligere Natur. 
Andre kroniske Sygdomme 

i det perifere Nervesystem, 
naar de medfører væsentlige 

Funktionsforstyrrelser. 
Tilstedeværende eller for- 

løben Chorea. 

Krampagtig Rysten. 
(Krampagtig Rysten bevises ved 

Tingsvidne eller Lægeattest, d.   øvrige Sygdomme ved Lægeattest). 
- 3 

   



  
  

  

  

18 6. Januar 1925, 

Å. 

| TIL. TIL. 

8. 8 

| Stammen i ringere Grad 
(kuperet Tale). 

(Bevises ved Attest fra et In- 
jstitut for Talelidende eller fra 2 
troværdige Personer). 

(Udelukker dog Anvendelse til 
— IL 2., 3., 4., 6. og 7.). 

| 
| 
! 

| 

10. 

Godartede kroniske Syg-' 
domme, naar de ikke udøver 
jen skadelig Indflydelse paa 
jAlmenbefindendet eller med- 
ifører væsentlige Ulemper. 

(Bevises ved Lægeattest). 

I 
|   

Stammen i høj Grad. 
(Bevises ved Attest fra et In- i 

stitut for Talelidende, fra Præst 
eller Skolelærer, ved Tingsvidne 
eller ved Attest fra 2% troværdige -" 
Personer). 

RR 
Epilepsi. 
(Bevises ved Tingsvidne, der 

godtgør 1 vel konstateret Anfald, 
|eller ved Lægeattest). i 

Udtalt Tilbøjelighed til Be- 
vidsthedstab med Krampe 

|eller til Besvimelse. 
Udtalt nervøs Svækkelse 

eller udtalte hysteriske Anlæg. | 
(Bevises ved Tingsvidne eller 

Lægeattest). 

10. E 
Kroniske Sygdomme af | 

alvorligere Natur, saasom 
| Kræft (tilstedeværende eller - 
fjernet), Syphilis maligna, 
perniciøs Anæmi, Leukæmi 
0. I, Sukkersyge, Basedows i 
Sygdom og andre kroniske 
Sygdomme, der skyldes For- 7 
styrrelser i den interne $e- 

kretion. 
Andre kroniske Sygdomme ; 

saasom kronisk Gigt, kronisk i 

Rheumatisme, kroniske For- 7 
giftninger, Blødersygdom, 

naar de er tilstede i en saadan 

Grad, at de udøver en skade- | 
lig Indflydelse paa Almen- 

befindendet eller 
væsentlige Ulemper. 

(Bevises ved Lægeattest). 

  

   

  

  

  
   medfører 7 

[6 Januar: 1925. 

  

19 

IT. 

  

  

12. 

13. 
Godartede .Hudsygdomme 

(saasom Akne og Fiskehud), 

naar de findes i mindre Grad 
og Udstrækning. 

14, 

15. 

År, der ikke er betydelig 

"HL 

12, 

Godartet Kirtelsygdom 
ringere Grad. 

13. 
Godartede Hudsygdåmme, 

naar de findes i væsentligere 
Grad eller Udstrækning. 

14. 

15. 
År,. der kun foraarsager 

vansirende og ikke foraar- (mindre væsentlige Funktions- 
sager Funktionsforstyrrelser.   (forstyrrelser.   

11. 
1 Anfald af Gigtfeber 

(febris rheumatica). 
(Bevises ved Lægeattest). 

12. 
Kirtelsvulster, som maa 

antages atværetuberkuløse. 
Anden Kirtelsygdom, som 

ytrer sig ved Kirtelsvulster, 
Saar eller Ar, der paa Grund 
af deres Omfang, Størrelse, 

Sæde eller af andre Aarsager 
paaviseligtmedfører væsentlig 
Funktionsforstyrrelse eller i 
væsentlig Grad vansirer den 

paagældende eller hindrer hara 
i at benytte den militære 
Klædedragt. 

13. 

Uhelbredelig eller anden 
kronisk Hudsygdom, der ind- 
virker forstyrrende paa det 
almindelige Befindende eller 
medfører væsentlige Ulemper. 

14. 
Fistler og kroniske Saar, 

der maa antages at være 
uhelbredelige eller efter He- 

ling let at ville bryde op. 

15. 
År, som er betydelig van- 

sirende eller tilbøjelige til 
at bryde op, eller som finæes 
paa Steder, hvor de udsættes 
for stadigt Tryk eller Stød, 
eller som foraarsager væsent- 
lig Funktionsforstyrrelse. 

| 

     



  

  

  
    

       

  

20 6. Januar 1925, 

Å. 

II. | III. 
l 

16. 16. 
Ondartede (maligne) Svul- 

ster (tilstedeværende eller 
fjernede). z 

Godartede Svulster, der! Godartede Svulster, der| Godartede Svulster (saa- 
ikke medfører Ulemper. kun medfører uvæsentlige| som Bensvulster, Fedtsvul- 

(Ulemper. "| ster), der i væsentlig Grad 
vansirer eller har deres Sæde 
paa et Sted af Legemet, hvor 

de er udsatte for Tryk eller 
hindrer Anvendelsen af den 

militære Klædedragt. 

»%. 17. 37; 
Betydelig Misdannelse eller 

Lemlæstelse. 

18. 18. 18. 

  Kroniske Tilstande, der 
under de for den militære 
Tjeneste særlige Forhold 

kan medføre Fare for Om- 

|Smitstof (kroniske Bacilbæ- 
rere). 

(Bevises ved Lægeattest).   

    

givelserne ved Spredning af | i 
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B. Legemsfejl, Mangler, Sygdomme og Svagheder, der har 
deres Sæde paa Hovedet. 

  

  

1. IL. JILL 

1. 1. I: 

Substansmangel af Hjer- 
neskallen. 

2 2. 2. 

Mangel eller Deformitet af 
nogen af Ansigtets Dele, hvor- 
ved det væsentlig vansires. 

Mangel eller betydelig Defor- 
mitet af et Øre, 

Ø 

3. 3. Be 

Hareskaar, der ikke over- Hareskaar, der overskrider 
skrider Læbens røde Del Læbens røde Del (Prolabiet). 
(Prolabiet). £ 

4, 4. 4. 

Stort vansirende  Moder- 
mærke eller Lungeslag i An- 

” sigtet. 

Hg, 5 "5 
Ulhelbredelig Skaldethed i 

mindre Udstrækning. 
”"Uhelbredelig Skaldethed i 

betydelig Udstrækning.   Uhelbredelig Skaldethed, 
som indtager hele Haarbun- 
den. 

6. 
Mangel af et Øje. Blind- 

hed paa et Øje.   
  

 



  

  

      

  

     

   

      
        

            

    

         
        

    
         

        

          

     

      
      

     

        

  

     
    

  

     

  

      

      

      
    
   

  

Fartøj, vendelse til K. II. 9. b. 

(Bevises ved Lægeattest). 

(Til Klasserne K. I. 1-85 
har sejlet i søgaaende 

og Mandskab, der har sejlet 

som Dæksbesætning, kræves 

for at udskrives til Søværnet kræves samme Synsstyrke) 

Synsstyrke uden Korrektion som til Klasserne K. I. 1-8. 

sf, paa det bedste Øje. Ti] K. II. 9. a. kræves samme; 

Ti] Fodfolket (K. I. 2.083.) Synsstyrke som til Klasserne] 

kræves Synsstyrke efter sfæ- K. I. 5-8. 

risk Korrektion %/;8 paa højre Til Vedtegning »0« er Kra- 

Øje. 
vene de samme som anført 

Til Rytterieb kræves Syns- under I.). 

styrke uden Korrektion '/g 

paa det bedste Øje og Slog! 

paa det daarligste. | 

Til Vedtegning »0« kræves | 

Synsstyrke efter sfærisk Kor- | 

rektion %/,, paa det daarligste! 

Øje samt normalt Synsfelt).' 

Anmærkning. For værnepligtige, der er udskrevne paa 

Sessionen for 1924 eller tidligere, gælder følgende: 

Til Fodfolket K. I. 2. og 3. og K. II. 2. og 3. kræves! 

Synsstyrke efter sfærisk Korrektion 8/42 paa det bedste Øje. 

risk Korrektion under %/;9, men over W 

        

Synsstyrke efter sfæ 

paa det bedste Øje udelukker ikke Anvendelse tiLK. 119. 3 

af 19. Juli 1912. 
jfr, K. II. 10. b. i Regulativet 

8. 
8. 

Nærsynethed (Myopi) 4,00 Nærsynethed (Myopi)større 

'D. eller derunder påa det ene end 4,00 D., mindre end] 

Øje, mindre end 10,00 D. paa (6,00 D. påa det ene Øje, 

det andet Øje, hvad enten 

disse Refraktionsgrader fm 

des i samtlige eller — i Til- Øje, 

fælde af Astigmatisme — ien 'tions: 

af Øjets Meridianer. 

    

      

    

       

    

   
      

     
   
     
   

    

dianer. 
| (Bevises ved Lægeattest)- 

    

T 
Ta 

7, j 9: 

Synsstyrke efter sfærisk| Synsstyrke efter sfærisk| Synsstyrke efter sfærisk 4 + ig ig | Uhelbred 2. . 

Korrektion %/;2 paa det bed- Korrektion under %/49 men Korvektion %/24 eller derunder 

ib 9 Fu elig eller ofte til- 

ste Øje, større end ”/,9 påa |over 5/,, paa det bedste Øje,| paa det bedste Øje eller 3/69 

ØE ende Sygdom i selve 

det daarligste Øje. større end ?/,9 paa det daar- eller derunder paa det daar 

nd ae Re ofte tilbage- 

(Af Befarne, Fiskere, der lligste Øje, udelukker ikke An- ligste Øje. 
i 

he snug: Regnbuehindebe- 

(Bevises ved Lægeattest). 

| endelse (iritis) eller Seme- 

| [hindebetændelse (seleritis). 
(Bevises ved Lægeattest). 

  

Oversynethed (manifest Hy- 

  

større end 4,00 D., mindre! over paa begge - Øjne eller 

end 10,00 D. påa det andet! N: 
Ø 

hvad enten disse Refrak- 

grader findes i samtlige! 

leller —i Tilfælde af Astigma= grader findes 

permetropi) 6,00 D. eller der- eng 

j indelig - Talestemme la . 

z h — |Høreevne for almindeli; SØ at 

ærsynethed (Myopi) 10,00 fee Øre prøvet for sig — stemme — hvert Øre ked So FO min AE BE Tale. 

D. eller derover paa et Øje, g over 14 Meter. Hor sig — fra 8 Wee mål mme — hvert Øre prøvet 

hvad enten disse Refraktions- 
[14 Meter. Ee æ — under 8 Meter. 

| ver evises ved Attest fra For- 
(Bevises. ved Lægeattest). istanderen ved et Eg ø 

tisme —i en af Øjets Meri-|eller — 1 

6. Januar 1925. 

  
  

E 
i 

ER: | TIL. 

  

10. .: 10. i å, a E i 10. 

(Natteblindhed udelukker edtegning »C«). i Uhelbredelig atteblind- V | N nd- 

| - |hed, der er tilstede i høj Grad. 
(Bevises ved Lægeattest eller 

  | Tingsvidnø). 

| 11. su | 11 
| i Betydelig vandrende Ske- 

(len. 

12, 12, | 12. | 
i i Kronisk Bygden i Øje- 

|laagene med blivende betyde- 
ge Forandringer af disse. 

i Bøtydelig Nedsynkning af 
|øvre Øjelaag (ptosis) paa et 
jeller begge Øjne, naar den 

   

| g 
antages at være blivende.   

   

          

   

  

   

   

    

  
8. Ø 

Nærsynethed (Myopi) 08 Ø 

| 13. 2 18. | 18 | … 13. 
L Betydelig, kronisk Sygdom 

i Taarevejene med Taareflod 
|eller Fistler. 

| | 

14. , gel d. 14. 

| 
Nedsat Høreevne, Su: i H å be af dl » Summen! Mindre Grad af Tunghørig- øj G i 

begge Ørens Høreevne for |hed.9: Summen af egge enge: er leg age Ø! H hed 9: $ bi Ø: S b rens 

i samtlige 

i Tilfælde af Astig- 

en af Øjet: 

(Til Vedtegni: ni 
Høreevne for ene kræves, at Summen af begge Ørens!institut, fra Præst eller Skolelærer 

førtlig eg nindelig Talestemme — hvert Øre prøvet ler fra 2 troværdige Personer 

» mindst 16 Meter, og at Høreevnen ikke Bi ved Lægeattest). 
matisme — i 

und i Ørerne ; er-2 Meter paa noget af Ørerne). Rg | Meridianer. 
(Bevises ved Lægeattest). 

   



(an 

6. Januar 1925, 

  

  

24 

3. 
ze ————m—=——=————— 

I. | II. 

| 
15. | 15. 

| Kronisk Mellemørebetæn- 

delse med Pusdannelse. 

! Totalopmejsling af Mel- | 

|lemøret. 
| Dybere liggende, uhelbre- 

delige Sygdomme i Høre- 

|organet. 
| (Bevises ved Lægeattest). 

| 16. f 
16. | 

| 
| 
| 
| 16. | 

| 
| 
| 
| 

| Kroniske Sygdomme i Næ- 

sen, der ikke i væsentlig Grad 

hindrer Talen eller Aande- 

drættet. 

Lettere, kroniske 

hulebetændelser. 

(Bevises ved Lægeattest). 

17. 
27. 

    18. | 18. 

Tandmangel eller kronisk! Tandmangel eller kronis] 

Sygdom i Tænderne, naar 

Tygningen ikke er vanskelig, 

og Talen ikke er utydelig. 

  

Talen utydelig. 

|Kende Udflod. 

Kæbe- 

Sygdom i. Tænderne, naar) Sygdom i Tænderne, naar '| 

Tygningen er vanskelig er Tygringer, ikke er mulig. 

Forløben eller tilstedevæ- 

rende Tubexkulose i Næsen. 

Kroniske Sygdomme i 

Næsen, der medfører stin- 

Andre kroniske Sygdomme 

i Næsen, der i væsentlig Grad 

hindrer Talen eller Aande- 

drættet. 

Sværere kroniske Kæbe- 

hulebetændelser. 

Kroniske Sygdomme i 

andre af Næsens Bihuler. 

| (Bevises ved Lægeattest). H 

| | 

  

! 
i 17. 
| Forløben eller tilstedevæ- | 

rende Tuberkulose i Mund 

eller Svælg. 

| Andenkronisk Sygdom eller 

| organisk Fejl i Kæber, Mund 

eller Svælg, naar den gør Tyg 

ningen ellerSynkningen mege' 

vanskelig eller Talen ufor 

staaelig. 

    

  

   

   

        

  
  

18. i 

ik! Tandmangel eller kronisk 

  
w & 6. Januar: 1925. Nr. 2. 

0: Legemsfejl, Mangler, Sygdomme og Svagheder, der har 
deres Sæde paa eller i Hals og Krop. 

I. TI. III. 

  

ED) Anmærkning: 

w w 

aarsager væsentlige 
tionsforstyrrelser.   

I Tvivlstilfælde vil den paagældende som 
erklære for Tiden tjenstudygtig. 

  

"Emfysefi, der ikke for- 
Funk- 

de 

Forløben eller tilstedevæ- 
rende Tuberkulose i Struben. 

Anden kronisk Sygdom, 
Svulst» eller Misdannelse i 
eller om Strube eller Luftrør, 
hvorved Aandedrættet gene- 

res eller Stemmens Brug i 
væsentlig Grad  besværlig- 
gøres. 

(Bevises ved Læfeattest). 
Kronisk Hæshed, der gør 

Stemmen i høj Grad utydelig. 
(Bevises ved Tingsvidne, Læge- 

attest eller Attest fra 2 troværdige 
g Personer). 

. 2. 

Forløben eller tilstedevæ- 
rende Tuberkulose i Lunge 

eller Lungesæk. 
Astma (asthma bronehi- 

ale) med gentagne og karak- 
teristiske Anfald. 

Emfysem, der foraarsager 
væsentlige Funktionsforstyr- 
relser. 

Andre kroniske Sygdom- 

me i Lunge eller Lungesæk. 
Blivende Følger af Syg- 

domme i Lunge eller Lunge- 
sæk, naar de foraarsager væ- 

sentlige Funktionsforstyrrel-" 
| ser. 
| (Bevises ved Lægeattest).%) 

  
Regel være at forbigaa eller at    



  

| 
| 

| 

Uvæsentlige Afvigelser fra 

ligheden. 

| 

| 

| 
| 
| 

! 
| 
| 

vægeligheden. 

gt
 

Anm.: Se Anmærkningen til Punkt 2. 

       
  

Mindre Afvigelser fra Hvir-| Afvigelser fra Hvirvelsøj 

Hvirvelsøjlens normale Form |velsøjlens n! 
. nj 

uden indskrænkning af Be-|Indskrænkning af Bevæge-|er betydelige, eller Bevæge 

3. 

Kronisk organisk Sygdom 

i Hjertet eller Pulsaarerne. 

Nervøse Hjertelidelser, der … 

foraarsager væsentlige Funk- 

tionsforstyrrelser. 

(Bevises ved Lægeattest).) 

4. 
4. 

Skævhalsethed, naar den er 

til Stede i høj Grad og ikke 

er af forbigaaende Natur. 

  

Forløben eller tilstedevæ- 

rende Tuberkulose i Hvirvel- 

søjlen eller andre Former af 

Hvirvelbetændelse (spondy- 

Litis). 
Kronisk Sygdom af anden 

Natur i Hvirvelsøjlen. Bli- 

vende Følger heraf. 
(Bevises ved Lægeattest). 

  

  
ormale Form uden! lens normale Form, naar de 

ligheden er indskrænket. J 

Medfødt Misdannelse af då 

Hvirvelsøjlen. 
i 

5. 

Forløben eller tilstedevæ- 

vende Tubørkulose i Bryst- 

kassen. 
a 

Andre kroniske Sygdomme 

i Brystkassen. 
(Bevises ved Lægeattest). 

Betydelig Deformitet 3! 

Brystkassen. 
Betydeligt fremstaaende : 

Skulderblade. 
Q 
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Li 

C. 

I mm TIL 

6. 6. 6. 
Forløben eller tilstedevæ- 

rende Tuberkulose i Bække- 
net. 

Andre kroniske Sygdomme 
i Bækkenet. 

(Bevises ved Lægeattest). 

Betydelig Skævhed eller 
Deformitet af Bækkenet. 

de 7; 7. ” 

Betydeligere  Misdannelse 
eller mangelfuld Udvikling 
af de udvendige Kønsdele. 

8. 8. 8 

1 Testikeli Underlivet eller 

Mangel "af 1 Testikel. 

9: 

Mindre betydeligt Blod- 
aarebrok. 

(Udelukker. dog Anvendelse til 
K.-1. 4. og 6. og Vedtegning H.). løg 

10; 

Testiklen i Bugringen eller 

Lyskekanalen,naardenikke 

i . . . kan skydes ned i Pungen. 
Tilbøjelighed til Opglidning 

af Testiklen i Lyskekanalen. . i . 
KH Begge Testikleri Underlivet 

eller Mangel af begge Te- 

stikler. ø 

Si: oa 
Forløben eller tilstedevæ- 

rende Tuberkulose i Testik- 
len, Sædstrengen eller Pro- 

z ;stata, H 

Blodaarebrok af betydeligt; Anden kronisk Sygdom eller 

Omfang, naar det ikke med-'organisk Fejl i Testiklen, 

fører svækket Arbejdsdygtig-| Sædstrengen eller dens Om- 

givelser, naar den hindrer 

(Udelukker dog Anvendelse til almindelig Arbejdsdygtighed 

[K. II. 4. og 6. og Vedtegning H.)' eller har en skadelig Indfly- 

' delse paa Befindendet. 

10. » 10. 
Underlivsbrok, som enten 

er fremme eller bevisligt har 

været udenfor Brokkanalen 
efter det 1. Leveaar, og som 

ikke er hævet ved Operation. 
(Bevises ved Lægeattest). 

År efter Brokoperation, 

naar det viser sig eftergiveligt 

eller har givet Anledning ti! 
ny Brokdannelse.          



   

  

    

      

       
        

       
     

    
    

      
    
    

      

  

    
    

     

    
    

  

    
    
    

         

      

     

  

    

    
      
    

     

  

    
     

     
      
    

   

  

6. Januar. 1925, 29 
Nr. 2. 

    

  

  

  

  

      

  
    

Forløben eller tilstedevæ- 

rende Tuberkulose i Spise- 

rør, Mave eller Tarmkanal 

samt de øvrige Underlivs- 

organer eller i Bughinden. 

Anden kronisk Sygdom'eller i 

organisk Fejl i Spiserør, Mave 

eller Tarmkanal samt de øv- 

[rige Underlivsorganer eller 

|i Bughinden, naar den udøver 

|en skadelig Indflydelse paa 

i | Almenbefindendet. 

1 Anfald af Blindtarms- 2 Anfald af Blindtarms- 

betændelse, ”naar der ikke er betændelse, naar der ikke er 

|foretaget Fjernelse af Blind- foretaget Fjernelse af Blind 

tarmen. 
tarmen. 

3 

(Bevises ved Lægeattest). | (Bevises ved Lægeattest). 

g 

-— - i mr Er | C. 
——————————— - 

IL . I II. i T IT. | ren 

3 

| 

11. 11. 11. i År efter Bugsni | 

Uvæsentligt Vandbrok. Mindre Vandbrok. Medfødt eller stort Vand- 
ls Se at se: I 

LOE 
i 

i . eftergiveligt eller | 

i. j | har givet Anledning til Brok- i 

i | dannelse. » | 

| | 
| ' | 
! 

i 

12. | 12. 12. 14. | 14. | 14 | 

| Forløben eller tilstedevæ- | Kronisk F. . | 

| rende Tuberkulose samt an- 
i ronisk Fremfald af Ende- i 

| | dre kroniske Sygdomme elier | | famnsn: 
(Rg 

| organiske Føjl Nyrerne; | 
i StoreHæmorrhoidalknuder, ff 

Urinlederne;eller Blæren. 
| & Kroniske Fistler fra Ende- I 

| Uhelbredelig Sygdom eller 
are 

| organisk Fejl i Urinrøret, 

ki 

| naar den medfører paaviselig | 
å 

FR 

| i betydelig Besværlighed ved | 

| 

| Vandladningen eller anden i 
i 

| betydelig Ulempe. | 
Ø | 

| Orthostatisk Å buminuri. 
- L | 

(Bevises ved Lægeattest): 

y 

| Uformuenhed til at holde 

| Vandet (enuresis) i den 

| værnepligtige Alder. 

i 

| (Bevises ved Tingsvidne). å 

| | ” DØ 

| | | , 
18: | 13. | 13. | 

| 
j 

     



  

Nr. 2, 

D. Legemsfejl, Mangler, Sygdomme og Svagheder, der har 

30 6, Januar 1925, 

Sæde i Overekstremiteterne, herunder Nøgleben 
og Skulderblad. 

  

II. 
  

3. 
Mindre betydelig Mangel 

ved yderste Led af en eller 
flere Fingre, naar Haandens 
Brugbarhed ikke derved ind- 
skrænkes. 

2. 
Ringe Grad af Svinde (atro- 
phi) uden væsentlige Funk- 

tionsforstyrrelser. 

3. 
Væsentligere Mangel ved. 

yderste Led af en eller flere 

(Fingre. 

Fuldstændig Mangel af ind- 
til ialt 3 Fingerled af andre! 
(Fingre end Tommelfingeren 
og højre Pegefinger, dog ikke 
lyderste Led af 3 Fingre paa 
samme Haand.   

i 

Forløben. eller tilstedevæ- 
rende Tuberkulose samt an- 
den kronisk Sygdom af al- 
vorligere Natur i Overeks- … 
tremiteterne. 

Kronisk Sygdom af god-… 
artet Natur, Deformitet eller 

Jblivende Følger af Læsion 
eller Sygdom, naar Årmens 
eller Haandens Brugbarhed 
derved i væsentlig Grad ind-- 
skrænkes. 

2. 
Svinde (atrophi) i Arm eller 

Haand med betydelig svæk- 
ket Kraft. 

Fuldstændig Mangel af 1 
Led af Tommelfingeren eller 
af højre Pegefinger. 

Fuldstændig Mangel af 
yderste Led af 3 Fingre paa 
samme Haand. 

Mangel af mere end 3 Fin- ” Me. 
gerled. 

Slaphed, Stivhed, Krum- 

bøjning eller andre Fejl ved 
en eller flere Fingre, hvorved 
Haandens Brugbarhed i væ- 
sentlig Grad indskrænkes. 
Sammenvoksede eller over- 

tallige Fingre, naar Haandens 
Brugbarhed væsentlig ind- 
skrænkes.   

  

6. Januar 1925. 

E. Legemsfejl, 

31 Nr, 2, 

Mangler, Sygdomme og Svagheder, der har 

Sæde i Underekstremiteterne. 
  
  

II. II. 

  

| 
Anmærkning: For Tjenesteklasserne 2., 3.,5.,7.0g9.a. stilles 

Fordring om Marchdygtighed (Anordningens $ 6). 

For de øvrige Tjenesteklassers Vedkommende maa det 

eri ndres, at Mandskabets Ben og Fødder skal være saaledes 

beskafne, at de Krav, der stilles til dem ved den forskellige 

Tjeneste, bl. a. ogsaa ved Arbejde i staaende Stilling, kan 

i fyldestgøres. 

OM 

2 
SNS Ærs y: d. 

"Let udvidede Blodaarer. 

1 

2. 
Ringe Svinde (atrophi) af 

Laar, Underben eller Fod 
uden væsentlige Funktions- 

forstyrrelser. 

Ringe Grad af Halten. 

3. 
Udvidede Blodaarer i større 

Grad eller Udstrækning. 
Blodaareknuder (Varicer) 

af ringere Omfang, naar Hu- 
den over dem er normal. 

    

1 
Forløben eller tilstedevæ- 

rønde Tuberkulose samt an- 
den kronisk Sygdom af al- 
vorligere Natur i Undereks- 
tremiteterne. 

Kronisk Sygdom af god- 
artet Natur, blivende Følger 

af Læsion eller Sygdom, naar 

Ekstremitetens Brugbarhed 
derved i væsentlig Grad ind- 

skrænkes. 

2. 
»Betydelig Svinde (atrophi) 

af Laar, Underben eller Fod. 
Længdeforskel af Ekstremi- 
teterne paa 3 cm eller der- 

over, 
Tøjnefaldende Halten. 

- 3. 

Blodaareknuder (Varicer), 
naar de er betydeligere eller 

findes i større Udstrækning, 
eller naar Huden over dem er 

atrophisk. 

4. 
Deformitet af Laar eller 

Underben, naar Ekstremite- 
tens Brugbarhed i væsentlig 
Grad indskrænkes. 

Kalveknæ eller Hjulben i 

høj Grad.    



    

    

  

Mangel af 1 Taa paa 1 eller 

begge Fødder, naar det ikke 

er Stortaaen, og naar Træde- 

puden i Fodsaalen er normal. 

| 
Denne Bekendtgørelse træder i Kraft straks. 

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab. 

5. 

Platfod eller anden Fod- 

deformitet, naar den i væsent- 

lig Grad hindrer Gangen eller 

nødvendiggør Anvendelsen af & 

særligt Fodtøj. 

6. 

Høj Grad af Fodsved, naar 

den, efter at vedkommende i 

Tjenesten har været prøvet 

og behandlet, har vist sig at 

være uhelbredelig. 

| T= 

Mangel eller Ubevægelig- 
hed af 1 Stortaa. 

Mangel af flere Tæer paa 

samme Fod, naar Fejlen med- 

fører væsentlig Hindring for 4 

Gangen. 
Kroget Taa, naar den med- 

fører væsentlig Hindring for | 

Gangen, f. Eks. naar Negle-w 

fladen under Gangen berører 

Underlaget. 

Stærk Deviation af Stor- 

taaen, saa at den ligger over." 

eller under de andre Tæer. 1 

Overliggende Taa, naar den | 

medfører væsentlig Hindrin 

for Gangen. 

Overtallige Tæer, forsaa- = 

vidt Brugen af almindeligt H 

Fodtøj derved hindres.   
Indenrigsministeriet, den 6. Januar 1925. 

C. N. Hauge. " 

R. Lassen. 

Lovtidenden Å.- Nr. 2. 
em AKER Br eN 

Udgivet 27. Jan. 1995. 
EAR EET er Em Doe 

Nr. 3—15. 

dl: Januar — 338 — a Nr. 3. 

Bekendtgørelse om midlertidig Ændring i den gældende Regel for : 

Indløseligheden af Nationalbankens Sedler. ” 

Efter at Nationalbanken ved en foreløbig Overenskomst af 29. December 1924 

har erklæret sig villig til at indtræde i Forhandling om den nærmere Udformning .af 

den 1.8 3 i Lov af 20, December 1924 om Valutaforanstaltninger omhandlede Over- 

enskomst, fritages Banken herved i Henhold til Lovens $ 1 indtil den 15. Januar.1925 

for Forpligtelsen til åt indløse de af Banken udstedte Sedler med Guld undtagen i 

de Tilfælde, hvor der maatte foreligge et Paalæg fra den kongeligé Bankkommissærs Side. 

Denne Bekendtgørelse træder i Kraft den 1. Januar 1925. 

"Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab. 

Ministeriet for Industri, Handel og Søfart, den 1.. Januar 1925. 

Th. Stauning. 

H. Jespersen, 
tg. Fm. 

2, Januar. 
Nr. i. 

"Anordning om Ændring af Postanordning af 20. Juni 1919. 

S 2b.: ,en Afskrift ,… de øvrige" -ændres- til ,,de". 

8.6a.: 40" ændres til ,,45", 
86d. 2,: ,,40" ændres til ,,45". = 
8-7 b.:.,40%. ændres til ,,45". 
8,18.c.: ,0phængt" udgaar. 

i å SB DIT Ø »08 det skal udbringes" samt ,derhos" udgaar. 
& 8. 3.: ,den for Publikum tilgængeli « i 

»Réturpostkontørets Publikumslokale". En Et ER Del js EEK on RI SKRIGE? ARR Ke 13 
8.37'a,:,43% ændres til ,,45". 

Denne Anordning træder i Kraft straks. 

Ministeriet for offentlige Arbejder, den: 2. Januar 1925. 

J. Friis-Skotte. 

ræs use DR Holmblad.  



  

Beknr 246 af 24.02.1947 

Beknr 104 af 21.03.1949 

1947 

indeholdende Regulativ for Bedømmelsen af de værneplig- 
tiges Tjenstdygtighed 
[Fejl: A-E (hvor på kroppen), I—III (fra kun delvis til helt uegnet)] 

angående ændring i og tillæg til bekendtgørelse nr 246 af 
24.02.1947 
[Om vedtegningen "Hv" (kun egnet til tjeneste i Hjemmeværnet)]



ar & & Nr. 246. 

Overgangsbestemmelser. 
$ 47. De ved nærværende Fundats' Ikrafttræden værende Medlemmer. 

nersamfundet bevarer denne Medlemsret for Livstid, jfr. dog $ 5 in fine, 

$ 48. Kunstnere, der har modtaget Afgangsbevis fra Akademiet ; HL 

de Bestemmelser, der gjaldt før Undervisningsreglementet af 12. Juli 1924, £- 
Kunstnersamfundet i Overensstemmelse med de i $ 5, d og g, henholdsvis for N 

Billedhuggere og for Arkitekter angivne Regler. 

   

  

   

      

   
   

    

      

    

   

     

    

   

  

   

      

   
   

   

   

     

$ 49, Juryen træffer ved denne Fundats' Ikrafttræden Bestemmelse og kendtgørelse indeholdende Regulativ for Bedømmelsen af de værne- 
vidt de paa dette Tidspunkt anerkendte Udstillinger skal bevare Anerkendelgg i pligtiges Tjenstdygtighed. 
1. April 1928. an 

Efter stedfunden Forhandling med Krigsministeriet og Marineministeriet fast- 

rved følgende Bestemmelser, der træder i Stedet for det under 18. Februar 1939 

gede Regulativ for Bedømmelsen af de værnepligtiges Tjenstdygtighed. 

$ 50. De i Februar—Marts 1925 valgte Medlemmer af Juryen fungere; 
31. Marts 1928; de Medlemmer af Akademiraadet, hvis -Mandater efter Funda! 

Oktober 1921 udløber henholdsvis 31. Marts 1928 og 31. Marts 1931, forbliver. if it 

indtil disse Tidspunkter. For de inden denne Fundats' Ikrafttræden valgte Medier 
foretages et Valg af Suppleanter efter Regler, der efter Indstilling fra Akadem; Indledning. 
vil være at fastsætte af Ministeriet. g 

> unKrigstjenesten stiller til den tjenstpligtige Fordringer, der forudsætter, at han er i 

& 51. De ved nærværende Fundats' Ikrafttræden i Henhold til $ 32 i Furd EBæiddelse ikke blot af Sundhed, de fornødne aandelige Evner og tilstrækkelig Arbejds- 

af 19. Oktober 1921 valgte 6 Medlemmer af Skoleraadet fungerer alle, uanset de: dygtighed, men ogsaa af et saa kraftigt og vel udviklet Legeme, at han er i Stand til at 

steds foreskrevne Funktionstid, indtil den 31. Marts 1928. å hale de med den militære Tjeneste forbundne Anstrengelser og udføre det Arbejde og 

Ewerholde den Orden og Levemaade, som Tjenesten i Hæren eller Søværnet kræver. Han 
$ 52. De i Henhold til $ 15, $ 34, 1. Stk., og $ 40, 2. Stk., i Fundatsen af 19, al'derhos have et nogenlunde fejlfrit og velskabt Ydre. ” 

ber 1921 foretagne Valg bevarer deres Gyldighed for Resten af den i de nævnte 

skrevne Funktionstid. = Sk. 2. I nærværende Regulativ, dertjener tilVejledning saavel for Sessionerne 
in m for .Kassationskommissionerne, sondres mellem: 

53; Bestemmels i nærvær! 2 eder i Kr $ 53. Bestemmelserne i nærværende Fundats træder i Kraft den 31, Marl | Legemsfejl, Mangler, Sygdomme og Svagheder, der ikke frembyder nogen Hindring 

——— for Anvendelse til K. I., ubetinget tjenstdygtig (jfr. dog Stk. 3); 

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab. .”Légemsfejl, Mangler, Sygdomme og Svagheder, der medfører Anvendelse til K. II., 
E . betingettjenstdygtig (jfr. dog Stk. 4), og 

Undervisningsministeriet, den 15. Februar 1947. … Legemsfejl, Mangler, Sygdomme og Svagheder, der gør uskikket til al 
Krigstjeneste (jfr. dog Stk. 5). 

  

M. Hartling. 5. 8 8.3. Flere Legemsfejl m. m., der hver for sig ikke frembyder nogen Hindring for An- 
endelse til K. I., vil efter Omstændighederne kunne indskrænke den værnepligtiges An- 
ndelighed saaledes, at de medfører Anvendelse til K. II. 

Bk. 4, Flere Legemsfejl m. m., der hver for sig medfører Anvendelse til K. II., vil efter 
mstændighederne kunne gøre den værnepligtige uskikket til al Krigstjeneste. 

R 5 Legemsfejl m. m., der under III. er trykt med fremhævet Tryk, gør altid — uden 
Ek lsyn ti Grad og Betydning — en værnepligtig uskikket til al Krigstjeneste. Naar en 
Fad m. m., som under III, ikke er trykt med fremhævet Tryk, er til Stede i ringere 
fills Nå z af mindre Betydning, og der under I. eller II. findes en Bestemmelse om den, 

£ ilder 1 ng ejlen m. m. være at henføre under henholdsvis I. eller II. Findes der hverken 
47 ler TI. nogen Bestemmelse, afgør Sessionen eller Kassationskommissionen under 

Be U samtlige foreliggende Omstændigheder, hvorvidt den værnepligtige er ubetinget 
i Ygtig eller betinget tjenstdygtig, og i sidste Tilfælde, om han er tjenlig til et af k 102 

ut Hej  



  

      

å 55 Nr. 246. Nr. 246. 754 4. 2 år 1947. BD: 

Vaabnene K. II. 1—8 eller tjenlig til Hjælpetropperne K. II. 9. a. eller b. 
henvises til vedkommende Punkt under I. eller II., og Legemsfejlen m. m. angi 
dens Navn eller Betegnelse at føje: »i ringere Grad«, »af mindre Betydning« eller 

Stk. 6. Værnepligtige, hos hvem der findes Legemsfejl eller Svagheder, som v. 
blikket ikke frembyder Hindring for Anvendelse til Krigstjenesten, men Som ef 
Art og Grad maa befrygtes at ville udvikle sig saaledes, at de bliver en Hindring 
nesten, og værnepligtige, hos hvem der findes Legemsfejl eller Svagheder, som vej? 
blikket maa anses for at være en Hindring for Anvendelse til Krigstjenesten, mM 
efter deres Art og Grad maa antages at kunne bedres saaledes, at vedkommeiger tjenstdygtig, bør afvises eller forbigaas, saa længe det efter Værnepligtsloven ek ligt (jfr. Værnepligtslovens $$ 15 og 16). 

Stk. 7. Det samme bør ske, hvor der ved de for Sessionen fremlagte Attester mon Indhold. ved Sessionslægernes Undersøgelse ikke er givet tilstrækkelig Sikkerhed for, at de de pligtige lider eller har lidt af en Legemsfejl m. m., der indskrænker hans Tjenstdygigk 
- É bestemt eller gør ham uskikket til al Krigstjeneste. & "Legemsfejl, Mangler, Sygdomme og Svagheder, der ikke er bundne til nogen beste; 

   

      

       

sdel. Stk 8, Kan den endelige Behandling af en værnepligtig efter de gældende Bestemmi Be Legemsde 
ikke udsættes, og det paa Grundlag af Sessionslægens Udtalelser anses for overvej 3 "Legemsfejl, Mangler, Sygdomme og Svagheder, der har Sæde i Hovedet. sandsynligt, at den værnepligtige lider af en bestemt Sygdom eller Svaghed, kar Hår å s ler Ki tragtes som lidende af vedkommende Sygdom eller Svaghed. He 10. Legemsfejl, Mangler, Sygdomme og Svagheder, der har Sæde i Hals eller Krop. 

Stk, 9. I de Tilfælde, hvor der i Regulativet er givet Anvisning paa, hvorledes 9 ), Legemsfejl, Mangler, Sygdomme og Svagheder, der har Sæde i Overekstremiteterne, gemsfejl m. m. bevises, bør Sessionen (Kassationskomm: nen) forlange Beviset fø 
den angivne Maade, medmindre Sessionen eller Kassationskommissionen paa Grut 

"af de ved Behandlingen af den værnepligtige eller ved Observation i Tjenesten gj 
Iagttagelser eller paa Grundlag af andre sikre Oplysninger om ham tør anse "det fore 
utvivlsomt, at de paagældende Legemsfejl m. m. er til Stede. 

Tegemsfejl Mangler, Sygdomme og Svagheder, der har Sæde i Underekstremiteterne. 

Stk, 10, Der meddeles enhver værnepligtig, der erklæres for stedse uskikket til al Krigs 
tjeneste, men som skønnes egnet til Civilbeskyttelsestjeneste, Vedtegning »C. B. 
»C. B. II«. Vedtegning »0. B.1.« gives til Værnepligtige, der skønnes at kunne anvel 
C. B. U. Tjeneste. Saafremt den paagældende derimod y 

2) paa Grund af Sygdomme eller aandelige eller legemlige Mangler ikke skønnes at) 
i Stand til at udføre Civilbeskyttelsestjeneste paa tilfredsstillende Maade, 

b) vil kunne medføre Fare for Omgivelserne ved Spredning af Smitstof, eller 
c) kan befrygtes at faa sin Helbredstilstand forringet ved Tjenestens Udførelse, 

gives der ham Vedtegning »ej C. B.«. 
Tjenstudygtighedspas, der udstedes til værnepligtige, der erklæres for stedse 

uskikket til al Krigstjeneste, skal indeholde Oplysning om, hvorvidt den værnepligtige 
skønnet egnet til Civilbeskyttelsestjeneste.



  
  

  

Nr. 246. 

A. Legemsfejl, Mangler, Sygdomme og Svagheder, de ER 
bundne tilnogenbestemt Legemsdel. rs 

  

| 
| II. | 

  

1. 1 |! 

Angaaende Højdefordringerne se $ 6 i Anordning af' 
25. Februar 1938 vedrørende det værnepligtige Mandskabs| 
Tjenstdygtighed og det udskrevne Mandskabs Fordeling. 

1 
Højde under 152 cm ig 

2. 

Mindre kraftig eller mindre' Spinkel, svag eller mtget 
god Legemsbygning. | daarlig Legemsbygning. 5 

(Se Anmærkningen nederst paa Siden). ' 

| | 
! 

| Ed | 3. | 3. i 
Ringere Grad af Fedme. | Høj Grad af Fedme; 

| hindrer almindelig "Arbejdet 
|) | dygtighed. 

| 
| 

| | 
| 4. 4. | 

Uhelbredelig almindelig Uhelbredelig almindelig: 
| Svækkelse efter Sygdom eller  Svækkelse efter Sygdom dk 
|af anden Aarsag, naar den er af anden Aarsag, naar d 

saa ringe, at den ikke i væ- væsentlig Grad hindrer U 

sen af den militære Tjeneste. neste. 
(Bevises ved Lægeattest). (Bevises ved Lægeattest)- 

ig og med nedhængetå 
Arme. Maalebaandet lægges hen over begge Brystvorter og tæt under Spidsen af Skulderbladene. 

Normalt udgør Brystomfanget omtrent Halvdelen af Legemshøjden, noget mere hos sål 
og noget mindre hos store Folk. Er man i Tvivl om, hvorvidt en værnepligtig er tilstrækkelig stå, 
kraftig, kan følgende tjene til Vejledning med Hensyn til, hvad der bør kræves i Henseende til Bi 
omfang: 

Legemshøjde: Brystomfang: 
151—155 cm 84 cm 

156—160 EE . 85 - 

161—165 REE . 86 - 

166—170 

Legemshøjde: Brystomfang: 
171—175 cm 88 cm 
176—180 Æ 89 
181—185 Rn 90 - 

87 - 186—190 + 0: 91 

  

  

  

5. 

a) Forløbne eller tilstede- 
værende Sindssygdomme. 

(Bevises ved Attest fra et 
| Sindssygehospital eller en Sinds- 
|sygeanstalt eller ved Lægeattest," 

der, naar den ikke anfører en 
bestemt Sindssygdomsform, skal 
indeholde en udførlig Beskrivelse 

af Sygdommen). 

b) Ringe aandelige Evne 
Ider ikke «udelukker Anven- 
delse til al Krigstjeneste, men 
er for ringe for Uddannelse 

| : (Bevises ved Attest fra Spe- 
ved Vaabnene m. m., ude-| .  ESES ag . » ude iallæge, Kredslægen, Militærlæ- 
lukker ikke Anvendelse til gen, Forstanderen for en 'Aands- 
Kl: 9. b. 

b) Aandssvaghed. 

Utilstrækkelige aandelige 

| Evner. 

svageanstalt eller den Skolelæ- 
rer eller Præst, hos hvem ved- 

| kommende har gaaet i Skole eller 
til Konfirmationsundervisning). 

c) Sjælelige Abnormite- 

|ter"), der uden at kunne 
| betegnes som Sindssygdom 
eller Aandssvaghed, gør den 

|paagældende uegnet til Mili- 
| tærtjeneste. 

(Bevises ved Attest fra Spe- 
| ciallæge, Kredslægen, — Militær- 
|lægen eller ved Attest fra For- 
standeren for en  Opdragelses 

… Attesten I indeholde 

rivelse af Tilstanden). 

Homoseksualitet.%) 

(Bevises ved Afhøring eventu- 
elt ved Tingsvidne). 

=g pE 

H)Paa Kassationsattesten opføres ingen Sygdomsbetegnelse.  



    

  

  

  

Nr. 246. 758 

Å. 
—— — - 

z | II. 

6. | 6. 5 

| Tilstedeværende 9; 

f ske Sygdomme i Centg, 

|nervesystemet. 

| (Hjerne,  Rygmarv ell 

deres Hinder) eller bliv . 

| Følger efter saadanne og eter 
Læsioner af Centralneryeg 

stemet, saafremt den 

gældende derved bliver uegy 

|til Militærtjenesten. 
| (Bevises ved Lægeattest), i 

z. T: Z 

! Kroniske Sygdomme (4 

| det perifere Nervesystem af" 
alvorligere Natur. É 

Kroniske Sygdomme i det; Andre kroniske Sygdomme 

perifere Nervesystem, naar de'i det perifere Nervesysten, 4 

ikke er af alvorligere Natur naar de medfører væsentlige 4 

log ikke medfører væsentlige | Funktionsforstyrrelser. 

Funktionsforstyrrelser. | 
| (Bevises ved Lægeattest). 

8. 8. | 8. 

Stammen i ringere Grad Stammen eller anden Tale: 

(kuperet Tale). | forstyrrelse i højere Grad. % 

(Udelukker dog Anvendelse til|  (Bevi ved Lægeattest ele; 

IK, II. 2, 3, 4, 6 og 7 Tg. og An-| Attest fra et Institut for Tale: 

| vendelse af Tillægsvedtegning F.). lidende, fra: Præst. eller Skoe4 

(Bevises ved Lægeattest eller | lærer). H 

Attest fra et Institut for Tale- i 

lidende, fra Præst eller Skole- al 

lærer). 

9. | 9. Foil 9. 
a) Epilepsi. 

3) 3) Al ke De Tingsvidne, ft 

godtgør 1 vel konstateret 

| fald eller ved Lægeattest) 
Udtalt Tilbøjelighed tilbe 

| | vidsthedstab med Kram 
eller til Besvimelse. = 

(Bevises ved Tingsvidne 
| Lægeattest). ; 

b) | b) | Bb) Udtalt nervøs Svække” 

  

   

  

  

| | eller udtalt hysteriske AnkfÉ 
(Bevises ved Lægeattest): 

    
   

  

  
  

  
  

  

  

Å. 

II ITIL. 

10. 10. 

a) Forløbne eller tilstede- 
| værende kroniske  Syg- 
| domme af alvorligere Natur, 
| saasom perniciøs AÅnæmi, 
| Leukæmi, = Blødersygdom- 

me 0. lign., Sukkersyge 
| (diabetes mellitus), Base- 

| dows Sygdom og andre kro- 
niske Sygdomme, der skyldes 

Forstyrrelser i den interne 

Sekretion. 
(Bevises ved Lægeattest). 

b) b) Godartede kroniske Syg-| 1%) Andre kroniske Syg- 
domme, naar de ikke udøver | gomme, saasom kronisk Led- 
len skadelig Indflydelse paa |degigt, kronisk Muskelrheu- 
|Almenbefindendet eller med-|matisme, kroniske Forgift- 
fører væsentlige Ulemper. ninger, naar de er til Stede i 

| (Bevises ved Lægeattest). en saadan Grad, at de udøver 

| en skadelig Indflydelse paa 
Almenbefindendet eller med- 

fører væsentlige Ulemper.   (Bevises ved Lægeattest). 

  11. 1. 11. 
1 Anfald af Gigtfeber 

(febris rheumatica). 
(Bevises ved Lægeattest). 

| 
12, 12. | 12. 

3) Uvæsentlige Ar efter for-| a) Forløben Kirteltuberku-| — a) Tilstedeværende Kirtel- 
hben Kirteltuberkulose før 15 lose med større År eller som | tuberkulose. 
dars Alderen, har været til Stede før 15!  ForløbenKirteltuberkulose, 

|Aars Alderen. som har været til Stede efter 

15 Aars Alderen, jævnfør 

I. C. 2., eller som har efter- 

|ladt større generende eller 

| vansirende År. 
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b) Uvæsentlige Ar efter! b) Godartet Kirtels 

     

      

    
    

     
    

  

   
   

  

| | 
sø Godartede Svulster, der b) Godartede Svulster (saa- 

ygdom | b) Anden kronisk % Svulster, der, b) - eg = 

Kirtelsyr nn, i agere re adm se onisk R rtede re kun medfører uvæsentlige (som Bensvulster, 6 
| i i | Kirtelhæ Yirer sig [fører Ulemp Ulemper, (ster), der i væsentlig Grad 

| | Kirtelhævelse, Saax eller" 
|vansirer eller medfører væ- 

| | rr ler gf deres 
|sentlige Ulemper ved at BNG 

| 
(sk frå æde elle 

deres Sæde paa et Sted a: 

! 
|2 H Ser Paavisg] 

|Legemet, hvor de er udsatte 

| 
| medfører væsentlige ”R 

| for Tryk eller hindrer Anven- 

| 
[fonstorstyrielker eller ig 

delse af den militære Klæde- 
|sentlig Grad Vansirer"q, 

dragt og Udrustning. 
|paagældende eller hindre 

| 
li at benytte den militæj 

| 17 
17. 

| 
| Klædedragt. 

17. 
” | Betydelig Misdannelse eller 

| | 
| Lemlæste 

- ] 
| 13. | 13. | 13. då 

Godartede kroniske Hud-| Godartede kroniske Hud-| Kroniske Huds zdomme domme, naar de findes i der medfører væsentlige Ule |væsentligere Grad. | per. | 
| 

  

   
sygdomme, naar de findes j 
mindre Grad. 

  

18. | 18, | 18. 
Kroniske Tilstande, der un- 

| der de for den militære Tje- 
neste særlige Forhold kan 

  

medføre Fare for Omgivel- 
sål Éi fedning s it- 

lø | 14. | 14. 
AR ved Spredning af Smi 

| fg ng nike Sa 
(Kroniske Bacillebærere). | Telbren ske sl æR 
(Bevises ved Lægeattest). 

| uhelbredelige eller efter Hej 
ide | ling let at ville bryde op. 

| 
! 

15. | 15. 
15. 

År, som er betydelig van- 
atlige Funktions- |sirende, eller som foraarsåger 

| væsentlige Funktionsforstyr. 
| (relser, 

  

År, der ikke er betydelig! 
vansirende og ikke foraarsa- 

ger Funktionsforstyrrelser, 

År, der kun foraa: er 
indre 

     

    
| | (Det er af Betydning, od 2 

| findes paa Steder, hvor de under 
|den militære T este udsættes 
|for Tryk og Stød). 

| 
| 

16. 
| | 2) Fjernede ondartede (ma- | 

ligne) Svulster, som ikke er 
frecidiveret efter 5 
løb. 

| (Boys ved Lægeattest). | 

  

      

    

16. | 
   

   

  

16. ?) a) Fjernede ellertilstedeve 
rende ondartede (maligne) 

Aars For- |Svulster. 

    
    

          

(Bevises ved Lægeattest)-    

  

   

   

   



  

  

Nr, 246, 

B. Legemsfejl, Mangler, Sygdomme og Sv y Svagiede 
Sædei Hovedet i ” 

   

   
     der hø 

  

  

| IL III. 

1. | 1. | 1 
| Substansmangel af Hj 
| | skallen. ” > 

2. 
2 

! 

3 | 

ikke medfører Ulemper. 

|Ulemper. 

3 
Opereret Hareskaar, der Opereret Hiraskaar, der 

| 2 
| Mangel eller Deformitet afg 

| nogen af Ansigtets Dele, hvor ff 
|ved det væsentlig vansires. 
| Mangel eller betydelig De. 
formitet af et Øre. 

3. 

  

Opereret Hareskaar, der 
enten er betydeligt vansirende 
eller medfører væsentlige 

| Ulemper, 
| 
| 

4. 
|"Pilstedeværende Ganespalfe. 

5. 
| Kroniske, stærkt vansirende 

| Sygdomme i Ansigtets Hud 
| eller i Haarbunden. 

| 6. 
| Mangel af et Øje. 

Blindhed paa et Øje. 

| (Det sidste bevises ved Læge 
attest). 

  

       
E samme Syns: 

Pa 

E" Livsstillinger, der udskrives 

Tilstedeværende j 
ig edevæ: stort Ha- 

er vansirende eller nedfører | slsgr 

  

    

  

763 Nr. 246. 

B. - 

IL III 

7 ! 7 1; 

sstyrke efter Kor: 
Sly» paa det bedste Øj: 

føre end ”/60 paa det dear 
   

   

Til Klasserne IT. 1—4 kræ-| Synsstyrke efter Korrek- 

es samme Synsstyrke som |tion 8/5, eller derunder paa 

1 Klasserne I. 1—4. det bedste Øje eller 3/,, 'eller 
|derunder paa det daarligste 

g Til Klasserne K. II. 5—8| Øje. 

Af Befarne, Fiskere, derog K. II. 9. b. kræves Syns | (Bevises ved Lægeattest). 

SE sejlet i søgaaende Fartøj, styrke efter Korrektion mel- | 

og Mandskab, der har sejlet lem %/,, og %/,, paa det bedste 

bin Dæksbesætning, kræves Øje og størr end %/,, paa det 

  

jøste øje. 

   

É fr ab udskrives til Flaaden daarligste. 

E ymsstyrke uden Korrektion 

  

paa det bedste Øje. Til Klasserne K. II. 9. a.! 

virke kræves af kræves Synsstyrke efter Kor- | 

b med ikke fordrederektion mindst %/,, paa det 
edste Øje og større end %/6, 

tj Flaaden (jfr. kgl. Anord- paa det daarligste. 
ning af 25, Februar 1938 

j6B. IV. Søværnet Å. 8:). 

UN 
     

   

  

Om Tillægsvedtegning C. og 
F. se under I. | 

;vedtegning kræ- 

ves Synsstyrke efter Korrek- 

tion ikke under %/, paa bedste 

Øje — for Fodfolkets — her-, 
inder Livgardens Vedkom-" 
mende paa højre Øje. 

Til Ki 

    

   

Ti K. I. 2, K. I. 3, K. I. 4, 
Cy. og Tillægsvedtegning kræ- 
ves Synstyrke efter Korrek- 
tion %/,, paa højre Øje. 

Til Vedtegning K. I. 4 R.| 
og P. kræves Synsstyrke uden! 

Korrektion %/, paa det bedste 
Øje og &/,, paa det daarlig- 
ste Øje | 

Til Tillægsvedtegning C. 
kræves Synsstyrke efter Kor-| 
rektion 6/,, paa det daarligste 
Øje samt normalt Synsfelt.  



  

       
   
      

   

        
   

            

     

      

      

   
   

  

   

  

  

8. 

  

opisk 

Refraktionsanomalier tilsam- Refraktionsa: 
men 4 D. eller derunder paa men mellem 4 
det ene Øje og mindre end'ene Øje og melle: 
10 D. paa det daarligste. 

! 
| 

8. 
Nærsynethed (Myopi), my-| Nærsynethed (Myopi), myo- | 

igmatisme eller disse pisk Astigmatisme eller disse |pisk Astigmatisme ell 
nomalier tilsam-|Refraktionsanomal 
og 6 D. paa det men — og lige 

m dog 10 D. 'synethed (manif: 
paa det andet Øje. 

(Bevises ved Lægeattest. 

10. 10. 
(Natteblindhed udelukker Vedtegning »04). 

1. 11. 

12 12, 

13. 13. 

8 

Nærsynethed (Myopi), my. 

seller disse 
ler tilsams 

eledes Lang! 

  

| tropi), hypermetropisk Astig= 
|matisme eller disse Refrakd 
|tionsanomalier tilsammen < 
[6 D. eller derover paa begne 
Øjne eller 10 D. eller derover 
raa et Øje. 

(Bevises ved Lægeattest). 

   

| 
| 

9. 
| Uhelbredelig eller ofte til- 
| bagevendende Sygdom i selve 
|Øjet. 

(Bevises ved Lægeattest). 

| 10, 
| Uhelbredelig — Natteblind- 
hed. 

| (Bevises ved Tingsvidne eller 
| Lægeattest). 

! 

11. 
| Skelen i høj Grad. 

12. 
Kronisk Sygdom i Øje” 

|laagene eller Øjets Bindehinde ” 

| med blivende betydelige For- 
andringer af disse, 

| Betydelig Nedsynkning af 
øvre Øjelaag (ptosis) paa et 
eller begge Øjne, naar den 
antages at være blivende. 

  

| 13. 
| Betydelig kronisk Sygdom 

i Taarevejene med Taareflod 
| eller Fistler, 

est Hypermer i 

  
  

  

14. 14. 14, 

Liat Tunghørighed, 9: Sum- Moderat Grad af Tung-' Døvstumhed. il ghørig 

pen af 
for Hv: 

prøvet for sig — dog over stemmi 
Øre 
12 Meter. i 

Gælder ogsaa for Tillægs=| 

vedtegning »C«. 

d) 

| 
| 
| 

15. | 
| 

| 

16. 

  

   

15. | 
Blivende simple Defekter i| Kronisk Mellemørebetæn- 

Trommehinden. 

    

begge Ørers Høreevne børighed o: Summen af begge! Høj Grad af Tunghørighed 

iskestemme — hvert Ørers Høreevne for Hviske-'o: Summen af b 
Eg e — hvert Øre prøvet |Høreevne for Hvis! 

   ge Ørers 

kestemme 

— hvert Øre prøvet for sig — 
under 8 Meter. 

Høreevnen under 2 Meter 

paa det daarligste Øre. 

  

  

  

nhed bevises ved At- 
inderen ved et Døv- 

stummeinstitut, fra Præst eller 

Skolelærer eller ved Lægeattest. 

| Høj Grad af Tunghørighed be- 
vises ved Lægeattest). 

   

15. 

delse med Pusdannelse. 
Dybere liggende uhelbrede- 

gdomme i Høreorganet.    

(Bevises ved Lægeattest). 

| 16. 
a) Forløben eller tilstede- 

| værende Tuberkulose i Næ- 
|sen. 

b) Kroniske Sygdomme i 

Næsen, naar de medfører 

stinkende Udflaad. 

  

Syødomme i| €&) Andre kroniske Syg- 
ygdor VEL i 

i væsentlig domme i Næsen, der i væsent- enig 
alen eller Aan- lig Grad hindrer Talen eller 

| Aandedrættet. Sværere kro- 

| Lettere kronisk Kæbehule- | niske Kæbehulebetændelser. 

(Beviscs ved Lægeattest). 

d) Kroniske Sygdomme i 

|andre af Næsens Bihuler. 

(Bevises ved Lægeattest). 

Z 

  

         

    

       
     
       
        

        

  

      
    

 



  

  

18. | 
Tandmangel i saa betydelig | Han 7 oernuelt ved'Grad, at Tygning kun mulig. Pee g enke partiel gøres ved fuldstændig Protese Totese — er et til Afbidningii Over- eller Undermund. | og Tygning nødvendigt Antal ' korresponderende Tænder. 

| Saafremt Tyggeevnen kun 
muliggøres ved omtrent fuld- 
stændig Protese i Over- eller 
Undermund udelukkes ved- 
kommende dog fra Anven- 
delse til K. I. 1, medmindre 
Ppaagældende er »befaren«. 

18, 
Tandmangel i ringere Grad,| 

naar der 

)JAnmærkning: I Tvivistilfælde, hvor en bestaaende Ti ikke er eller mulig foreløbig ik 
gældende som Regel være at afvise, 
udygtig. 

[nisk Sygdom i 

| <a) Forløben eller 
| værende Tuberkulog 
|eller Svælg. 

| 

| b) Anden kronisk gy9å" organisk Fejl i eller FÅ |Læsion i Kæber, Mung ml 
|Svælg, naar dett 
ning eller Synk: 
vanskelig eller 
staaelig. 

tilstg 

e gør Tygd 

18. 
Fuldstændig 

hvor Tygning ikk; 
ved r, eller svær kro 

Tænderne, 

andmangel eller Sygdom i Tænderne 
kan afhjælpes med Protese, vil den pas- » forbigaa eller at er. "e for Tiden tjenst- 

Mund elle 

767 

Mangler, Sygdomme og Svagheder, der har 

Sædei Halseller Krop. 

  

II. 
  

1. 

2) Forløben eller tilstede= 

værende Tuberkulose i Stru= 

ben. 
(Bevises ved Lægeattest). 

b) Anden kronisk Sygdom, 

|Svulst eller Misdannelse i 
eller om Strube eller Luftrør, 

hvorved Aandedrættet ge- 

neres eller Stemmens Brug 

i væsentlig Grad besværlig- 
gøres eller Stemmen utyde- 
liggøres. 

(Bevises ved Lægeattest). 

2. 
3) Ophelet Primærinfiltrat' 

i Lunge eller Lungekirtler. 

2, % 
a) Forløben Tuberkulose i  a) Forløben ellertilstedevæ- 

Lunge, Lungesæk eller Lunge- rende Tuberkulose i Lunge, 

Ikirtler, der ved gentagne Spe- Lungesæk eller Lungekirtler. 
'cialundersøgelser i 5 Aar ikke: (Bevises ved Lægeattest).") 

har vist Tegn til Aktivitet. 

b) b) Astma (astma bronchi- 

ale) med gentagne og karak- 
istiske Anfald. 

c) 
| sager Vi 

| forstyrrelser. 
(Bevises ved Li attest)"). 

d) Andre kroniske Syg- 
domme i Lunge eller Lunge- 

sæk. 
Blivende Følger af Syg- 

domme i Lunge eller Lun; 

sæk, herunder empyema pleu- 
Træ, naar de foraarsager væ- 
sentlige Funktionsforstyrrel- 
ser. 

(Bevises ved Lægeattest).+) 

natlige Funktions- 

| d) Forløben Lungehinde- 

betændelse, der efter 3 2 

Forløb ikke har vist Tegn 

Overgang til Lungetuberku- 

lose. 

")Anmærkning: I Tvivlstilfælde vil den paagældende som Regel være at afvise, forbigaa 

. eller erklære for Tiden tjenstudygtig.  



  

   

  

    
     

   

    

   

  

   
   

   
    

  

   

  

     

  

   

       

      

    
    

    

   

  

   
    

  

   

    

   

  

  

") Anmærkning: 

  

   

   

I Tvivlstilfæld! 
eller erklære fo: 

    

   

8 vil den paagældende som R x Tiden tjenstudygtig. 

      

(Beviscs ved Lægeattest). 
egel være at afvise, forbigaå 
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768 

C. 

ERNE 

—————— 
== 

TIT. 

I. | II. 

I 
] 

b) Andre kroniske Syg- 

& | ” | . ik 
b) 

domme i eller blivende Følger 

Funktionsforstyrrelse 
af | Kronisk organisk gy 

af Læsion af Brystkassen, der 

(Hjertet i ringere Grad ude-|i Hjerte, Hjert —Y8 

raarsager væsentlige Ulem- 

[ , 
J >» Hjertepogg 

foraarsag! 

llukker ikke Anvendelse til |Pulsaarerne, 

| 

JK. II. 9, pb. Betydeligeré  £414-4 

ved Lægeattest). 
8 Unkt; 

| 
ostkas- 

| 
|Hjertelidelser af var el 

| 
Deformitet: sf Brystkas 

! 
|rakter. 

Kg 
| 

sen, som foraarsager væsent- 

| 
| (Bevises: ved Lægeattestyj 

| 
lige Funktionsforstyrrelser. 

| 
| 

| | 
| 6. 

4. | 
| 4. 

6. 
a) Forløben eller tilstede- 

| . 
$ 

kulose i S 

3) 
| a) 

| a) Forløben eller tilsteg, 8) 
ik 

værende Tuberkuloso i Bæk 

l 
. 

= 

kenets Knogler. 

] 
| rate . Tuberkulosg 

He ER Sad. Lægeattest). 

| 
| virvelsøjlen. | 

! (Bevises ved Lægeattest) 

b) Andre kroniske Syg 

| 
. 

b) 
i eller blivende Føl- 

b) 
| b) 

| b) Kronisk Sygdom af b) 

domme i Son af Bækkenet, 

|den Natur i Hvirvelsøjleg 

rr sneen åg væsentlige 

! 
| blivende Følger heraf sal 

fen forsnmagen "us i 

| 
| blivende Følger af Læsion af= 

be ved Lægeattest). i 

. . | | 
(Bevises ved Lægeattest). 

| 
Betydelig een " 

Uvæsentlige Afvigelser fra Mindre Afvigelser fra Hvir- | Afvigelser fra Hvirvelsøj: 
| 

|Deformitet bi 

Hvirvelsøjlens normale Form velsøjle S normale Form uden | lens normale Form, naar de 
| 

| 7 

uden Indskrænkning af Be- Indskrænkning af Bevægelig- | er betydelige ell DB ri 

| in 

vægeligheden. i lheden. 
EE [ligheden år Indskrbnken in T 

Bet delig nen de 

| "Medfødt Misdannelse af Uvæsentlig Misdannelse af | mangelfuld Udvikling af de 

| 
|Hvirvelsøjlen, naar den med- de udvendige Kønsdele. | 

fravige anset, 

| RD RS a |fører Fors: yrrelser, der er til å 

| 

| 
|Hindring for Tjenesten. 

| 8 

l 
I 

Ki 

| ål == ig 

| 
| 

i 
Testiklen i Bugringen eller 

c) 
| €e) 

| c) Skævhalsethed, naar 3 8 
| le tigar:dsn dre 

|den er til Stede i høj Grad FÅ 

nen SAGE i Pipe, 

|og ikke af forbigaaende Na- 

|Ead skydes ne i "Under: 

lir 8 

Begge Testikler i 

Fa; 
1 Testikel i Underlivet eller. 

livet eller Mangel af begge 
) 

Mangel af«2…T'estikel. 
Testikler. 

5. 
5. ! 5. 2) 

a) 
| 2) Forløben eller tilstede- 

9. . 

| 
[værende Knogletuberkulose 

9. 
a) Forløben eller tilstede= 

| 
i Brystkassen. 

3) 
2) 

| 
| 

værendeTuberkulose i Køns- 
organerne. 

Boris: ved Lægeattest). 
104 

i 

 



    
         

   

    
     

  

   

  

        
       

          

   

  

         

     
      

    

       

  

    
      
        

       

  

      

        
       

          

         

    

    

b) Mindre betydelig Blod- b) Blodaarebrok af betyde aarebrok, ligt Omfang, nåar det ikke 
medfører svækket Arbejds- 
dygtighed. 

(Udelukker dog Anvendelse til K. I. og R., 4. Cy., 4. P., 6. og Vedtegning H.) 

b) Blodaarebrok af 
| deligt Omfang, naar det 
fører hyppige Og Væsen; 
Ulemper med nedsat Årbej K. II. Cy., 4. [dyetighed, 

c) Mangel af en Nyre. 

2 (Bevises ved Lægeattest). 

i d) Uhelbredelig Sygdom, 

J) Ø organisk Fejl eller blivende 
Følger af Læsion af Urin- | 

  

     

  

   

   
    

   

  

    

  

   

  

   

       
   

      
  

      
  

røret, naar de medfører paa- 
Q) 

| 
viselig betydelig Besværlig- | e) | &e) Anden kronisk Sygd; 
lhed ved Vandladningen eller 

| |organisk Fejl i eller bliveng 
'anden betydelig Ulempe. |Følger af Læsion af Køn: 
| (Bevises ved Lægeattest). |ganerne, naar de hindrer al 

| mindelig Årbejdsdygtigheg Lg e) Orthostatisk Albuminuri. | &) | ler har en skadelig Inddy. 55) (Bevises ved Lægeattest). ! [delse paa Befindendet, 
| 

| | É | £ f) Bestaaende ufrivillig 
id, 10: | Hu kn ) Vandladning (enuresis). Ufuldstændigt Lyskebrok, Underlivsbrok, som enter 

(Bevises ved Tingsvidne). aar der ved Indførelse af en'er fremme eller beviseligt jer i Lyskekanalen føles har været uden for Brok Anslag ved Hoste, og som! kanalen efter det 6. Leveaar gentagne Gange har givet An-og som ikke er hævet ved "7 ledning til Besværligheder.  |Operation, d 
13. Sl ÉN 

(Det sidste bevises ved Læge-|  (Bevises ved Lægeattest)"). 13, | 3) Forløben eller tilstede- 
Jattest). År efter Brokoperation, 3) 2) værende Tuberkulose i Spise | |naar det viser sig eftergive- 

rør, Mavesæk eller Tarm- 
Uvæsentligt Navlebrok. | 

kanal samt de øvrige Un- | | E 
derlivsorganer eller Bug- 

. 11 11. ! 11. 
'hinden. 

Uvæsentligt Vandbrok. Mindre Vandbrok. | Stort Vandbrok. 
(Bevises ved Lægeattest). 

| 
b) Velkonstateret eller 12 12 ! 12 b) b) opereret Mave-Tarmsaar. ” Se 

ri: ved Lægeattest). 

2) 2) | a) Forløben eller tilstede« 
fBiviidstved Fegen | | værende Tuberkulose i Urin- sk ; c) Anden kronisk Sy organerne. 

ce SD Ha : Kl 
| SE ol i e) 

|dom, organisk Fejl eller bi 
| | (Bevises ved Lægeattest). 

hende Følger af Læsion af b) b) | b) Andre kroniske Sygdom- 
Spiserør, Mavesæk eller RER |me, organiske Fejl eller bli- 
kanal samt de øvrige Under- | vende Følger af Læsion af 
livsorganer eller i Bughinden, 

| Urinorganérne. 
naar de udøver en ig | (Bevises ved Lægeattest). 
Indflydelse paa Almenbefin- 

ls 

dendez. 
”) Anmærkning: I Tvivlstilfælde vil den Paagældende som Regel være at afvise, forbigss 

' (Bevises ved Lægeattest). 
eller erklære for Tiden tjenstudygtig.



      

      

   

      

   

d) Fjernelse af Blindtar-' d)1 
7 e 

Anfald af akut Blind-| . 
nd-| 

tarmsbetændelse efter det 15.| 
Aar, naar der ikke er fore-| 
taget Fjernelse | 
|tarmen. 

e) 
) e 

14, 
14, 

d) 2 Anfald af 
tarmsbetændelse 
ene efter det 15. af Blind-|der ikke er foret; 

nelse af Blindtar: 

e) År efter Bugsnit, 
det viser sig eftergiv, i 

14 
Kronisk Fremfald 

detarmen, 
Store Hæmorrhoid 

| tarmen, 

Å Mme) (Bevises ved Lægeatiå eat leg 

akut 
hvoraf 
dar, 
aget 

   

eligt 

af ku 

Store] alknuderd Kroniske Fistler fra Fa 

    
  

pege 
emsfejl, 

røg 
Nr. 246. 

Mangler, Sygdomme og Svagheder, der har 

Sædei Overekstremiteterne, herunderNøgleben 

ogSkulderblad. 
  

= | II. 
  

Lt; 

b) 

9) 

d) 

då. 

3 

ikke indskrænkes. 

| 1 | i 
2) | 2) Forløben eller tilstede- 

værende Tuberkulose i Over- 

| |ekstremiteterne. 

b) b) Anden kronisk Sygdom 

| af alvorlig Natur i Overeks- 

| |tremiteterne. 

| ce) | c) Kronisk Sygdom af 

godartet Natur, Deformitet 

| (eller blivende Følger af Læ- 
sion eller Sygdom, naar År- 

| mens eller Haandens Brug- 

| |barhed derved i væsentlig 

| Grad indskrænkes. 

d) d) Betydeligt fremstaa- 

| |ende Skulderblade. 

| 2. | 2. 
Ringe Grad af Svind (Atro- Svind (Atrofi) i Arm eller 

Haand med betydelig svæk- 

ket Kraft. 

  

(fi) uden væsentlige Funktions- 

forstyrrelser.   

| 3 | i 
Mangel af og Fejl ved et; Mangel af og Fejl ved et| Fuldstændig Mangel af 

eller flere Fingerstykker, naar eller 

Haandens Brugbarhed derved Haandens Brugbarhed derved Fuldstændig Mangel af 

  

ore Fingerstykker, naar Tommelfingerens Yderstykke. 

|højre Pegefingers Yder- og 

Mellemstykke. 

| Mangel af 3 eller flere Fin- 

| —… |gerstykker paa samme Haand, 

| ” |hvorved Haandens Brugbar- 
|hed i væsentlig Grad ind- 

| skrænkes. 

| Slaphed, Stivhed, Krum- 

| bøjning eller anden Fejl ved 

en eller flere Fingre, hvorved 

| |Haandens  Brugbarhed i 

væsentlig Grad indskræn- 

| kes. 

Sammenvoksede eller over- 

| |tallige Fingre, naar Haan- 

|dens Brugbarhed væsentligt 

| indskrænkes. 

i nogen Grad indskrænkes. 

  

   



  

   

  

Nr. 246. 

  

    

   

  

   

  

   

   

  

    
   

  

       

    

  

   

  

   

    
     

          

   

  

   
    

E. Legemsfejl 

  

Anmærkning: For Tjenestek 
Fordringom Marchdy 
1938). 

For de øvrige Tjenestekla erindres, at Mandskabets Ben o beskafne, at de Kr 
Tjeneste, bl. a. ogsa 
destgøres. 

Is 

2) 

b) 

ce) 

2) 

Mangler, 
Sædei Underekstremiteterne, 

av, derstilles til dem ved den aved Arbejdei staaende Stilli 

774 24, Februar 

Sygdomme og Svagheder, der iX . 

III. 

lasserne 2., 3., 5., 7. o 
&: I 

8 9.8. sti 8&tighed($6i Anordningen a Må f 25. Pe bg 

ssers Vedkommend 
g Fødder skal væ 

forskellige 
ng, kan fy 

1 | 1. 
| 2) Forløben eller tilstegge 
|værende Tuberkulose j; Un: 
derekstremiteterne. 

b) Anden kronisk Sys | 
|dom af alvorlig Natur i ! 
derekstremiteterne, 

c) Kronisk Sygdom "al 
|godartet Natur, blivende Føl: 
|ger af Læsion eller Sygdom 
li Underekstremiteterne, naal 

a) 

  

disses Brugbarhed derved ja 
væsentlig Grad indskrænke, 

     

   
   

   
   
   

    
      

    

2. 
2) Ringe Svind (Atrofi) af 

2. 
2) Betydelig Svind (At        Laar, 

uden væsentlige Funktions-| Fod. 

Underben eller Fod fi) af Laar, Underben eller 

        

   

  

   

  

   

      

3. 
2) Let udvidede Blodaarer. 

forstyrrelser. 

| 3. 
a) Udvidede Blodaarer i 

større Grad eller 
ning. 
Blodaareknuder 

| Længdeforskel af Ekstre- 
|miteterne paa 3 cm eller z 

| derover. 
Iøjnefaldende Halten. 

8, 
a) Blodaareknuder  (Va- 

Jdstræk- ricer), naar de er betydeligere 

|eller findes i større Udstræk 9 
(Varicer) (ning, eller naar Huden over 

  

   
     
  

  

Nr. 246. 

E. 

Er I. TIL. 
1 

4 4. 4. 
2) | a) Deformitet af Under- 

|ekstremiteten herunder Fo- 
den, naar Brugbarheden i 

| | væsentlig Grad indskrænkes. 

"| 
5. 5. 5. 

| Sværere Grad af Platfod. 

6. | br 

7 R 7. 
Mangel af 1 Taa paa en 

eller begge Fødder, naar det 

ikke er Stortaaen, og naar 

Trædepuden i Fodsaalen er 

normal. 

Denne Bekendtgørelse træder straks i Kraft. 

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab. 

|" Fikseret Platfod. 

6. 
Høj Grad af Fodsved, der 

efter at vedkommende i Tje- 
nesten har været prøvet og 
behandlet, har vist sig at 

| være uhelbredelig. 
| 

i. 
| Mangel eller Ubevægelig- 
hed af en Stortaa. 

Mangel af flere Tæer paa 
samme Fod, naar Fejlen med- 
fører væsentlig Hindring for 
Gangen. 

| Kroget Taa, naar den med- 
|fører væsentlig Hindring for 
Gangen. Stærk Deviation af 
Stortaaen, saa den ligger over 
eller under de andre Tæer. 

Overliggende Taa, naar den 
medfører væsentlig Hindring 
for Gangen. 

| Overtallige Tæer, for san 
|vidt Brugen af almindeligt 
|Fodtøj derved hindres. 

  

Indenrigsministeriet, den 24. Februar 1947. 

  

af ringere Omfang, naar Hu-' dem er atrofisk. Ejnar Kjær.       

    

      den over dem er normal. 
(Udelukker dog Anvendelse til 

IK. IL'2, Cy. og 4. Cy.). 

  

        
Fischer 

fg. 

 



  

  
    

Nr. 247, 
776 

    

            

   

Bekendtgørelse om Ændring af Forsyningsministeriets Bek 13. Juni 1947 om Handel med Kød og Flæsk m. v. 
  I Medfør af Lov Nr. 158 af 29. Mar! 

NEN af I Dv al 29, Marts 1943 om erhvervsøkonomisk. ninger, "Vareforsyning m. v., jfr. Lov Nr. 139 af 31. Marts 1947, fastsættes ele med Ministeriet for Landbrug og Fiskeri herved følgende: ” i gende: 

1947. — Nr. 86. 
mmm mmm nn 

Nr. 248—266. 

sytidenden AÅ. 
iron AKA DER KERENEA KEN ENDE 

I 
agivet 25. Aug. 1947. 

  

$1. 
Bestemmelserne i Forsyningsministeriets Handel med Kød og Flæsk m. v, kommer ikke til og Finker. 

Bekendtgørelse af 13. Juni 1947: Anvendelse paa Blodpølse, Blodbuddggf 
mm NE 248, 

31. Maj. 

Lov om Boliganvisning m. v.+) 

(Kundgjort i Radioen”den 31. Maj, 1947.) 

$2. Denne Bekendtgørelse træder i Kraft den 11. August 1947, 
Hvilket herved bri il i ig K c: ringes til almindelig Kundskab, "vi Frederik den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters, 

f-Herlug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, 
Forsyningsministeriet. den 8. A: 4 , ”» ugust 1947, føre vitterligt: Rigsdagen har vedtagetog Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 

Axel Kristensen. 
Af lste Afsnit. 

Boliganvisning. 

$1. 

sik. 1. Hvor Boligforholdene i en Kommune taler derfor, kan Kommunalbestyrelsen 
bestemme, at Reglerne i denne Lovs Afsnit 1 skal gælde i Kommuner. Kommunalbesty- 
relsens Beslutning skal bekendtgøres i Statstidende og i øvrigt paa den i Kommunen almin- 
delig brugte Maade; Beslutningen træder i Kraft fra og med Datoen for det Nummer af 
Statstidende, hvori den er bekendtgjort. 

Sk. 2, Reglerne i Afsnit 1 gælder dog umiddelbart for Københavns, Frederiksberg og 
Gentofte Kommuner. 

  

82. 
mg. Sk.1l. I de Kommuner, i hvilke Reglerne i nærværende Afsnit finder Anvendelse, ned- 

J | sættes et Boliganvisningsudvalg. Udvalget bestaar foruden af 2 af Kommunalbestyrelsen 
valgte Medlemmer, af hvilke det ene udpeges som Formand, af 2 i Kommunen bosatte Med- 
lemmer, af hvilke det ene vælges af Kommunalbestyrelsen efter Indstilling af de større 
Grundejerforeninger i Kommunen, medens det andet vælges af Kommunalbestyrelsen 

efter Indstilling af de større Lejerforeninger i Kommunen. Tvivl om, hvilke Foreninger 
der kan komme i Betragtning, afgøres af Indenrigsministeren. Der vælges samtidig en Sup- 
pleant for hvert Medlem. Udvalgets Afgørelser træffes ved Stemmeflerhed; i Tilfælde af 
Stemmelighed. gør Formandens Stemme Udslaget. 
Sk, 2, TI Sager angaaende almennyttige Boligforeninger (Boligselskaber) erstattes det 

af Kommunalbestyrelsen efter Indstilling af de større Grundejerforeninger valgte Medlem 
af et efter Indstilling af de paagældende Boligforeninger (Boligselskaber) i Kommunen 
valgt Medlem. 
sik, 3, Findes der ikke større Grundejer- eller Lejerforeninger i Kommunen, eller foretager 

isse ikke inden en af Kommunalbestyrelsen at Frist Indstilling af Repræsentanter 

   

  

    

vr 

  

sun ") Udfærdiget gennem Indenrigsministeriet. 

  

  
 



     

   

  

    
   

      

   

  

    

Nr. 103. 230 

Tillæg til bekendtgørelse nr. 232 af 5. maj 1943 om hjemme. 
markedets forsyning med kød. 

I medfør af lov nr. 158 af 29, marts 1943 om erhvervsøkonomiske forang ninger, vareforsyning m. v., jfr. lov nr. 523 af 22. december 1948, fastsættes herved ng 
stående bestemmelser: 

1; 
$9, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 232 af 5. maj 1943 om hjemmemarkedets forsy; med kød affattes således: 
»De i omstående fortegnelse under B anførte eksportsvineslagterier er beretti, til inden for rammerne af hvert enkelt slagteris slagtetilladelse direkte fra slagterietg 

delshavere eller — forsåvidt angår private slagterier — sla 
ugentlig at modtage til slagtning på vedkommende slagteri et 
der i overensstemmelse med ugekvotaen, jfr. $ 3, stk. 5, 
antal, som slagteriet i 1941 modtog direkte fra andelshav: 
slagtning til hjemmemarkedet.” 

    

   
   

  

    

så 
gteriets faste leverandører 
antal okser og fedekalve 

fastsættes på grundlag af let 
ere eller faste leverandører ål 

82, 
Uanset bestemmelserne i $ 8, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 232 af 5. 

hjemmemarkedets forsyning med kød skal landbrugsministeriets kvæg- 
opkøber i sin egenskab af formand for vurderingskommissionen, forinden den 
tildeling af de klassificerede okser og fedekalve påbegyndes, forlods udtage 

1) okser og fedekalve, som landbrugsministeriets kødforsyningsudvalg har beordret overført til fordeling på andre pladser samt 
2) okser og fedekalve til alle engrosslagtere, 

hel eller delvis dækning af slagtetilladels 
telser udenfor salgsstedets område. 

almindelige 

som på vedkommende salgssted skal have 
til brug for opfyldelse af leveringsforplig. 

  

  

Opkøberen skal drage omsorg for, at de udtagne okser og fedekvalve i kvalitet svarer til et gennemsnit af de på salgsstedet til hjemmemarkedets forsyning opkøbte dyr" 

$3. a 1. Landbrugsministeriets kvæg- og kødudvalgs opkøber skal drage omsorg for, at okser og fedekalve, som tildeles til dækning af særlige af landbrugsministeriets kød forsyningsudvalg udstedte slagtetilladelser for indsendelse til København, foruden med de sædvanlige øremærker, jfr. $ 5, stk. 9, i fornævnte bekendtgørelse af 5. maj 1943, straks efter dyrenes udtagelse skal forsynes også med et særligt grønt øremærke. Dette mærke 
skal anbringes i samme øre, hvori kvalitetsmærket, er anbragt. 

2, Den kontrollerende dyrlæge på slagtestedet skal drage omsorg for, at kroppen 
af de med grønt øremærke forsynede dyr foruden med de sædvanlige sundheds- eller kva- litetsmærker, jfr. $ 11 i fornævnte bekendtgørelse af 5. maj 1943, skal forsynes også med et stempel ,,Kbh." på hver fjerding (på bryst og inderlår). 

3. Iøvrigt er bestemmelserne i $ 10, stk. 2 og 4, i fornævnte bekendtgørelse af. 
5. maj 1943 gældende også forsåvidt angår de fornævnte grønne øremærker. 

84. 
Denne bekendtgørelse træder i kraft den 28. marts 1949, 

Landbrugsministeriet, den 19. marts 1949. 

Kr. Bording. 

H. Metz. 

Eksp.sekr.   

     

   

    

    

  

dn 

231 Nr. 104. 

kendtgørelse angående ændring i og tillæg til bekendtgørelse 

Be 246 af 24. februar 1947 indeholdende regulativ for bedøm- 

gg melsen af de værnepligtiges tjenstdygtighed. 

Efter forhandling med forsvarsministeren fastsættes herved følgende bestemmelser 

for bedømmelsen af personer, der udskrives til hjemmeværnet i henhold til lov nr. 336 
or i . . 

juli 1948 om hjemmeværnets ordning. . FE DD . 

mag BE meddeles personer, der ikke opfylder betingelserne for udskrivning til hær: 

ler søværn, men som skønnes egnet til tjeneste i hjemmeværnet, og som har en højde af 
eller » - En 

mindst 147 cm, vedtegning ,,Hv.”. . . FE . 

Sådan. vedtegning gives dog ikke til værnepligtige, som . 

) på grund af sygdomme eller åndelige eller legemlige mangler ikke skønnes at være 

i Ef slend til at udføre tjenesten i hjemmeværnet på tilfredstillende måde, 

b) vil kunne medføre fare for omgivelserne ved spredning af smitstof eller i 

0) kan befrygtes at få deres helbredstilstand forringet ved tjenestens udførelse. 

Følgende vil kunne tjene til nærmere vejledning i så henseende: 
Sa .: »: 

Personer, der i henhold til stk. 10 i indledningen til ovennævnte bekendtgørelse af 

%4. februar 1947 har fået vedtegning ,,CB!, vil som hovedregel tillige kunne få tillagt ved- 

legning Hv.", hvorimod sådan vedtegning i almindelighed ikke kan tillægges værneplig- gning ,»Hv. , u 
tige, der får vedtegning ,,«ej CB", . |, …. 

2 Med hensyn til værnepligtige, der får vedtegning ,,CB2, må afgørelsen i endnu 

højere grad træffes efter et skøn i hvert enkelt tilfælde. 

Følgende lidelser: 

Lidelser ved ryggen o. lign., 
deformitet af brystkassen, i 

spinkel, svag eller dårlig legemsbygning, 

fedme, 

blodåreknuder og blodårebrok, 

bestående ufrivillig vandladning (enuresis), 

platfod, hulfod, kalveknæ, hjulben o. lign., 

synsanomalier 0. lign., . . 
mangel af fingerled, krumninger af fingre, sygdomme i overextremiteter, 

a 7 areskår, . 

ne & EEREE stærkt vansirende sygdomme i ansigtshuden eller i 
hårbunden, . 
mave- og tarmkatarrh, forløben blindtarmsbetændelse o. lign., 
testikel i underliv, bugring el. lign., samt 
stammen 

    

     
      
    
    

  

    
    
      

  

       

      
        

      
      
      

       

      
         

             

     
      

          
     
     
      

      
      

       

  

      



  

      

Nr. 104. 232 21. marts 194; 

  

vil — efter et omhyggeligt skøn i hvert enkelt tilfælde — dog i almindelighed være uh 
derlige i heromhandlede henseende. Andre lidelser, der medfører vedtegning ,,CB2« men g æ . » MEN sg normalt er af alvorligere karakter end de ovennævnte, vil som regel udelukke vedtegn; »Hv.€. 

RR 

  

       

     

  

I tilfælde, hvor værnepligtige øn. 
    
   

  

       

   

   
      

    

    

   

        

   
   

          

   

          

    

   

] at blive udskrevet til hjemmeværnet (få tillagt 
vedtegning ,,Hv.”) trods forefunden lidelse, der i almindelighed ville være til hinder 
kan der i overensstemmelse med $ 8 i kgl. anordning nr. 40 af 25. februar 1938 tages henne 
til en sådan begæring, såfremt den forefundne fejl ikke skønnes at være en afgjort hin for tjenestens udførelse. Dette sidste vil dog som hovedregel være tilfældet ved lide 
der i regulativet er trykt med fremhævet tryk. En gans Hg 
vil være at anvende i tilfælde, hvo al ti 
har fremsat ønske om antagelse til frivillig tjene: 
uanset at de pågældende af en tidligere sg 
tjene 

   d erfgr Et 
  

  

  

  

'e tilsvarende mildere bedømmelse 
stilling til, hvorvidt personer" åg 

ved hjemmeværnet, er egnede heri 
sion er fundet ,for stedse uskikket til al krig 

           
   

     
I stk. 10 i indledningen til ovennævnte regulativ af 24. februar 1947 føjes efter ordet ,,civilbeskyttelsestjeneste" ordene: ,, eller tjeneste i hjemmeværnet", £ 

Denne bekendtgørelse træder straks i kraft. 

Hvilket herved bringes til almindelig kundskab. 

Indenrigsministeriet, den 21. marts 1949. 

J. Smørum. 

K. 0, Møller: 

    

      

  

992, marts 1949. 
    

233 Nr. 105. 
  

 Bekendigørelse angående indskrænkninger i adgangen til køb 

af billetter til rejser i udlandet. 

  

I medfør af lov om erhvervsøkonomiske foranstaltninger, vareforsyning m. v., 
ifr. lovbekendtgørelse nr. 209 af 15. maj 1948 og lov nr. 523 af 22. december 1948, 

Vestornmes herved følgende: 

   

  

De danske statsbaner, dan ber, rederier, luftfartsselskaber, andre 

mheder, rejsebureauer og her i landet virkende filialer af eller kontorer 
virksomheder af nævnte art må ikke udstede billet eller 

indlændinge til rejser udenfor Europa, med mindre de på- 
National- 

   transportvi 

eller agenter for udenlandsk 

ånden rejsebjemmel til valu 

gældende ved forevisning af herom afstemplet pas godtgør, at de af Danma: 

bank eller af en autoriseret valutahandler har fået valuta til rejsen. 
Vedkommendes pas skal af den billetudstedende virksomhed forsynes med føl- 

gende påtegning med blæk eller stempel: ,,Billet til .….…..….........….. udstedt den...... 
£ og den udstedte billet skal forsynes med følgende stempel: ,,Indkøbs- 

          

hjemmel forevist", 

Udstedelse af billet eller anden rejsehjemmel til valuta-udlændinge må kun finde 
sted, når betalingen erlægges i rejsechecks, checks trukket af en udenlandsk bank på en 
dansk bank eller kontant i svenske kroner, i U.S. dollars eller i schweizer-francs. 

  

8 2. - 82. 
Handelsministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 28. august 1948 angående ind- 

skrænkninger i adgangen til køb af billetter til rejser til udlandet ophæves. 

$3, 
Overtrædelser af de i denne bekendtgørelse indholdte forskrifter straffes efter 

reglerne i lov om erhvervsøkonomiske foranstaltninger, vareforsyning m. v., jfr. lovbe- 
kendtgørelse nr. 209 af 15. maj 1948 og lov nr. 523 af 22. december 1948. 

$4 $4 
Denne bekendtgørelse træder i kraft den 28. marts 1949. 

Hvilket herved bringes til almindelig kundskab. 

Ministeriet for handel, industri og søfart, den 22. marts 1949. 

J. 0. Krag. 

G. Backhaus. 
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Cir nr 172 af 22.12.1954 om regulativ for bedømmelsen af de værnepligtiges tjenst- 

dygtighed 
[Fejl: A-E (hvor på kroppen), I—III (fra kun delvis til helt uegnet)] 

 



   

      

   

    

   
     
    
   
   
        
   

        

  

   

  

   
   
       
   

  

    

    

        

    

    
     
    

       

    

   
       

  

   

    
    

       

    
      
   

     

     
   

    

348 22. december: 

Cirkulære om regulativ for bedømmelsen af de værnepligtiges 

tjenstdygtighed. 

Efter stedfunden forhandling med for- | 
svarsministeriet fastsættes herved følgende 
bestemmelser, der træder i stedet for det 
under 24. februar 1947 udfærdigede regula- 
tiv for bedømmelsen af de værnepligtiges 
tjenstdygtighed og tillæg hertil af 21. marts 
1949. 

Indledning. 
E 

Stk. 1. Nærværende regulativ tjener til 
vejledning såvel for udskrivningsmyn- 
dighederne som for kassationskommissio- 
nerne. 

Stk. 2. A. I kolonne I er anført legems- 
fejl, mangler, sygdomme og svagheder, der 
normalt ikke frembyder nogen hindring for 
anvendelse som ubetinget tjenstdygtig 
(T), jfr, dog stk. 3. 

B. Legemsfejl, sygdomme m. v., der er 
anført i kolonne II, medfører anvendelse 
som betinget tjenstdygtig (B) i for- 
svaret udenfor hjemmeværnet. 

  

   

C. I kolonne III er anført legemsfejl, syg- 
domme m. v., der efter følgende retni 
linier enten gør uskikket til al tjeneste 
i forsvaret (TU) eller medfører anven- 
delse som betinget tjenstdygtig (B): 

    

  

a) En legemsfejl m. v., der er trykt 
med fremhævet tryk, gør altid — uden 
hensyn til lidelsens grad og uden hensyn til, 
om lidelsen tilstedeværende eller for- 
løben — uskikket til al tjeneste i for- 
svaret, jfr. dog III. A. 1, III. A, 5e, sidste 
stk., III. B. 7, III. C. 10 a og III. C. 12 e. 

b) En legemsfejl m. v., som ikke er 
trykt med fremhævet tryk, men som 
er til stede i større grad, gør ligeledes uskik- 
ket til al tjeneste i forsvaret. 

c) Er den derimod til stede i ringere 
grad, medfører den, at den værnepligtige 
kan anvendes som betinget t dygtig i 
hjemmeværnet (B:Hv.) eller indenfor for- 
svarets øvrige grene. 

d) I særlig lette (uhinderlige) tilfælde af 
de i kolonne III (eller II) omhandlede 

      

Jegemsfejl, sygdomme m. v. kan sessionen 
under hensyn til de foreliggende omstæn. 
digheder udskrive den værnepligtige som T. 

Stk. 3. 2 eller flere legemsfejl m. m., der 
enkeltvis ikke ville frembyde nogen hin- 
dring for anvendelse som T., vil efter om- 
stændighederne kunne indskrænke den vær. 
nepligtiges tjenstdygtighed således, at de 
medfører anvendelse .som B. 

Stk. 4. 2 eller flere legemsfejl m. v., der 
hver for sig må henføres under II, vil efter 
omstændighederne kunne bevirke, at den 
pågældende værnepligtige erklæres for TU, 

Stk. &. En legemsfejl m. v., der gør en 
værnepligtig uskikket til enhver tjeneste i 
forsvaret, der forudsætter uddannelse j 
våbenbrug, men som ikke i væsentlig grad 
nedsætter den pågældendes arbejdsdygtig- 
hed, f. eks. mangel ved fingrene, udelukker 
ikke den pågældendes anvendelse som be- 
tinget tjenstdygtig i civilforsvarskorpset 
udenfor dettes specialtjeneste (B:Cfb). 

Stk. 6. Værnepligtige, hos hvem der fin- 
des legemsfejl eller svagheder, som ikke i 
øjeblikket frembyder hindring for anven- 
delse til tjeneste i forsvaret, men som efter 
deres art og grad må befrygtes at ville ud- 
vikle sig således, at de bliver en hindring 
for tjenesten, og værnepligtige, hos hvem 
der findes legemsfejl eller svagheder, som 
vel i øjeblikket må anses for at være en 
hindring for anvendelse til tjenesten i for- 
svaret, men som efter deres art og grad må 
antages at kunne bedres således, at ved- 
kommende bliver tjenstdygtig, bør for- 
bigås (eller erklæres for tiden tjenst- 
udygtig), ænge det efter værnepligts- 
lovens $ 14 er tilladeligt. Det samme bør 
når en værnepligtig ikke har fremskaffet 
fyldestgørende bevisligheder for en af ham 
påstået eller af sessionen formodet svaghed 
eller sygdom, og der ikke ved de på sessionen 
foretagne undersøgelser er tilvejebragt til- 
strækkelig sandsynlighed for, at den værne- 
pligtige lider eller har lidt af svagheden eller 
sygdommen. 

  

  

    

    

  

      

92. december. 

Stk. 7. I de tilfælde, hvor der i regulativet 
Sr fastsat en bestemt frist efter en syg- 

oms forekomst (f. eks. II. C. 2 e), bør den 
»ågældende forbigås eller erkl: res for tiden 

tjenstudygtig. når den angivne frist vil 
være udløbet, inden han er berettiget til 
at blive endeligt sessionsbehandlet. 

       

  

  

Stk. 8. Kan den endelige behandling af en 

værnepligtig efter de gældende bestemmel- 
ser ikke udsættes, afgør sessionen, om der 
er skabt en så betydelig sandsynlighed for, 
at en påstået eller formodet svaghed eller 
sygdom foreligger (eller har foreligget), at 
den værnepligtige bør skønnes for stedse 
uskikket til al tjeneste i forsvaret (TU), 
eller om den værnepligtige trods den på- 
ståede eller formodede lidelse bør udskrives 
(T eller B). I sidste fald bør sessionen dog 
råde den værnepligtige til inden møde- 
dagen — når fornødne bevisligheder er 
fremskaffet — at fremstille sig for en senere 

on. 
Stk. 9. I de tilfælde, hvor der i regulativet 

er givet anvisning på, hvorledes tils 
værelsen af en svaghed eller sygdom be 
bør sessionen (kassationskommissionen) for- 
lange bevis ført på den angivne måde, med- 
mindre sessionen (kassationskommissionen) 
på grundlag af de ved behandlingen af den 
værnepligtige eller ved observation i tjene- 

j iagttagelser eller på grundlag af 
es i idne og lign.) 

om ham finder, at der er skabt en betydelig 
sandsynlighed for, at den pågældende svag- 
hed eller sygdom er til stede. 

    

  

  

    

   

  

        

    

Stk. 10. Idet iøvrigt henvises til særlige 
bemærkninger herom nedenfor under en del 

IND 

    
349 Ne: 

   

af de enkelte rubrikker under III, skal be- 
mærkes følgende: 

Vejledende med hensyn til spørgsmålene 
om, hvorvidt en værnepligtig, hos hvem der 
er konstateret en legemsfejl m. m., der 
under III er trykt med almindelig sats, 
desuagtet bør udskrives (T eller B, herunder 
B:Hv.) eller res TU), er 

a) om den værnepligtige skønnes at være 
i stand til at udføre tjenesten 'på til- 
fredsstillende måde, 

b) om han kan befrygtes at få sin hel- 
bredstilstand forringet ved tjenestens 
udførelse, og 

c) om han vil kunne medføre fare for om- 
givelserne (mentale defekter, spred- 
ning af smitstof og lign.). 

Stk. 11. Der meddeles enhver 
tig, der erklæres for stedse us til al 
tjeneste i forsvaret (TU), en særlig vedteg- 
ning om hans egnethed til at forrette tje- 
neste i civilforsvaret udenfor civilforsvars- 
korpset (CB eller ej CB). 

IT. 
ed hensyn til-lægeattester for an- 

givne eller formodede svagheder eller syg- 
domme kan sessionen (kassationskommis- 
sionen) i de tilfælde, hvor der i regulativet 
intet er udtalt herom, frit skønne over, 
hvorvidt der bør forlanges attest fra hospi- 

llæge eller alment praktiserende 
de, hvor der kræves special- 

g æring, vil attest fra alment prak- 
tiserende læge dog i almindelighed være til- 
strækkelig, hvis den henviser til attest fra 
speciallæge eller hospital. 

  

  

  

   
   

rneplig- 

    

  

  

       
  
     

    

     
HOLD 

A. Fejl, mangler, sygdomme eller svagheder, der ikke begrebs- 
mæssigt har sæde i et bestemt område (B—E) af legemet. 

B. Legemsfejl, mangler, sygdomme og svagheder, der har sæde i 
hovedet. 

C. Legemsfejl, mangler, sygdom 
hals eller krop. 

D. Legemsfejl, mangler, sygdomme og 

me og svagheder, der har sæde i 

svagheder, der har sæde i 
overekstremiteterne, herunder nøgleben og skulderblad. 

E. Legemsfejl, mangler, sygdomme og svagheder, der har sæde i 
underekstremiteterne.     
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A. Fejl, mangl 

350 22. december 

er, sygdomme eller svagheder, der ikke begrebsmæssigt ha 8 sig 7 
sæde i et bestemt område (B—E) af legemet. 
  

II. TIT. 
  

1: 
Højde under 152 cm,+) 

Er Højden 147 cm eller der. 
over, vil udskrivning med ved. 

tegning B: Hv dog kunne ske, 

2. 
Meget spinkel, svag eller 

dårlig legemsbygning.++) 

3. 
Høj grad af fedme (obe- 

sitas permagna, causa endo- 
crina non indicata), der hin- 

| drer almindelig arbejdsdyg- 
tighed. 

4. 
Vedvarende almindelig 

svækkelse (asthenia) efter syg- 
dom eller af anden årsag, 
såfremt svækkelsen i væsent- 
lig grad hindrer udførelsen 
af tjenesten i forsvaret. 

    
(Bevises ved lægeattest). 

+) Angående højdefordringerne til de enkelte tjenestearter se $$ 6—7 i anordning af 22. december 1954 
om det værnepligtige 

  

mandskabs tjenstdygtighed og det udskrevne mandskabs fordeling. 

  

x) Bedømmelsen må ske med hensyntagen til den undersøgtes højde, brystmål og vægt. Brystmålet 
tages i oprejst stilling, i middelrespi 

  

tionsstilling og med nedhængende arme. Målebåndet lægges hen 
over begge brystvorter og tæt under spidsen af skulderbladene. 

Normalt udgør br 
der hos store folk. Er 
til vejledning: 

Legemshøjde 
151—155 cm 

  

Værnepligtige, der forbigås på grund af spinkelhed, bør altid vejes på 8 

    fornyede bedømmels 

  

stomfanget omtrent halvdelen af legemshøjden, noget mere hos små og noget min- 
man i tvivl om, hvorvidt en værnepligtig er tilstrækkelig kraftig, kan følgende tjene 

    
: Brystomfang: Legemshøjde: Brystomfang: 

… 84 cm 171—175 cm 88 cm 

85 - 176—180 - 89 
86 - 181—185 - 90 - 

87 186—190 - .. ø - 

  

å ionen, således at der ved den 

er mulighed for at konstatere en eventuel vægtforøgelse. 
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Å. 

I TI. III. 

5.x 

  
  

     

    

… 1") Selvom en lidelse under A 5 a—b ikke er ti 
ning med vedtegning B: Hv., såfremt den er til st 
udskrivning til tjeneste i forsvarets øvrige grene. 

a) Forløbne eller tilstede- 
værende sindssygdomme 
(morbi mentis). 

(Bevises ved attest fra et 
sindssygehospital eller anden spe- 

cialafdeling eller ved lægeattest, 
der, når den ikke anfører en be- 

stemt sindssygdomsform, skal in- 

deholde en udførlig beskrivelse 

af sygdommen). 

b) Åndssvaghed (oligophre- 
nia). Utilstrækkelige ånde- 
lige evne 

(Bevises ved attest fra den sæd- 
vanligt benyttede læge, special- 

læge, embedslægen, militærlægen 
eller forstanderen for en åndssva- 

geanstalt. Beviset kan også føres 
ved en ved særlig undersøgelse på 
sessionen bekræftet attest fra den 

skolelærer,  skolepsykolog — eller 
præst, hos hvem vedkommende 
har gået i skole eller til konfirma- 

tionsundervisning). 

    

c) Sjælelige afvigelser, der 

gør den pågældende (persona 

pathologica) uegnet til tje- 
neste i forsvaret. 

(Bevises ved attest fra den 
sædvanligt benyttede læge, spe- 

allæge, embedslægen, militær- 

lægen eller ved attest fra for- 
standeren for et opdragelsesbjem. 
Attesten skal indeholde en be- 

skrivelse af tilstanden). 

  

Homoseksualitet (homo- 

sexualitas). 
Udelukker dog ikke udskriv- 

ning med vedtegning B: Hv. 
(Bevises ved afhøring og ti 

  

  vidne). 

t med fremhævet tryk, bør den dog udelukke udskriv- 

de i en sådan grad, at den findes at burde udelukke  



    
    

  

    
22 . december. 

  

& | II. III. 
  

     

    

      

      

   

   

  

   
   

              

   

   

    

      

    

    

  

   

   

      

   

    

   

  

   
    

    

      

    

    

6. | 
2) Ordblindhed (dyslexia)") | 

  
  

  

dygtighed og det udskrevne mandskabs fordeling. 
+%) Iskias bør kun placeres under A 7, 

  

  
  

Om bedømmelsen af ordblinde analfabeter henvises til indenrigsministeriets sl 
1948, hvorefter manglen må betegnes som uhindørlig, medmindre en på sessionen foretaget intelligensprøve 
eller andre foreliggende oplysninger måtte skabe formodning om ringe åndelige evner, i hvill el 
forholdet henføres under IN A 5 b. Med hensyn til lidelsens betydning for den specielle udskrivning til 
våben, værn og korps henvises til anordning af 22. december 1954 om det værnepligtige mandskabs tjenst- 

6. 
a) Tilstedeværende organi. 

ske sygdomme i centralnerye. 
systemet (hjerne, rygmary 
eller deres hinder) (morb; 
systematis nervosi centralis), 

(Bevises ved lægeattest). 

b) Blivende følger efter så. 
danne sygdomme og efter 
læsioner af centralnervesy- 
stemet, der medfører væsent- 
lige ulemper. 

(Bevises ved lægeattest). 

Es 

2) Vedvarende sygdomme af 
alvorligere natur i det peri- 
fere nervesystem (morbi ner- 
vorum et gangliorum peri- 
phericorum). 

(Bevises ved lægeattest). 

b) Andre vedvarende syg- 
domme i det perifere nerve- 
system, når de medfører væ- 
sentlige funktionsforstyrrel- 

  

(Bevises ved lægeattest). 

8. 
Stammen (battarismus) 

eller anden taleforstyrrelse i 
højere grad (anarthria). 

(Bevises ved attest fra sæd 
vanligt benyttede læge eller attest 
fra et institut for talelidende, fra 

præst, skolelærer eller skolepsyko- 
log). 

else af 17. april 

  

   

  

som den ikke kan henføres under andre lidelser (f. eks. 
myoser, diskusprolaps (jfr. C 4 b), tumorer på rygmarven m. v.).   

92. december. 
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Ås 

I. II. III. 

9. 

  

a) Epilepsi (epilepsia). 

(Bevises ved tingsvidne eller 

lægeattest, der godtgør 1 vel kon- 
stateret anfald). 

b) Udtalt tilbøjelighed til 
bevidsthedstab med krampe 
eller til besvimelse. 

(Bevises ved tingsvidne eller 
lægeattest). 

c) Udtalt nervøs svækkelse 
(psychoneurosis) (f. eks. neu- 
rasteni, neuroser og migræne) 
eller udtalt hysteriske anlæg. 

(Bevises ved lægeattest). 

10. 
2) Tuberkuløse lidelser, der 

ikke kan henføres under andre 
rubrikker i nærværende regu- 
lativ (tuberculosis, loco; non 
indicato). 

(Bevises ved lægeattest). 

b) Vedvarende sygdomme 
af alvorligere natur, såsom 
vedvarende leddegigt (arthri- 
tis et alii morbi articulorum), 
perniciøs anæmi (anaemia 

perniciosa), leukæmi (leuchae- 
mia),  blødersygdom  (hae- 
mophilia) 0. lign., sukker- 
syge (diabetes mellitus), Ba- 
sedows sygdom (morbus Base- 
dowii) og andre vedvarende 
sygdomme (morbi alii syste- 
matis endocrini), der skyldes 

forstyrrelser i den interne se- 
kretion. 

(Bevi: 

  

es ved lægeattest)  



    

   

   

  

   
   
   
   
   

  

      

    

   

          

   
   

      

   

   
        
     
    

       
   

  

   

  

   

          

   

  

22, december 

  

III. 
  

12. 
a) Forløben kirteltuberku- 

lose af mindre omfang, der 
ved gentagne specialistunder- 
søgelser i 5 år ikke har vist 
tegn på aktivitet. 

Få 
a) Forløben kirteltuberku- 

  

   
lose af større omfang, der ved 
gentagne  specialistundersø: 
gelser i 5 år ikke har vist 
tegn på aktivitet.   

c) Andre vedvarende g 
domme, såsom vedvarende 
muskelrheumatisme (rhet. 
matismus musculorum) dr 
vedvarende forgiftninger (in. 
toxicationes), når de er til ste- 
de i en sådan grad, at de ud- 
øver en skadelig indflydelse 
på almenbefindendet eller 
medfører væsentlige ulemper, 

(Bevises ved lægeattest). 
d) Forhøjet essentielt blod- 

tryk, hvis tilstedeværelse er 
konstateret ved gentagne un- 
dersøgelser. 

(Bevises ved lægeattest). 

11, 
1 anfald af gigtfeber (febris 

rheumatica), eller af rheu- 
matisk korea (chorea rheu- 
matica).   

(Bevises ved lægeattest). 

12, 
2) Tilstedeværende kirtel- 

tuberkulose (tuberculosis 
lymphonodorum).  Forløben 
kirteltuberkulose, der ikke 
kan henføres under I-II. 

(Bevises ved lægeattest). 

b) Anden vedvarende kir- 
telsygdom af alvorligere nå- 
tur. 

(Bevises ved lægeattest). 

13. 
a) Tuberkuløse hudlidelser 

(tuberculosis cutis et telae 
subcutaneae), herunder knu- 
derosen (erythema nodosum).-   (Bevises ved lægeattest). 

  

  

99, december. 

A. 

   

    

  

III. 

  

    

b) Andre vedvarende hud- 
sygdomme (morbi cutis et 
subcutis), der medfører væ- 
sentlige ulemper. 

(Bevises ved lægeattest). 

14. 
Fistler og sår (fistulae et 

ulcera), der er til væsentlig 
ulempe, og som må antages 
at være vanskelige at hel- 
brede. Helede fistler og sår, 
der må antages let at kunne 
bryde op og medføre væsent- 
lige ulemper. 

(Bevises ved lægeattest). 

15. 
År (cicatrix cutis), som er 

betydelig vansirende, eller 
som forårsager væsentlige 
funktionsforstyrrelser'    

16. 
a) Ondartede svulster (ny- 

dannelser) (tumores maligni 
neoplasmata). 

(Bevises ved lægeattest). 

b) Godartede svulster (tu- 
mores benigni), der i væsent- 
lig grad vansirer eller med- 
fører væsentlige ulemper”). 

(Bevises ved lægeattest). 

17. 
Vedvarende tilstande, der 

under de for tjenesten i for- 
svaret særlige forhold kan 
medføre fare for omgivel- 
serne ved spredning af smit- 
stof. (Baecillebærere).   Bevises ved lægeattest). 8 

+) Det er af betydning, om de under 15 og 16 b omhandlede ar og svulster findes på steder, hvor de 

Under tjenesten i forsvaret ville udsættes for tryk og stød.     
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B. Legemsfejl, mangler, sygdomme og svagheder, der har sæde i hov d 
det, 

I. II. 

cranii). 

(Bevises ved lægeattest). 

b) Mangel eller betydelig 
deformitet af et øre. 

  
b) Ganespalte, såfremt den 

værnepligtige efter operation 
eller ved hjælp af protese ta- 
ler nogenlunde forståeligt. 

5. 
a) Stort vansirende moder- 

mærke eller lungeslag i an- 
sigtet (naevus vasculosus sive 
pigmentosus faciei). 

Helet kraniebrud (fractura 

- DL 

ks 

Substansmangel af hj É [ej & 
skallen (defectus cranij), Så 

(Bevises ved lægeattest). 

2. 
2) Mangel eller deformitet 

af nogen af ansigtets dele 
(defectus partialis faciei) 

Tilstedeværende eller ope- 
reret hareskår (labium lepo- 
rinum), der medfører væsent- 
lige ulemper. 

4: 
a) Tilstedeværende gane- 

spalte (palatum fissum). 

b) Ganespalte, der uagtet 
den erbehandletved operation 
eller protese, medfører bety- 
delige talevanskeligheder. 

. b) Vedvarende, stærkt van- 
sirende sygdomme i ansigtets 
hud (morbi cutis et subcutis     faciei) eller i hårbunden (mor- 
bi capillitii). 

    

  

99, december. 

7.) 
Synsstyrke efter korrektion 

I, på det bedste øje, større 
end;2/69 på det dårligste øje. 

8. 
a) Nærsynethed (myopi), 

myopisk astigmatisme eller 
disse refraktionsanomalier til- 
mmen 4 D. eller derunder 

på det ene øje og mindre end 
10 D. på det dårligste øje.   
  

=) Angående synsstyrkekravene til de enkelte tjenestearter se $$ 6—7 i anordning af 

& Ey 

II. | 

8. 
a) Nærsynethed (myopi), 

myopisk astigmatisme eller 
disse refraktionsanomalier til- 
sammen mellem 4 og 6 D. på 
det ene øje og mellem 4 og 
10 D. på det andet øje. 

(Bevises ved speciallægeerklæ- 
ring). 

  

TI. 

6. 

a) Mangel af et øje (anoph- 
thalmus unilateralis). 

b) Blindhed på et øje (ama- 
urosis unilateralis). 

(Bevises ved speciallægeerklæ- 
ring). 

B 
Synsstyrke efter korrektion 

under %/,, på det bedste øje 
eller 3/,, eller derunder på" 
det dårligste øje (amblyopia). 

Udskrivning med vedtegning B: 
Hv kan dog ske, såfremt synsstyr- 
ken er over %/, på det bedste øje. 

(Bevises ved speciallægeerklæ- 
ring). 

8. 
a) Nærsynethed (myopi), 

c igmatisme eller 
aktionsanomalier til- 

ammen — og ligeledes lang- 
synethed (manifest hyperme- 
tropi), hypermetropisk astig- 
matisme eller disse refrak- 
tionsanomalier tilsammen — 
6 D. eller derover på begge 
øjne eller 10 D. eller derover 
på et øje. 

(Bevises ved speciallægeerklæ- 
ring). 

          

  
december 

  

1954 om det værnepligtige mandskabs tjenstdygtighed og det udskrevne mandskabs fordeling.   



   358 22. december. 

      
I III. 

  

   

  

    

  

         

    

   

      

   

      

   

        

   

    

           
   

     

   

    

   

    

   

    

      
    
    
       

  

    

b) Malign (excessiv) myopi- 
uanset dennes dioptriske vær. 
di — såfremt der er centrale 
forandringer, blødninger, sta 
phyloma posticum etc. 

Udelukker udskrivning med 
vedtegning B: Hv., såfremt my. 
opien er til stede i en sådan 
grad, at den findes at burde 
udelukke udskrivning til tjeneste 
i forsvarets øvrige grene, 

(Bevises ved speciallægeerklæ. 
ring). 

9. 
Uhelbredelig eller ofte til- 

bagevendende sygdom i selve 
øjet, f. eks. alvorlige herpe- 
tiske keratitter, sygdomme i 
uvea, retina og nervus opti- 
cus, aphaki, linseuklarheder, 
som enten er progressive eller 
som nedsætter synet, samt 
forskellige medfødte øjende- 
fekter (f. eks. nystagmus con- 
genitus). 

(Bevises ved speciallægeerklæ- 
ring). 

10. 
Uhelbredelig natteblindhed 

(hemeralopia). 
Udelukker udskrivning med 

vedtegning B: Hv., såfremt he- 
meralopien er til stede i en så- 
dan grad, at den findes at burde 
udelukke udskrivning til tjeneste 

i forsvarets øvrige grene. 

  

(Bevises ved tingsvidne). 

11. 
Paralytisk skelen med dob- 

beltsyn (strabismus paralyti- 
cus (diplopia)). 

(Bevises ved speciallægeerklæ-   ring).   

92. december. 

  

359 Nr. 172. 

  

II. III. 
  

14. 

b) Moderat grad af tung- 
hørighed, d. v. s. begge ørers 
høreevne for hviskestemme 
— hvert øre prøvet for sig — 
tilsammen over 2 meter, men 
mindre end 12 meter, og al- 
mindelig konversationsstem- 
me mere end 12 meter. 

(Bevises ved lægeattest). 

c) Ophævet hørelse på eet 
øre. 

(Bevises ved lægeattest). 

15, 
a) Blivende følger af mellem- 

ørebetændelse, der medfører 
væsentlige ulemper.   (Bevises ved lægeattest). 

12, 
a) Vedvarende sygdom i 

øjelågene eller øjets binde- 
hinder med blivende betyde- 
lige forandringer af disse. 

(Bevises ved lægeattest). 

b) Betydelig nedsynkning 
af øvre øjelåg (ptosis) på et 
eller begge øjne, når den an- 
tages at være blivende. 

13. 
Betydelig, vedvarende 

dom i tårevejene med tåre- 
flod eller fistler. 

(Bevises ved lægeattest). 

  

14. 
2) Døvstumhed (surdomu- 

titas). 

(Bevises ved attest fra forstan- 
deren ved et døvstummeinstitut, 
fra præst eller skolelærer eller ved 

lægeattest. 

b) Høj grad af tunghørig- 
hed (surditas partialis), d. v. 
s. begge ørers høreevne for 
hviskestemme — hvert øre 
prøvet for sig — tilsammen 
mindre end 2 meter. Tale- 
stemme mindre end 12 meter. 

(Bevises ved lægeattest). 

15. 
a) Vedvarende mellemøre- 

betændelse med pusdannelse 
(otitis media  suppurativa 

| chronica). 
  

49 
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B. 

22. december. 

  

   II. III. 
  

    

   

    

   

        

   

   

        

   

            

   

                

   

  

   

  

   

      

  

    

b) Dybere liggende uhel. 
bredelige sygdomme i høre. 
organet. 

c) Hyppigt tilbagevenden. 
de mellemørebetændelse (oti- 
tis media suppurativa recidi- 
vans). 

d) Total opmejsling af mel- 
lemøret. 

e) Operation for otosele- 
Tose (fenestrationsoperation), 

(Lidelserne under a—e bevises 
ved lægeattest). 

16. 
a) Forløben eller tilstede- 

værende tuberkulose i næ- 
sen (tuberculosis nasi, naso- 
pharyngis). 

(Bevises ved lægeattest). 

b) Vedvarende sygdomme i 
næsen, når de medfører stin- 
kende udfløod (nasopharyn- 
gitis chronica purulenta). 

(Bevises ved lægeattest). 

c) Andre vedvarende syg- 
domme i næsen, der i væ- 
sentlig grad hindrer talen 
eller åndedrættet. 

(Bevises ved lægeattest). 

d) Vedvarende eller hyp- 
pigt tilbagevendende syg- 
domme i næsens bihuler. 

(Bevises ved lægeattest). 

17. 
a) Forløben eller tilstede- 

værende tuberkulose i mund 
eller svælg (tuberculosis oris 

sive pharyngis). 
(Bevises ved lægeattest). 

99, december. 

    

  

III. 

  

  

b) Anden vedvarende syg- 
dom, organisk fejl.i eller føl- 
ger af læsion i kæber, mund 
eller svælg, når dette med- 
fører væsentlig ulempe. 

(Bevises ved lægeattest). 

  

18. 
Tandmangel i et sådant 

omfang, at tygning i væsent- 
lig grad er udelukket, og 
hvor forholdet ikke kan af- 
hjælpes ved protese. Svær 
vedvarende sygdom i tæn- 
derne.+) 

(Bevises evt. ved attest fra 
læge eller tandlæge). 

+) I tvivlstilfælde, hvor en bestående tandmangel eller sygdom i tænderne ikke er afhjulpet eller mulig 
foreløbig ikke kan afhjælpes med protese, vil den pågældende som regel være at forbigå eller at erklære for 
tiden tjenstudygtig. 

    



      

      

    

   

                    

   
   

   

   

   

   

    

   

       

          

   

    

   
   

  

   
     
   
   
   

   

    

       
    

       

  

.… 172. &w
 9 » 22, december 

C. Legemsfejl, mangler, sygdomme og svagheder, der har 

sæde i hals eller krop. 
  

II. II. 
  

2. 
a) Ophelet primærinfiltrat 

i lunge eller lungekirtler. 

d) Forløben lungebetæn- 
delse med medlidende lunge- 
hinde (pleuropneumonia). 

e) Forløben lungehindebe- 
tændelse, medmindre det er 
oplyst, at lidelsen har været 
af tuberkuløs natur (jfr. III). 

  

i 5 år ikke har vist tegn til aktivitet, udelukker dog ikke uds 
1954 om det værnepligtige mandskabs tjenstdygtighed og det udskrevne man 

b) Asthma, der er ophørt 
ved puberteten og som ikke 

|siden har givet sygdoms- 
symptomer og ikke har givet 
anledning til lungeudvidelse. 

(Bevises ved lægeattest). 

e) Forløben lungehindebe- 
tændelse af tuberkuløs natur, 
der ikke omfattes af III. 

(Bevises ved lægeattest).   
  

  

1. 
a) Tuberkulose i struben 

(tuberculosis laryngis). 
(Bevises ved lægeattest). 

b) Anden vedvarende syg- 
dom, svulst eller misdannelse 
i eller om strube eller luft- 
rør, der medfører væsentlig 
ulempe. 

(Bevises ved lægeattest). 

2 
a) Tuberkulose i lunger, 

lungehinde eller lungekirtler 
(tuberculosis pulmonum, pleu- 
rae, lymphonodorum tracheo- 
bronchialium) (se dog under 
I). 

(Bevises ved lægeattest). 

b) Asthma (asthma bron- 
chiale) med gentagne og ka- 
rakteristiske anfald. 

(Bevises ved lægeattest). 

c) Emfysem, der forår- 
sager væsentlige funkti 
forstyrrelser. 

(Bevises ved speciallægeerklæ- 
ring). 

  

d) Vedvarende sygdomme i 
lunge eller lungehinde. 

(Bevises ved lægeattest). 

e) Forløben lungehindebe- 
tændelse (pleuritis), der har 
vist tegn til overgang til 
lungetuberkulose eller som 
har været til stede indenfor 
de sidste 3 år. 

(Bevises ved lægeattest). 

+) Forløben tuberkulose i lunger, lungehinde eller lungekirtler, der ved gentagne specialundersøgelser 
vning efter $ 8 i anordning af 2 

    

8 fordel 
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II. II. 
  

  
b) Hjerteneuroser, såfremt 

organiske forandringer kan 
udelukkes. 

(Bevises ved speciallægeerklæ- 
ring). 

  

f) Blivende følger af syg- 
domme i lunge eller lunge- 
sæk, herunder empyema pleu- 
ræ, når de forårsager væsent- 
lige funktionsforstyrrelser. 

(Bevises ved lægeattest). 

g) Svær vedvarende bron- 
kitis (bronchitis chronica). 

(Bevises ved lægeattest). 

3. 
a) Vedvarende organisk 

sygdom i hjerte (morbus cor- 
dis chronicus), hjertepose eller 
pulsårerne (morbi arteriarum 
chronici). 

(Bevises ved speciallægeerklæ- 
ring). 

b) Hjerteneuroser, såfremt 
organiske forandringer ikke 
kan udelukkes. 

(Bevises ved speciallægeerklæ- 
ring). 

4. 
a) Tuberkulose i hvirvel- 

søjlen (tuberculosis colum- 
nae vertebralis). 

(Bevises ved lægeattest). 

b) Vedvarende sygdom af 
anden natur i hvirvelsøjlen, 
blivende følger heraf samt 
blivende følger af læsion af 
hvirvelsøjlen (herunder di- 
skusprolaps). 

(Bevises ved lægeattest). 

c) Afvigelser fra hvirvel- 
søjlens normale form, når 
de er betydelige, eller bevæ- 
geligheden er indskrænket.  



. december. 

  

    

  

   

    

   
   

  

   

  

   

      

   

   

  

         

      

   

  

   
   

      
   

  

      
   
   

     

  

    

  

    

  

   
     

    

    

d) Medfødt misdannelse af 
hvirvelsøjlen, når den med- 
fører væsentlige forstyrrelser 
eller ulemper. 

e) Skævhalsethed (torticol- 
lis), når den er til stede i høj 
grad og ikke af forbigående 
natur. 

5. 
a) Knogletuberkulose i 

brystkassen (tuberculosis os- 
sium thoracis). 

(Bevises ved lægeattest). 

b) Andre vedvarende syg- 
domme i brystkassen eller 
blivende følger heraf eller af 
læsion af brystkassen, der 
forårsager væsentlige ulem- 
per. 

(Bevises ved lægeattest). 

c) Deformitet af brystkas- 
sen, som forårsager væsent- 
lige funktionsforstyrrelser. 

6. 
a) Tuberkulose i bække- 

nets knogler (tuberculosis os- 
sium pelvis). 

(Bevises ved lægeattest). 

b) Andre vedvarende syg- 
domme i bækkenet eller bli- 
vende følger heraf eller af 

n af bækkenet, der for- 
r væsentlige ulemper. 

  

      

  

års: 
(Be 
c) Betydelig skævhed eller 

deformitet af bækkenet. 

;s ved lægeattest). 

  

7. 
2) Tuberkulose i kønsorga- 

nerne (tuberculosis organo- 
rum genitalium). 

(Bevises ved lægeattest). 

  

99. december. 
    

    

  

Nr. 172. 

  

III. 
  

É b) 1 testikel i underlivet 
(retentio abdominalis testis 
unilateralis) eller mangel af 
1 testikel. 

10. 

  

”) 

skabs fordeling.     
Blodårebrok af ringere omfang udelukker meddel 

Ordning af 22, december 1954 om det værnepligtige mandskabs tjens! 

9. 
2) Testikel i bugringen eller 

lyskekanalen (retentio testis 
ingvinalis), selv om den ikke 
kan skydes ned i pungen. 

10. 
a) Ufuldstændigt  lyske- 

brok, når der ved indførelse 
af en finger i lyskekanalen 
føles anslag ved hoste, og brok- 
ket gentagne gange har givet 
anledning til besværligheder. 

(Det sidste bevises ved læge- 

attest). 

  

  

b) Anden vedvarende syg- 
dom, organisk fejl i eller bli- 
vende følger af læsion af 
kønsorganerne, der hindrer 
almindelig arbejdsdygtighed 
eller har en skadelig ind- 
flydelse på befindendet. 

(Bevises evt. ved lægeattest). 

c)t) Blodårebrok (varico- 
cele) af betydeligt omfang, 
når det medfører hyppige og 
væsentlige ulemper med ned- 
sat arbejdsdygtighed. 

Betydelig misdannelse eller 
mangelfuld udvikling af de 
udvendige kønsdele (male- 
formatio organorum genita- 
lium externorum). 

9. 

b) Begge testikler i under- 
livet (retentio abdominalis 
testis bilateralis) eller man- 
gel af begge testikler. 

10. 
2) Underlivsbrok (hernia 

abdominalis) — bortset fra 
navlebrok, se under b) — 
som enten er fremme eller 
bevisligt har været uden for 
brokkanalen efter det 14. 
leveår, og som ikke er hævet 
ved operation. 

Udelukker dog i almindelighed 

ikke udskrivning med vedteg- 
Hv. 

s ved lægeattest). 

    

    redtegning R, jfr. $ 7, stk. 4 i an- 
lygtighed og det udskrevne mand-  
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b) Uvæsentligt navlebrok. 

12. 

d) Simpel orthostatisk al- 
buminuri (ikke en følgetil- 
stand efter nyrebetændelse). 

(Bevises ved lægeattest).   
  

III. 

b) Navlebrok (hernia um- 
bilicalis), der gentagne gange 
har givet anledning til be- 
sværligheder. 

(Bevises ved lægeattest). 

c) Ar efter brokoperation, 
når det viser sig eftergiveligt. 

11. 
Stort vandbrok (hydrocele 

testis). 

12. 
Tuberkulose i urinorganer- 

ne (tuberculosis urogenitalis). 

(Bevises ved lægeattest). 

b) Andre vedvarende syg- 
domme i urinorganerne, or- 
ganiske fejl ved eller bli- 
vende følger af læsion af 
disse. 

(Bevises ved lægeattest). 

c) Mangel af en nyre. 
(Bevises ved lægeattest). 

d) Æggehvide i urinen, så- 

fremt den er en følge efter 
nyrebetændelse, uanset om 

albuminurien er af orthosta- 

tisk karakter. 

(Bevises ved lægeattest). 

e) Bestående ufrivillig vand- 
ladning (enuresis). 

Udelukker dog ikke udskriv- 

ning med vedtegning B: Hv. 
(Bevises ved tingsvidne).   

92. december. 

  

  

  

C. 

z IL. III. 

13. 13. 13. 

  

| traumatiske grunde. 

(Bevises 

e) Fjernelse af blindtar- 
men. 

ved lægeattes      

a) Forløben tuberkulose i 
mesenterialglandlerne (tuber- 
culosis lymphonodorum me- 
senterialium). 

(Bevises ved lægeattest). 

e) 1 anfald af akut blind- 
tarmsbetændelse efter det 15. 

år, når der ikke er foretaget 
fjernelse af blindtarmen. 

(Bevises ved lægeattest). 

  

a) Tuberkulose i spiserør, 
mavesæk eller tarmkanal 
samt de øvrige underlivs- 
organer eller bughinden (tu- 

| berculosis oesophagi, ventri- 
culi, intestinorum et organo- 
rum aliorum abdominalium 
sive peritonei). 

  

(Bevises ved lægeattest). 
b) Velkonstateret eller ope- 

reret mave-tarmsår  (ulcus 
ventriculi sive duodeni). 

(Bevises ved lægeattest). 
c) Anden vedvarende syg- 

dom i spiserør, mavesæk eller 
tarmkanal samt de øvrige 
underlivsorganer eller i bug- 
hinden, organisk fejl ved eller 
blivende følger af læsion af 
disse, når lidelsen udøver en 
skadelig indflydelse på al- 
menbefindendet. 

(Bevises ved lægeatt 

  

  

  

d) Fjernelse af milten af 
ikke-traumatiske grunde. 

(Bevises ved la 

  

attest). 
e) 2 anfald af akut blind- 

tarmsbetændelse (appendici- 
|tis acuta), hvoraf det ene 
efter det år, når der ikke 
er foretaget fjernelse af blind- 
tarmen. 

    

(Bevises ved lægeattest). 

f) Ar efter bug 
viser sig efter; 

    

nit, når det 
eligt. 

  

14. 
| <a) Vedvarende fremfald af 
| endetarmen (prolapsus recti). 
| b) Vedvarende fistler fra 
endetarmen  (fistulae ad 
anum). 

c) Hæmorrhoider (tumores 
hæmorrhoidales), der med- 
fører væsentlige ulemper. 

50 
  

     



  

22. december, 

D. Legemsfejl, mangler, sygdomme og svagheder, der har sæde i over. 

ekstremiteterne, herunder nøgleben og skulderblad. 

I. H; 

  
+) Ved bedømmelsen bør det afgørende være et skøn over, i hvilket omfang den forelig; 

hemmer den værnepligtige i hans civile erhverv. 
En værnepligtig, der trods forefunden mangel eller deformitet er udskrevet efter $ 8 i anordning af 

22, december 1954 om det værnepligtige mandskabs tjenstdygtighed og det udskrevne mandskabss fordeling, 

III. 

| | ls 
2) Forløben eller tilstede- 

værende tuberkulose i over- 

ekstremiteterne (tuberculos 
extremitatum superiorum). 

   

(Bevises ved lægeattest). 

b) Anden vedvarende syg- 
dom i overekstremiteterne, 
deformitet eller blivende føl- 
ger af læsion eller sygdom, 
når brugbarheden derved i 
væsentlig grad indskrænkes. 

(Bevises evt. ved lægeattest). 

  

2 
Betydeligt svind i over- 

ekstremiteternes muskler 
(atrophia musculorum extre- 
mitatum  superiorum), der 
medfører væsentlige funkti- 
onsforstyrrelser. 

3. 
Sådanne mangler ved eller 

deformiteter af hånd eller 
| fingre, der indskrænker hå 
| dens og fingrenes funktions- 
dygtighed i væsentlig grad.”) 

      

gende defekt 

bør ikke uden særlig grund efterkasseres, før det efter kortere eller længere tids tjeneste i forsvaret er kon- 

stateret, at defekten er en afgjort hindring for tjenesten. 

    

   

     

  

      

  

   

      

   

  

   

   

  

   

    

   

    

   

    

   

  

   

  

   

    

      

      

   

          

   

992. december, 

  

Anmærkning: 

369 

underekstremiteterne. 

II. 
  

     Nr. 172. 

Legemsfejl, mangler, sygdomme og svagheder, der har sæde i 

III. 

Til visse arter af tjeneste i forsvaret stilles deri henhold 

til sessionsanordningen fordring om marchdygtighed. 

For de øvrige tjenestearters vedkommende må det erindres, at mand- 

skabets ben og fødder skal være således beskafne, at de krav, der stilles til 

dem ved den forskellige tjeneste, bl. a. også ved arbejde i stående stilling, 

kan fyldestgøres. 

  

2) Forløben eller tilstede- 
værende tuberkulose i under- 
ekstremiteterne (tuberculosis 
extremitatum inferiorum). 

(Bevises ved lægeattest). 

b) Anden vedvarende syg- 
dom i underekstremiteterne, 
blivende følger af læsion eller 
sygdom, når brugbarheden 
derved i væsentlig grad ind- 
skrænkes. 

(Bevises evt. ved lægeattest). 

2. 
2) Betydeligt svind i un- 

derekstremiteternes musku- 
latur (atrophia musculorum 
extremitatum — inferiorum), 
der medfører væsentlige funk- 
tionsforstyrrelser. 

b) Iøjnefaldende halten 
(claudicatio). 

3. 
Udvidede blodårer (vari- 

ces venarum extremitatum 
inferiorum), når udvidelsen 
er betydeligere eller findes i 
større udstrækning, eller når 
huden over dem er atrofisk.   

   



    

  

Nr. 172. 370 22. december, 

  

   II. 

  

      
   

                
   

  

   

      

         

    

   

        

   

    

   

                   

        

   

  

      
       

  

   
   

    
har vist sig at medføre væsentlige ulemper. 

Johs. Kjærbøl. 

4. 
Deformitet af underekstre- 

miteterne, herunder fødderne 
(deformatio extremitatum in- 
feriorum (pedum)), f. eks. ud- 
talt hulfod (pes tus), 
når brugbarheden i "væsent. 
lig grad indskrænkes. 

  ø 

5. 
a) Fikseret platfod (pe: 

planus fixatus). [pe 

,b) Sværere platfod, der har 
vist sig at medføre væsent- 
lige ulemper.%) 

6. 
Sådanne mangler ved eller 

deformiteter af tæerne, der 
funkti- 

væsentlig 
Se noten ad III D 3). 

    

grad. 

7. 
Høj grad af fodsved, der 

efter at vedkommende i tje- 
nesten har været prøvet og 
behandlet, har vist sig at 
være uhelbredelig.   Udelukker dog ikke anvendelse 

som B: Hv. 

+) Uanset platfodens grad vil efterkassation kunne ske for denne lidelse, såfremt den under tjenesten 

Indenrigs- og boligministeriet, den 22. december 1954. 

| Rossel.   

Cirkulære om måling af skibe. 
(Til samtlige toldsteder). 

Den 30. december 1954 træder lov nr. 364 

af 22. december 1954 om måling af skibe 

; kraft. 
Idet henvises til indholdet af loven- og 

de i medfør af denne udfærdigede admini- 

strative bestemmelser, nemlig: 

1) Anordni af december 1954 om 

udenlandske skibes målingspligt under 

anløb af dansk havn. 
2) Bekendtgørelse af 22. december 1954 

om skibes måling 

     

  

finder man efter forhandling med departe- 

mentet for told- og forbrugsafgifter anled- 

ning til at fremkomme med følgende sup- 

plerende bemærkninger: 
Ved nævnte lov og de sig dertil sluttende 

administrative bestemmelser gennemføres 

den i Oslo den 10. juni 1947 vedtagne kon- 
vention om et ensartet system for måling 
af skibe. De ved konventionen vedtagne 
»Internationale Skibsmål regler", der træ- 
der i stedet for skibsmålingsinstruktionen 
af 26. november 1909 med senere tillæg, 
findes optaget som bilag til den ovenfor 
som nr. 2 nævnte bekendtgørelse (i det 
følgende kaldet ,,bekendtgørelsen”). 

Efter disse regler skal alle danske skibe, 
der optages i skibsregisteret eller i fartøjs- 
fortegnelsen, underkastes måling og for- 
synes med ,,Internationalt Målebrev", Da 
dettes form og indhold er fastsat ved kon- 
ventionen, og målebrevet herefter frem- 
træder som et selvstændigt dokument, 
har det været nødvendigt at udsondre 
dette fra skibets nationalitets- og registre- 
ringscertifikat eller nationalitetsbevis, som 
fremtidig, hvad angår målingsmæssige op- 
lysninger, kun skal indeholde skibets ken- 
dingsmål i engelske fod og brutto- og netto- 
tonnage, jfr. herved bekendtgørelsens $ 7, 
hvorefter målingsmyndighederne skal for- 
syne registreringsmyndighederne med de 
fornødne oplysninger herom. 
Målebrevene udfærdiges af direktoratet 

for statens skibstilsyn, dog forsåvidt angår 

de i fartøjsfortegnelsen indførte skibe, af 
vedkommende skibsinspektorat. Når et 
målebrev fremsendes til et toldkammer til 

   

  

  

      

   

  

  

udlevering, ”skal/dette, jfr. bekendtgørelsens 
$ 8, inden udleveringen påse: 

at den i målebrevet anførte nettotonnage 
med decimaler er indhugget og eventuelt 
tonnager af kabelrum er påmærket i 
overensstemmelse med fremsendt in- 
struktion, 

at målingsafgiften erlægges, og at der med- 
revet påtegning herom, samt 

  

   
at stempelafgiften for målebrevet erlægges, 

og at der påklæbes målebrevet stempel- 
mærker til afgiftens beløb. 
Opmærksomheden henledes på, at netto- 

tonnagen fremtidig skal indb 
decimaler, også forsåvidt angår de 
fortegnelsen optagne skibe. 

Kontrollen med indhugning af registre- 
ringsbogstaver er som registreringsanliggen- 
de som hidtil knyttet til udleveringen af 
nationalitetscertifikatet. Af praktiske grunde 
vil det ved samvirken mellem direktoratet 
for statens skibstilsyn og skibsregistrerings- 
kontoret blive tilstræbt, at nationalitets- 
certifikater og målebreve afsendes samtidig 
og til samme toldkammer til udlevering. 
Det bemærkes, at indhugning af registre- 
ringsbogstaver og nettotonnage som hidtil 
bør foretages på samme sted i skibet. 

Da de oplysninger angående et skib, som 
findes både i nationalitetscertifikatet (-bevi- 
set) og målebrevet, nødvendigvis må være 
enslydende, bør et toldkammer, når et 
skibs målebrev indsendes til direktoratet 
for statens skibstilsyn eller til et skibsinspek- 

  

      

| torat til berigtigelse af type, kendingsmål eller 
brutto- og nettotonnage, samtidig fremsende 
nationalitetscertifikatet eller nationalitetsbe- 
viset til skibsregistreringskontoret, henholds- 
vis vedkommende distriktsregistreringskon- 
tor til berigtigelse. Når et skib har erholdt 
mavne- eller hjemstedsforandring, eller et 

   
   

ejerskifte er registreret (indført i fartøjsfor- 
tegnelsen), er toldkammeret bemyndiget til 
at påføre målebrevet fornødne rettelser 
efter de i nationalitetscertifikatet (natio- 
nalitetsbeviset) indeholdte angivelser. Så- 
dan rettelse påføres målebrevet i den 
dertil indrettede rubrik på dettes side 3   


