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Til Bogens Ejer.
1. De skal nøje mærke Dem, hvor De skal møde

ved Mobilisering (se den røc1e l{ødebefaling Side 19), og
. irvilhen Aargrr,ng I)e hører til hvert enkelt Aar (se

Punl<t 34).

De skal gemme Bogen omhy$geligt, saalænge De er
værnepligtig, og Bogen maa il<ke vedlægges noget Andragende.
l)e shal medbringe den hver Gang, De møcler til'fjeneste
eller lIønstring eller hos Lægdsbestyreren (paa Landet Lægils-
manden, i Købstæderne Lægdsforstanderen, i Kjøbenhavn 1.

Uclslcivningskretls).
Naar De incikaliles ved. ehstraorclinær (gul) fndkalclelsesordre,

ellcr naar Hæren mobiliseres, maå De ilog ikke gøre Omveje for
at hente Bogen.

2. Bortkommer eller ødelægges Bogqn, skai De straks
henvcntle Dem til Deres Kompagni (Eskadron, Batteri) eller
Lægilsbestyrer om en ny.

De skal betale den ny Bog mecl 25 Øre, med mindrd De
han godtgøre, at den gamle er bortkommen e1ler ødelagt uden
Deres Skyld.

Forhold som hjemsendt.
3. Naar De har faaet Deres Hjemsenileisespas untlerskrevet

af Der'ås militære foresatte, og tlet er befalet llem at træde af,

er De hjemsendt.
I)e har Krav paa at rejse frit til den Jernbanestation, cler

er nærmest ved det Steil , De er hjemsendt til (se Bestemrnel-
serne paa Hjemsendelsespasset Side 21 og 22),

4. Rejser De hjem i Statens Munileringssager, slcal De be-

. liandle dem merl Omhu og straks efter Hjemkomsten sende dem
tilhage, vel rengjorte og inclpakkecle. Saalænge De bærer Uni-
form uurler Hjemrcjsen, har l)e rle sammo Pligter overfor Over-

1l

mænd og med Hensyn til Paal<lædning som I)eres tjenstgørende
Kammerater,

b. Meil Uncltagelse af det i Punkt 4 rævnte Tilfælde rnaa
De ikke, medens De er hjemsenrlt, bære militære Unifonnsgeu-
stande, selv om cle er Deres Ejenclom, n-ret1 mindre De først fjer-
ner alt, irvad der gi.rer dem det militære Præg.

6. Skyttetegn eller Udmærkelsestegn f or Patrouillr.-
ryttere, sorn De har faaet i Tjenesten, har De Lov til at
bære til civil Paal<lædning paa højre Side af Brystet

7. ViI De ansøge elier forespørge Deres militære fore-
satte om noget, iler vedrører Deres Militærtjeneste, skal De skrive
til Deres Kompagni (Eskadron, Batteri).

Foruden Deres fulde Navn skal De opgive Deres Stilling'
som Solclat, Afdeling, Underafdeling, Nummer og Aargang, hvil-
ket De altsammen finder her i Bogen, og Deres Adresse.

En Ansøgning skal ledsages af Vidnesbyrd fr:a to troværdige
Ilæncl om, at det, iler staar i den, er rigtigt.

8. Er De hjemsendt som f or Ticlen t j enstudygtig, har
De Ret tii at fremstille l)en for den første Sessiorr, der afholrles
for Deres Lægtl efter Deres Hjemsenclelse. Gør De ikke det,
skal De fremstille Dem for den første Session, iler afholdes. efter
at J)e har været hjemsendt 1 Aar.

9. 'Iror De, at De ikl<e længere er egnet til Krigstjeneste,
kan De henvende Dem til Sessionen, eller De kan skrive til
Deres Kompagni (Eskadron, Batteri) for at blive fremstillet for
en Kassationskommission og maa i saa tr'ald opgive alen Garnison,
De ønsker at fremstille Dem i. De indkalcles ihke og maa selv

afholile Deres Rejseuclgifter.
Erklærer Kassationskommissionen Dem for uclygtig til Krigs-

tjeneste, slettes De a{ Rullen.
10. Har De veil uloviig Bortrejsc cller paa antlen Maade en

Tiil lang unildraget Dem Deres Værnepligt, slettes 1)e ilike af
Rullen sammen meil de Kammeratcr, der har samne Uclskriv-
ningsaar som De, rnen biiver staaeniie i Rullen en tilsvarende
Tid længere.

11. I)e er værnepligtig, indtil De er slettet af Rullen, men
selv da skal De tleltage i Landets Forsvar., laar som helst
Kongeu byrler.
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17. Hvis De har taget Ophold i et Lægd uclen at meilføre

Flyttebevis fra. det fraflyttede Lægd, skal De, naar De kan
forudse, at Deres Ophold i Lægdet vil vare b Maaneder
eller ilerover, snarest personligmelde Dem til Lægdsbestyreren
i det Lægd, De er tilflyttet, medførende Deres Indtegningsbevis
og Sold.aterbog (Søfartsbog).

Har De midlerticlig opholilt Dem b Maaneder i
et Lægd, i hvis Bulle De ikke er optaget, skal De personlig
melile Dem til Lægdsbestyreren i dette Lægd meclførende Deres
Incltegningsbevis og Solilaterbog (Søfartsbog).

18. De skal efterkomme cle Orclrer, der tilgaar Dem {ra
Lægclsbestyreren vedrørende Deres \rærnepli$tsforhold, og skal
efter Tilsigelse møde hos Lægilsbestyrereri i det Lægcl, hvor De
i Øjeblikket opholder Dem.

19. Saa længe De hører til 1'-11' Aargang (se punlii, 34),
rnaa De ikke rejse ud af Landet uden l)eies Af delinss l

Tillaclelse.
Rejsetiliailelsen gives for højst 3 Aar ad Gangen, men kun

hvis iler ikke er Saudsynlighecl for, at De bliver indkalclt paa
Grund af Afgang blandt ile tjenestegørende.

Skal Dc ind til f ortsat Øvelse i det Ticlsrum, i hvilket De
ønsker Rejsetillaclelse, maa De først
enten ansøge om at blive indkaldt et senere Aar, mulig

ved en anclen Afdeiing end Deres egenl
ellei'ansøge orn at blive irrdkalclt et ticlligere Aar, mulig

veil en anden Afdeling end Deres egen.
Ansøgningen shal sendcs til Deres Kompagni (Eskadr.ori.

Batleri), hvor den skal være senest 3 Uger føi lfødedagen.
Er clet ikke shet, faar De kun Ansøgningen bevilgeL, hvis De
godtgør, at De ikke har kunnet ansøge før.

Ånsøgning om at blive helt fri for Inclkalilelse til fortsat
Øveise bevilges saa godt som aldrig.

Ansøgning om at biive indkaldt til fortsat Øvelse i et andet
Aar, encl det, i hviiketDe efter f,oven skulile møcle, kan bevilges,
naar Ansøgningen er vel begrundet.

Det kan ikke nytte at ansøge orn af blive indkalclt paa
en anden Ticl af Aaret enil den fastsatte; det tillades ikke,

t
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12. Under Deres Hjemsendelde, bg saalænge De enilnu staari Rullen som værnepligtig, skal UclskrivningsÅsenet til enhver
Tid være underrettet om Deres'BopæI. De er derfor pligtig til
under Bødestraf at foretage de i punkterne 13*lZ anførte l[el-
dinger.

1:1. Forlader De Deres Lægd for kortere Tid end
6 lJger, er Dc ansvarlig for. at Mecldelelser, cler udsendes om
Deres Værnepligtsforhold, rettidig kan træffe Dem, og skal ilerfor,
naar Meildelelser, der sencles til Deres tidligere Bopæl, ikke hur_
tigt vil tilgaa Dem, holde Lægilsbestyreren underrettet om Deres
A d resse.

Ilvis De, uden at tage varigi Ophold aniletsteds, for_
lader Lægdet for en 1ængere Tid end tj Uger, skal De
for Lægdsbestyreren mundilig melde Deres Bortrejse og opgive
Deres midlertidige Bopæl eller en i Lægctet bosiddende p""Iorr,
hvem Lægdsbestyreren da er pligtig til at tilstille fnclkaldelses-
ordrer og andre Meddeielser til Dem. De unclgaar clog ikke
Strafansvar, saafremt De veil clen af Dem opgivne persons For_
sømmelse eller af anden Grund iki<e kommer tii Kuny'skab om
den skete Meddelelse.

1l-or Modtagelse af saaclan Medelelelse giver lægdsbestyreren
Kvittering paa Deres fndtegningsbevis.

15. Forpndrer De Bopæl i Lægdet, skal De inden g
Dage efter BopæIsforandringen mundtlig have opgivet Deres nye
BopæI til J,ægdsbestyreren.

. -. 16.. tr'orlader De Deres Lægcl f or at tage Ophold i
5'M,a,aneiler'eller derover aniletsteils i Landetf skal De

Td"i -Flyt{+Sen 
personlig melde Deres tr'Iytning fra Lægdet tii

Lægdsbestyreren oq motltager al denne Flyi,tebevis.
Seuest 8 Dage efter, at Flytningen er anmeldt, skal De per_

sonlie melde Dem til lægdsbestyreren i det tilflyttede Lægcl
m.edførende Indtegningsbevis og Soldaterbog (Søfartsbogl samt
Fll ttr,bevis.

Har De moiltaget Flyttebevis, og De derefter ænclrer Deres
Beslutning om at tage varigt Ophold i det nye Lægd, skal De
inde'8 Dage efter Fiyttebevisets Ildsteclerse tilbasesende det til
tlen Lægclsbestyrer, iler har utlsteclt det, )edsagei af Oplysning
om Deres mitllertidige Adresse.

t\\*'---
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Rejsetillrclelsen gives sliriftlig og tilstilles Dem gerrnern Deres
Lægdsbestyrer. Baade Afrejse og Hjemlcomst skal Dc mekle
Lægdsbestyreren. Brugcr De ikke Tillaclelsen senest err nlaanetl
(for de mccl Søfartsbog forsynede: il Maanecler) efter, at den er
given, er clen ugyldig og skal smaks tilbageleveres til Lægds_
DCStyre relr.

I{ører De til l2' eller en æIclre Aargang (se punkt B4).
han De i I'redstid, men ikke i Krigsiitl, saafremt De ikhe er
indkaldt, rejse ud af Landet udcn særlig 'Iilladelse, metlmintlre
De skal ind til fortsat Øvelse i 6 Dage i clet Tidsrum, Rejsen
agtes udstraht over. Skal De det, maa De paa samme lfaacle,
sorn da De hørte til 1'-11'Aargang forinden Afrejsen vcd An-
søgning til Dcr.es Kompagni have opnaaet Itorandring i Inclkal-
delsesticlen: Baacle Afrejse og Hjemkonrst skal De rnelde til
Irægdsbes!yreren.

tr'aarDe iUdlandet at vicle, at den danskel[ær mobi-
liseres, slcal De, saafremt De opholder Dem i Europa,
uophoidelig møde, hvor. Deres lfødebefaling angiver; opholdcr
De Dem lovligt uclen for luropa, er De ikke pligtig at vencle hjem.

20. Lægd sb estyrer er:
paa Lardet: Lægds mande n.

i Købstæderne: L ægdsf orstarrderen (politimesteren).
i Iljøbenhavn : C h c f e n f or 1, U cl s k r iv nin g s k r e cl s.

(Kontortid Kl. I l'orm.-1 Eftm.)
Paa Christiarrshavn, Vesterbro, Nørrebro, Østerbro, i Sundby,

Valiry og Brønshøj findes særlige Anmeldelsesstationer for Hjem-
sendelse, Fiytning og Bortrejse (aabne Kl. 5*? Eftm.).

Frederiksberg har et særligt Lægdskontor (aabent KI. 0 X'orrn.

-1 Eftrn. og 5-7 Eftm).

21. Hvis De flytter uden at melde det, rejser til Ucllandet
uderi Tilladelse eller undlader at melde Deres Afrejse eller' I{jemkomst, straffes De mecl Bøder paa indtil 200 Kr. og ud-
sætter Dem desuclen for at irlive straffet for ulovlig Udeblivelse.
Ildebliver I)e uden lovligt Forfalil fra Indkaldelse, biiver De
straffet efter den militære Straffelov.

Som lovligt tr'orfalcl regnes, at De er syg; Viclnesbyrcl
herom fra en Læge skal da snarest sendes til Lægdsbestyreren;

15-\
som lovligt Forfald regnes desuden i Fredstid, at De er rejst
tiI Ucllanclet, og i Krigstid, at.De opholcler Dem uclen for
'Europa, i begge TilYælde dog kun paa Betingelse af, atDe har
foretaget, hvail iler er paalagt Dem i Punkt 19, og, hvis De hgrer
til 1'-11' Aargang, har faaet Rejsetillaclelse.

22. flprer De til Bornho]ms Væbnine, kan De hvert 4'Åar
irLdkaldes til IIønstring Mønstringen holdes a'f Befalingsmæncl
af Hæren. Saa la:nge den varcr, staar De undt:r clc militære
Love. Ulovlig Udebl!.velse straffes med Fængsel.

Til Nønstrin s"#*?.Åfurministeriet lailer afholde, ind-
halcles De ved offerrtlige Op(lag o. lign. De skal selv skaffe Dem
at vide, om De hører til tle Aargange, der shal niøcle. Ulovlig
Ildeblivelse stra{fes med Bøder paa ildtii 40 Kr.

Bestemmelser, som gælder alle Indkaldelser
til Hæren.

23. n[øderDe f ol sent vctl Inclkalrlelser til Hæreri,
cller uilebliver De, !liver De straffet.

24. Naal De møder til 'Ijeneste skai De rireclbringe:
I rr,lkaldelsesol'd1o.......... I
soldaterbog......:.:.:...... ; 

(se dog Punht 1)'

IJn c1 ermunile r ings s & g'e r, uemiig :

2 Skjorter,
2 Par Strøniper cller Sokker,
2 Uldtrøjer og 2 Par Underbeirklætler' hvis De brriger

den Slags KlædningsstYkker,
1 Halsbind og 1 Par Seler'
1 Sæt sværere langskaftet lrodtøj (Ilarch- eller Ridestovler)

.og
I Sæi lettere Fodtøj (Støvler eller Sko)

Bepakningssågerr som Afdelingerl gåY l)em' da, Dc

var Rekrut, eller tilsvarende Sager, og

Vadsæk cller ligtende tii de Sagcr, De ikke har Brug
fnr i Tjenesteu.

''I
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, Indkaldelse rned kort Varsel.

(Ekstraordinær Indkaldelse,)
25. Hvis De faar en gu1 Indkalclelsesortlre fra

lægclsbe styreren, skal De, hvatl enten det er Nat eller
D_ag, uoplolclelig og paa hurtigste Maade tage til det
i Indkalilels e sordren b ef aIe de IIødested og m el de D e m.

Saafrernt De kan tage med Jernbane eller Dampskib. skal
De rejse mecl første Tog eiler Dampskib til Mødesteclet.

26. Irrclkalclelsesordren giver Dem fri Rejse paa
alie Jernbaner og Dampskibe. paa Siatens Baner eller
Dampskibe gæliler Inclkalclelsesordren som almincleliE Billeb. paa
private Baner skal De forevise IndkaldelsesbrtlÅn ved Billet-
l<ontoret paa den Station, De tager af Stecl fra, og passe paa, at
Kuponen ,Jernbanebillet" uilfylcles rigtig. paa privgte Damp_
skibe skal De vise Billettøren Inclkalclelsesordreu og passe paa,
at han urlfylder Kuponen 'Dampskibsbillet. rigtig. Den paagæt-
clenile Kupon afrives af Jernbane- eller Darnpskibspersonalet.

Har De over 15 km til llødestedet eller nærmeste Jer.nbane_
eller Dampskibsstation, og De ikke selv skaffer Dem frem uclen
Udgitt for Staten. skal De snarcst henvende Dem til nærmcsic
Lægdebestyrer om Vogn eller Baacl.

Saafremt Rejsen varer over 12 Timer, faar De Dagpenge af
.Afdelingen, naar De har meldt Dem...

Indkaldelse, naar Hæren skal mobiliseres.

27. Naar Fædre,g:1t'ii:lf;J"u n",".,or, ar Hære'
skal paa Krigsforl (rnobiliscros), udstcrl es Mobiliserings-
ordre, Der ringes da 3 Timer med alle 1iirkeklohker,
,-rg røde Mobiliseringsbekendtgørelser slaaes op påa iojnefal_
deride Steder. I Kjøbenhavn og paa Frederiksberg blæscs
tiilige Generalmarch.

2S. Saasnart De faar at vide, at Mobilisering er betalet,
skal De under Strafansvar, hvad enten det er Nat eller Dag, uop_
holdelig 0g paa hurtigste Maade tage til det i Deres Mødebefaling
fastsatte Sted og melde Dem.

29. Saasnart Lejlighecl gives undervejs, og senest paa clen
Jernbane- eller Dampskibsstation, De tager af Stecl fra, skal De
gøre Dern kenilt meil den opslaaede røileMobiliserings-

t7

bekendtgørelse for.at se, om De er iqdhaldt. De skal derfor
altid være paa det rene med, hvilken Aargang De hører til det
paagældende Aar (se Punkt 34), og den Afdeling og det Sted, hvor
De skal møde ($e Mødebefalingen), for at De kan vide, hvad De
skal gøre, selv 0m De ikke har Soldaterbogen ved Haanden.

30. Der gaar Særtog og Særskib.'De rejser frit
paa alle Jernbaner og Dampskibe og skai hverken overfor
Jernbane- eller Dampskibspersonale gocltgøre, at De er indkalclt:

De gør vel i at tage Levnetismicller med for 1-2 Dage,
da det kan biive vanskeligt at.faa noget undervejs, ogDe heiler
ikke kan gøre Regning paa at faa Lejlighecl til at købe noget,
før Afdelingen brycler op fua Møciestedet.

Ilar De over 111 km til }Iøclesteclet eller nærmeste Jernbane_
eller Dampskibsstation, og De ikke selv skafier Dem frem ucleu
Udgiff for Staten, skal De snarest henvende Dem til nærmeste
Lægdsbesb'rgy om Vogn eller Baad.

Saafremt Rejsen varer over 12 Timer, faar De Dagpenge af
Afdelingen, naar De har meldt Dem.

31. Er Deres Afdeling ikke paa tlet befalede J\føclesteil, eller
bliver clet nødvencligt at søge clen acl Omveje, faar De clet at
vide paa Jernbane- eller Dampskibsstationen, og De skal da nøje
føIge ile Paalæg, Jernbane- eller Dampskibspersonalet giver Dem
med Hensyn til Deres Rejse.

Indkaldelse til Alarmeringsøvelse.
32, ffølge Hærloven skal der mindst 1 Gans hvert 4cle Aar

afholdes Øvelser i hurtig Samling (Alarmeringsøvelser) af ud-
dannede væruepligtige, cler hører hjemme i Lanilsclelene Øst. fon
Store Bælt (paa den sjæilandsle Øgruppe). Øvelserne varer 1_2
Dage. Værnepligtige, der i Øjeblikket opholcler sig paa Øgruppen,
er pligtige til at møde til disse Øvelser.

33. Naar AlarmeringsøVelse paatænkes afholtit, vil ilcr forutl
udgaa Medclelelse derom gennem Aviserne, eventuclt veil offent-
lige Opslag o. L I)e shal da gøre Dem bekendt metl tlisse Mecl-
delelser, hvor De vil finde Oplysning om,

hvorvidt De skal møtle,
paa hvilken Maarle Alarmeringru vil blive bekenrltgjort, og
hvorlccles De skal forlrolde Dem ved Alarmeringen.

\
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Aargangen, De hører til hvert enkett Aar.
or.
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Frivillig Tjeneste ved Mobilisering.
35. Er De værnepligtig Of ficer eller Unclerof f ice

eller ligestillet med saatlanne, vil De, naar Deres \rærnepligt
hører, blive forespurgt af den Afdeiillg, som De siclst stod

Nummer veil, om De vil gøre friviilig' Tjeneste ve
nlolrilisering.

Er De Underkorporal eller 1! euig, lian De 
- 

efter a

I)e har aftjent Deres Yærnepligt - antages til frivillig. Tje
neste veil nlobilisering, naar De henventler Dem skriftli
eller mtndtlig til ,ilen Afdeiing, I)e ol-slier at gøre Tjeneste ved

I
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eller delvis Dækning for dette Beløb er

Lægdsbestyrerens poategning,

Vend om!
i

I

!

a"n/ to rn/ F
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LEgdsbestyrer.



Paa Statsbanerne
har den hiemsendte
værnepligtige Ret til

Fribefordring

Til

Stemplet
Til Stats-

baners
Klipning

Til Pri-
ners

Klipning

Kun vedkommende militære Myndighed (Under-
afdeling) maa tage dette Hiemsendelsespas ud af Bogen.

Tager De fast Ophold i Kiøbenhavn eller paa Frede-;
riksberg, ekal De senest 8 Dage efter Hiemsendelsen i
forevise Passet paa I' Udskrivningskredses Hovedkon-;
tor eller en af Anmeldelsesstationerne (se Punkt 20). 

',

Tager De fast Ophold andet Sted i Landet, skal De1
senest 24 Timer efter Hjemkomsten forevise Lægds- j

bestyreren Passet. l
Dette Pas giver Dem Ret til fri Rejse paa Hiemsen-;

delsesdagen og i indtil 2 Døgn derefter paa billigste Klassej
mdd Statens og de fleste private lernbaner og de fleste;
Dampskibsselskabers Skibe, naar De uden Afbrydelsej
underveis rejser til den Station, der er nærmest detj
Lægd, De, som omstaaende angivet, er hjemsendt til.1
De skal, hvor det er muligt, benytte StatensJernbaner,'
og Dampskibe frem for private." 

Passåt skal paa Forlangende forevises Bane- og Skibsj
personalet. I

Skal De benytte Privatbane eller Skibe, der ikke hø-i
rer under Statsbanerne, forevises Passet i vedkommendel
Privatbanes eller Dampskibsselskabs Billetkontor, hvor'i
efter der udleveres Dem et Fripas. I

Affordres der Dem Betaling paa privatJernbane elle{
Dampskib, vil De hos Lægdsbestyreren paa det Sted, Dq
er hjemsendt til, faa godtgiort, hvad Rejsen har koste;
paa billigste Plads. ;

Kan De ikke i Løbet af 12 Timer naa det Sted, hvorl
til De er hjemsendt, tilkommer der Dem i Dagpengq
I Kr. for hvert Tidsafsnit af indtil 12 Tirner, Reise4
varer udover de første l2 Timer. Beløbet udbetalel
Dem af Lægdsbestyreren. ;

Passet kan ikke ved Tilkøb af Billet gøres gyldigt ti
lste eller 2den Klasses Jernbane eller Dampskib. i

25 kg Reisegods kan befordres frit mod Bctaling :;
lovmæssigt Indskrivningsgebyr. i
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