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Dr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til den

Kongl. Livgarde til Hest.

Af den af Regts. Dyrlæge E. bekostede Reparation

paa den ham tilstaaede Beboelses=Leilighed i Hestgardens

Caserne vil Coll, for denne Gang tilstaae ham den af

Ingenieur=Corpset anslaaede Sum 13 Rd. 54 6, men

man maa tilkiendegive Garden til Efterretning for

Fremtiden, at slige Erstatningssummer ikke kunne bevil¬

ges refunderede, men enhver Beboer i Gardens Caserne

maa være pligtig i Henseende til sine Localers Repara¬

tion at oppebie det Tidspunct, naar, efter den regelmæs¬

sige Orden, som i saa Henseende følges af Ingenieur¬

Corpset, Touren dertil maatte komme og at den Beboer,

der ikke vil oppebie hiin Tidspunct, ikke kan forvente Til¬

ladelse til en antipiceret Istandsættelse, undtagen paa

egen Bekostning og under den Forpligtelse, at Istand¬

sættelsen udføres saaledes som den af bemeldte Corps ved

dens vedkommende Officeer erkiendes at være tilbørlig og

uden deraf flydende Skade for Bygningen.

Notte. Er tillige meddeelt det Kongl. Ingenieur Corps.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Fyenske Regt. Dragoner.

For Collegiets Vedkommende haves Intet imod, at

de 4 vacante Uoffs. Nummere, som i indeværende Aar

1

1841.

—

2 Jan.

2 Jan.



1841.

—

2 Jan.

2 Jan.

2

skulle besættes med nationale Mandskaber, besættes til en¬

hver Tid af Aaret med nationale paa første eller andet

Aar tienende Mandskaber, der maatte attraae at forfrem¬

mes til værneplige Uoff., dog at disse Mandskaber, foruden

at indvilge i, at deres tilbagelagte Tienestetid ikke bliver

dem regnet tilgode, tillige paatage sig de Forpligtelser,

der ved Resoll. 29 Maii 1839“ ere paalagte de værne¬

pligtige Uoff, saavel ved Linie=Bataillonerne som ved

Forstærknings=Bataillonerne, samt for øvrigt, efterat de 2

Aar, hvilke de som værnepligtige Uoff. skulle blive til

stadig Tieneste i Garnisonen, ere tilbagelagte, forblive til

Tieneste i det tredie Aar, indtil af samme Aars Recru¬

ter andre værnepligtige Uoff, ere udtagne.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll til Hus

sar Regimentet.

4.Med Hensyn til de ved Resol. 29 Maii 1839

givne Bestemmelser angaaende værnepligtige Corporaler,

har Regimentet forespurgt, om disse ogsaa skulle gien¬

nemgaae et andet Cursus ved Ex. Skolen, saaledes som

det i Følge Skole=Instructionen af 23 Octbr. 1831 er

bestemt, i Henseende til de hvervede Corporaler.

I denne Anledning meddeles, at uagtet det maa

paasees, at de værnepligtige Corporaler saa meget som mue¬

ligt erholde samme Dressur, som de hvervede Corporaler, kan

det, da Tiden i hvilken de værnepligtige Corporaler beholdes

til stadig Tieneste i Garnisonen, blot er 24 3 Aar, formeent¬

ligen dog ikke være nødvendigt, at de giennemgaae, som

de hvervede Corporaler, det andet Cursus i Ex. Skolen,

* See Coll. Skr. 18 Junii 1839, Rescr. Saml. for

1839, Pag. 113.
**

See Coll. Skr. 18 Jun. 1839, Resc. Saml. for

1839, Pag. 111.
**See Rescr. Saml. for 1831 Pag. 114.
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eftersom deres videre Uddannelse, efterat være afgaaede

fra Ex. Skolen, maa kunne udføres ved Escadronerne,

hvor de, ved at bruges i den daglige Regts.=, Escadrons¬

og Garnisonstieneste, samt ved alle Exerciceer og Vaaben¬

øvelser m. m., ville kunne have Leilighed til practisk at

lære alle en Corporal i Garnisonen og Felten paalig¬

gende Tienstpligter, og for saavidt saadant i enkelte Dele

ikke maatte kunne opnaaes ved Escadronerne, vil det være

rigtigst, at de, for deri at opnaae den manglende Fær¬

dighed, i nogen Tid freqventere Ex. Skolen, dog uden

at afgaae fra Tienesten ved Escadronerne.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Holsteenske Infant. Regiment.

Det meddeles, at af de for Prem. Lieut. v. B. be¬

regnede og ham udbetalte Qvarteerpenge kunne, efter de

oplyste Omstændigheder, blot passere til Udgivt de 12 Rd.,

han har betalt i Huusleie, hvorimod de øvrige 15 Rd.

for leiede Meubler blive af ham at tilsvare, efterdi han

har maattet kunne benytte disse Meubler i sit Baraqve¬

Qvarteer, til hvis Forsyning med samme er ham udbe¬

talt regl. Godtgjørelse.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til Com¬

mandantskabet over Nyeborg=Fæstning.

Commandantskabet har indsendt et Andragende fra

Havne=Commissionen i Nyeborg, at der maatte anbringes

en Afløbsrende fra derværende Fæstningsgrav til det nye

Havnebasin sammesteds. Efter i denne Anledning at

have modtaget Ingenieur-Corpsets Erklæring, har man

bevilget, at den omtalte Afløbsrende maa anbringes, men

dog paa Vilkaar, at Havne=Commissionen selv overtager

de med Rendens og Sluseværkets Anbringelse og Vedli¬

1841.

—

2 Jan.

2 Jan.

2 Jan.



1841.

—

5 Jan.

6 Jan.

9 Jan.

6

Ved at meddele disse Prof. J.s Yttringer, skulde

man, efter tillige at have modtaget Stabschirurgens For¬

meening over denne Sag, ikke undlade at meddele, at

man vel ikke finder Grund til at forandre sin Resol. 9

Maii 1835, undtagen for saavidt, at Tilladelsen ind¬

skrænkes til Professorens Embedstid, men at ligesom paa

den ene Side Professoren er tilkiendegivet, man ønster,

at han ved at bestemme sig til Obduction, vil tage Hen¬

syn til Academiets Trang til Cadavera i samme Øiemed,

saaledes maa man paa den anden Side paa given An¬

ledning af Stabschirurgen, henstille at der drages Om¬

sorg for at de fornødne Beqvemmeligheder, saasom Haand¬

klæde, Vaskevand o. s. v., ere tilstede, naar Professoren

anmelder en Obduction, ligesom og at der om mueligt

indrømmes ham et mindre særskilt Værelse til Obduc¬

tionerne, at han ikke behøver at foretage dem i den of¬

fentlige Dissectionsstue, hvor de Studerende undervises¬

Note. Herom har Collegiet tillige tilskrevet Khavns

Fæstnings Stokhuuscommission.

Skr. fra den tienstgiørende General Adjutant til den

Kongl. Livgarde til Hest.

Fra Overhofmarechalatet er jeg bleven underrettet

om, at naar den Kongl. Livgarde til Hest for Frem¬

tiden afgiver Kongevagter paa Christiansborg vil et Lo¬

cale blive indrettet for de Herrer Officerer i den Søndre

Pavillon i Stue=Etagen imod Ridebanen, ligesom en

særegen Vagtstue anvises Vagtmandskabet i den Nordre

Pavillon, hvor Colonaden alene adskiller det fra Offi¬

cererne.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Fyenske Regt. Dragoner.

For øvrigt tilkiendegives, at den Bekostning af 2 Rd.

* *Ifr. Coll. Skr. 6 Marts.
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A

9 Jan.80 ß. S. M., der er forbunden med Anskaffelsen af

Pudseredskaber &c. til en hvervet Hornblæser, kan herefter

afholdes af Regts. Cassen, imod at berørte Reqvisiter, for

hvis Tilstædeblivelse Vedkommende giøres ansvarlige, til¬

føres Inventariet.

Circ. fra det Kongl. General Comts. Coll. til 16 Jan.

samtlige Infant. Regimenter, General Commandoer og

Commandantskaber.

Det Kongl. Admiralitets og Comts. Coll. har med¬

deelt, at Hs. Majst. Kongen har approberet et forelagt

Regl. for de Armatur= og Mund. Sager, m. m., hvor¬

med den Soldatesqve, der udcommanderes med de Kongl.

Skibe og til Batteriet Tre Kroner, skal være forsynet,

samt at Hs. Majestæt derhos har behaget at approbere:

1. at de i Reglementet anførte Munderinger og Skibs¬

klæder skulle anskaffes og vedligeholdes for Søe¬

Etatens Regning, uden nogensomhelst Udgivt for

Soldatesqven, dog saaledes, at Søe=Etaten ingen

Godtgjørelse udreder for de Munderinger, som ud¬

leveres til Vagtskibene og Tre Kroners Batterie,

og for de Munderinger, hvilke i Tilfælde af større

Udrustninger maatte findes hensigtsmæssigt at ud¬

levere fra Regimenterne, blot hvad der ombord bli¬

ver beskadiget.

at Søe Etaten i Lønning og Under Mund. Gebyr2.

udreder: for en Uoff. (foruden 12 Röß. daglig, han

erholder af Land=Etaten). 12 Röß. S. M. dagl.

for en Tambour eller Musqveteer 8 „

3. at enhver Uoff., Tambour eller Musqveteer af for¬

nævnte Soldatesqve skal, uden Hensyn til Togtets

Varighed, af Søe=Etaten godtgjøres 6 Nod. S. M.

i saakaldte Paaklædningspenge, til Anskaffelse af

forskjellige Nødvendigheds=Artikler, nemlig de i

Reglementet med * betegnede Under=Munderingsstyk¬



1841.

A

16 Jan.

16 Jan.

8

ker og andre Paaklædningsstykker, hvilke Sager efter

endt Togt forblive deres Eiendom.

4. at de foranførte Bestemmelser for det første skulle

gjælde for den Soldatesqve, der udcommanderes i

Aarene 1841—1843.

Ved at communicere Forestaaende til Efterretning

og Iagttagelse, lader man herved følge et Exemplar af

det approberede Reglement, hvorhos bemærkes, at det med

Hensyn til Forstrækning for Mandskabet er bestemt, at

en Tambour eller Musqveteer, imedens han er udcom¬

manderet, ikke vil kunne erholde mere contant eller i

Varer, end at det samlet ikke overstiger et maanedligt

Beløb af 80 Röß. ved de kortere Togter, 1 Rd. paa

Vagtskibene, 1 Rbd. 16 ß. paa Batteriet Tre Kroner og

1 Rd.. 48 ß. paa Togter til Vestindien*

Note. Er tillige meddeelt Inspecteuren over Infante¬

riet og det militaire Vare=Depot.

Skr. fra det Kongl. Comts. Coll. til Liv=Regt.

Cuirasserer.

Regimentet har forespurgt, om den ved Samme

staaende Prem. Major v. S., som ved Resol. er forundt

Oberstlieuts. Tillægget fra Liv=Regt. Dragoner, kan til¬

komme Cantonnements=Tillæg som Oberst=Lieut.

I Anledning heraf meddeles, at de Cavall. Off,

hvilke tilstaaes Oberst=Lieuts. Tillæg 150 Nbd. aarlig,

ikke tillige kunne tilkomme det for Oberst=Lieuts. Chargen

regl. Cantonnements=Tillæg, forinden de oprykke i et vir¬

keligt Oberst=Lieuts. Nummer, da dette Cantonnements¬

Tillæg oppebæres af den Stabs-Off., der staaer i Oberst¬

Lieuts. Nr. ved det Regt., hvorfra det ovenmeldte Tillæg

af 150 Rd. afgives.

*Ifr. Skr. 6 Marts.



(Henhører til Pag. 8).

Reglement

for de Armatur= og Munderings=Sager m. m., hvormed den Soldatesqve, som udcommanderes med de Kongl.

Skibe og paa Batteriet Tre=Kroner, skal være forsynet.

—
For en Tour i Øster= eller Nord¬

For en Tour til Vestindien søen, med Vagtskibene i Sundet og
paa Elben, samt paa Batterieteller Middelhavet.

Tre=Kroner.
—en Under. en under en Magde.

en Tambour. en Tambour.
teer.officeer. officeer. teer.I. Armatur og Lædertøi med Tilbehør.

Riffel med tilhørende Reqvisiter samt Bajonet.... 11

1Gevær med Bajonet og Bajonetskede 1** *

Geværrem 1 11* * * * * 1
11Krudthorn med Rem * * * *

Fiederhager* 2 2* * * * * * * *
1Skruetrækker 1 * 1* * 1* * * * *
1Vlik=Olieflaske i Lædertaske. 1 1* * *

1Geværprop * * ** ** * * *
1Rømmenaal med Baand * * *1 1 1* * * *

1Kuglehammer med Kuglestok i F 1* * * *
1Skindkuglepung 1* * *

11Sabel med Skede. 1 11 1* * * *

1Sabelqvast 1* * * * * * *

1Chacot med Messing=Schupper 1 1 1* * * 1
11 1 1 11Pompon * * * * *

1 1Patrontaske 1* * * * * 1* *
11 1Kugletaske med Livrem. * * * * 1* * * * * * *
11Bandoleer af Lærred * *

1dito * * 1af sort lakeret Læder. ** *
11Skuldergeheng af Lærred.. 1* * * * * * * * *

dito 1 1* * *af sort lakeret Læder.

III. Trommereqvisiter.

1Tromme med Stokke og Tilbehør * * 1* * *
2 * * *Reserve=Trommeskind 2* * * * * * * * * * * * ** * * * * *

1Par * * *Reserve=Trommestokke * 1 Par
1 *Tambourqvaste. * ** * * * * * * * * * * * * *
1Tambour=Bandoleer af Lærred * * ** * ** * * * *

dito * *af sort lakeret Læder. 1

1*Trommebærerem af Lærred * * ** * * * * * *

dito af sort lakeret Læder. * * * * *

Knæeskind * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sort Knæeskind 1* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

III. Ammunition.

I Ammunitionscassen, 24 lang, 74' bred og høi (alt indvendigt

Maal), 9“ tyk med Skydelaag og sammenføiet uden Søm; 1
eller flere efter Omstændighederne (1 pr. 18 Mand):

Paskugler* * * * * * 50 50 * * *
Krudtpatroner, 10 Stkr. pr. Bundt * * *34 Bundt 3½ Bundt
Kuglepatroner, 15 Stkr. pr. Bundt 2 Bundter* ** * * * * 2 Bundter

2Løse Patroner * * ** * 2

Rendekugle=Patroner 20 20

Patronstokke* * * * * * * * * * * * * * * * 3

Kugleplastere 60 60

Flintestene 5* * * * * * * * * * * * * * * * * 5. 5* 5

IV. Mund. Stykker &c. samt Skibsklæder, hvis An¬

skaffelse og Vedligeholdelse paaligger det Kongl. Admi¬
ralitets= og Commts.=Coll.

a. Mund. Stykker ic.

Nye Mund. Kioler med Distinctioner og Epauletter, forsynede med
Lærreds Foer 1 1 1



For en Tour i Østere eller Nord¬

For en Tour til Vestindien søen, med Vagtskibene i Sundet og

paa Elben, samt paa Batterieteller Middelhavet.
Tre=Kroner.

en Musave.en Under.* en Augus.
en Tambour.en Tambour.

teer.officeer.officeer. teer.
Nye Mund. Kioler med Distinctioner og Epauletter, forsynede med

11 1Bais Foer * * ** * * * * * * *

Brugt Mund. Kiole med Distinctioner og Epauletter, forsynet enten
11med Lærreds= eller Bais Foer, for Batteriet Tre=Kroner.

11 Par ParPar11 ParNye mørkeblaa Kirseis Buxer 1 Par 1 Par* * * *
1Par1ParBrugte dito dito for Batteriet Tre=Kroner.

1 1ParPar1 Par2 Par 2 Par 2 ParHvide Ravndugs Buxer * * * * * *
11 ParPar1 ParPar2dito 2 Par2 Pardito Støvletter
1Par1Par1Uldne Vanter ParPar 1 Par1* * 1 Par* * * * * * * * * *

11111Ravndugs Reiseposer for Skibene
11Tornystre for Batteriet Tre=Kroner. * * *

b. Skibsklæder.

1 1Kort Kalmuks Skibskiole med Lærreds Foer 1
111dito dito dito med uldent Foer

1 11 11nye mørkeblaa Bais Trøie 1* * * * * * * *

dito Kirseis Burer 1 Par 1 ParPar1* * * * * *

1Par1 Par1ParKalmuks Skibsbuxer
11 Par

5.
1ParSeildugs dito 1 Par 1Par1* * * * * * * * * * * * * * * Par

1Par1ParRavndugs dito 1Par 1 1Par* * * * * * * * * * * * * * * Par1Par
11Felthue med Skygge

V. Under=Mund. Stykker samt andre Paaklædnings¬

Stykker og Bepaknings=Reqvisiter, hvis Anskaffelse og

Vedligeholdelse paaligger Manden.

a. Munderings=Stykker.

11 11*)Halsbind af Hestehaar eller Brünel.... * *

*)11*1dito af Læder. * * *
23 3 2

)
3* * * * * * * *linnede Skiorter

*)*1 *)11 *)11* * * *rød ulden Skiorte * * * *
33 Par 33 Par Par3 Par Par3Par* ** * * *. . . .uldne Strømper

22 Par 22 Par Par2Par Par2* * * * * * ParSkoe * * *
1 1Par1 Par1 Par 1ParPar1Par* * * * * * * * * * * * * * *Saaler med Flikker
1 Par 1 Par1 Par 1 Par 1 Par1 ParKlædes Støvletter * * * * * * * * * * * * *

b. andre Paaklædnings=Stykker og Bepaknings¬

Reqvisitter.

12 Par12 Par 12 Par12 Par12 Par12 Par*
Underbuxer

22 22
5

2
Undertrøier eller Veste.

1111 111 1111* * * * * *langt rødt uldent Tørklæde..
111111* * * *Tørklæde.
1111 *)***)* * * * *Haandklæde.

*) 1111* 1111* * * *
en vævet Hue

*) 11*1*) *111* * *Træe=Smordaase med Laag og 2 Ri
1111 11* * ** * *Blikdaase med Skoevox
2222 22* * * *

Syle
1 Sæt1SætSæt1Sæt1Sæt 1Sæt1* * * *Beegrisper
1 Sæt1 Sæt1 Sæt1 Sæt Sæt1Sæt1* * *Andringerne
333333

Børster
1111 11Lærredspose med en Tæt= og en Redekam samt Pudse= ic. Reqvisiter

1 1111* *Skee* * * * * * *
111 11* *Foldekniv

Anmærkning.

Foruden det Foranførte vil det endvidere blive tilladt at medbringe:
2 Nattrøier, 1 Par lange Klædes eller Seiltugs Burer, 2 Skiorter, 1 Par Støvler, 1 Par Seildugs Skoe, 2 Par Strømper og 3 Tørklæder.
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Under 23 Januar 1841 har det Kongl. General

Comts. Coll. decideret, at „den militaire Pensions og

Rente Fond“ skal fremtidigen benævnes: „Casse for Landmi¬

litair Etatens Legater og midlertidige Beholdninger m. m.

Ved Skr. 23 Januar 1841 har det Kongl. Gene¬

ral Comts. Coll. tilkiendegivet, at Trompetere maa hen¬

føres til de Militaire, der staae i Classe med Underof¬

ficerer, og som i Følge Pl. 16 Marts 1827 § 1 kunne

lade sig stille for Værnepligtige.

Ved Rescr. 29 Jan. 1841 til General Comman¬

doen paa Sielland er bestemt, at ved Indsendelse af

Ansøgninger, om at maatte lade sig leie, maa herefter

af vedkommende Regt. eller Corps stedse oplyses, hvor

mange Individer af dets Uoffs. Classe allerede maatte

være givne en saadan Tilladelse, samt hvor stort et An¬

tal overcomplette hvervede Uoff. der endnu haves ved

Regimentet eller Corpset.

Lignende er 4 Febr. 1811 rescriberet Gen. Com¬Notte.

mandoen i Fyen og Nørre=Jylland samt det

Kongl. Artill.=Corps, ligesom 6 Febr. 1841 til

Commandoen i Hertugdømmene.

Ved Rescr. 29 Jan. 1841 til Gen. Commandoen

paa Sielland er tilkiendegivet, at i Almindelighed bør

Regimenternes og Corpsernes Erklæringer paa indsen¬

dende Ansøgninger indeholde en kortfattet, men tilstræk¬

kelig Fremstilling af alle Ansøgningens Momenter og Bi¬

omstændigheder, saavelsom en Udvikling af hvad der taler

for eller imod dens Bevilgelse, for at den Autoritet, til hvem

Erklæringen er stillet, kan af denne erholde et fuldstændigt

Billede af Sagen, uden at behøve at giennemlæse Ansøg¬

ningen selv eller dens Bilage. Erklæringen bør derhos

slutte med en bestemt udtalt og motiveret Formeening, om

og hvorvidt det Ansøgte maatte være at bevilge.

1841.

—

23 Jan.

23 Jan.

29 Jan.

29 Jan.



1841.
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29 Jan.

30 Jan.

10

Ved Rescr. 29 Jan. 1841 til det Kongl. Inge¬

nieur-Corps er bestemt, at de hidtil conserverede Fæst¬

ningsværker ved Ratzeborg, nemlig Linierne af den gamle

Vold paa høire og venstre Side af Langebroeporten skulle

nu abandonneres.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

det Kongl. Admiralitets og Comts. Coll.

Det Kongl. Admiralitets og Comts. Coll. har i

behagl. Skrivelse yttret, at i den fra Samme nedlagte

Forestilling om Mund. Sager m. m. for Soldatesqven

til Søes ikke er taget Hensyn til de Soldater, der com¬

manderes paa Vagtskibene og Batteriet Tre Kroner, deels

fordi dette Collegium ikke i sin Tid dertil har givet An¬

ledning, og deels fordi saadan Godtgjørelse ikke hidtil er

fordret.

Man finder sig heraf foranlediget til at meddele,

at ligesom man i to Skrivelser, forommeldte Gienstand

angaaende, stedse har omtalt Forsyning af Soldatesqven

paa samtlige Kongl. Skibe og Batteriet Tre Kroner, med

de behøvende Sager og Erstatning derfor paa eens Maade,

saaledes findes der i det herfra oversendte Udkast til et

Regl. for de Sager, hvormed den Soldatesqve, som ud¬

commanderes med de Kongl. Skibe og paa Batteriet

Tre Kroner, skal være forsynet, i Post IV. udtrykkeligen

som Overskrivt anført: „Mund. Stykker m. v. samt Skibs¬

klæder, hvis Anskaffelse og Vedligeholdelse paaligger det

Kongl. Admiralitets og Comts. Collegium under hvilken

Post de Sager tillige findes, hvormed den Soldatesqve

skal forsynes som udcommanderes paa Vagtskibene i

Sundet og paa Elben samt paa bemeldte Batterie, og

samme Overskrivt er ogsaa optaget i Post IV af det

Regl., der af velbemeldte Coll. har været forelagt og al¬

lernaadigst er bleven approberet, og hvorom ved Skri¬

velse dette Coll. er meddeelt Underretning. Hvad an¬
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30 Jan.gaaer, at Godtgjørelsen hidtil ikke er fordret, da inde¬

holder Coll. anden Skrivelse af Dags Dato derom Op¬

lysning.

Efter det Foranførte indsees ikke, hvorledes dette

Coll., ved den førte Correspondence skulde give Anledning

til den Formeening, at Anskaffelsen og Vedligeholdelsen

af de Mund. Sager m. v., som udleveres til Soldatesqven

paa de to Vagtskibe og Batteriet Tre Kroner, ikke skulle

erstattes Land=Etaten ligesaa vel som de Mund. Sager

m. v., hvilke udleveres til den Soldatesqve, der ellers

udcommanderes med Kongl. Skibe.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 30 Jan.

Kongl. Artill. Corps.

Da det ikke tydeligen kan sees af den med Corpsets

Skrivelse fulgte Beretning fra Overtøimesteren i Hol¬

steen, til hvilken Tid, det er betinget at de Rendsborg

Arsenal, anskaffende 100 Skpd. Blye skulle være leverede,

skulde man ikke undlade, herved at meddele Corpset til

Efterretning og videre Bekiendtgjørelse for Overtøime¬

steren, at i de Contracter som for Fremtiden maatte

oprettes angaaende Levering af Blye eller andre slige

Ting, maa betinges, at Leverancen bliver præsteret inden

en vis bestemt Tid, samt at saafremt dette ikke overholdes,

det Leverende da maa anskaffes for Sælgerens Regning.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 30 Jan.

Slesvigske Cuirasseer=Regt.

Stabs=Dyrlægen har, ved hertil at indsende Listen

over de ved Regimentet i afvigte Maaned behandlede

syge Heste, bemærket, at efter berørte Sygeliste ere 3

Heste af anden Escadron creperede formedelst Bristning i

Indvoldene; hvilken Skade formeentligen er tilstødt dem

paa en Tid, de havde været ude af Stalden, for at rø¬

res, hvorhos han har yttret, hvor nødvendigt det er,
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naar Heste føres løse ved Haanden, for at gives Bevæ¬

gelse, at Førerne, i Særdeleshed naar det er koldt og

Veien er glat, med Opmærksomhed iagttage nødvendig

Forsigtighed.

Hvorpaa Regimentet giøres opmærksomt.

Fortegnelse

over de Armatursager og Lædertøisorter m. m., som de

fra efternævnte Regimenter til Gensdarmeriet i Holsteen

afgivne Uoff. ved Afgivelsen vare forsynede med og som

ere forblevne ved Gensdarmeriet, og derfor maa erstattes

Regimenterne med andre Sager, nemlig:

Dronningens Liv Negt. til Fods.

1 kort Infant. Gevær med Kradser og

21 Rd. 16 ß.Riffelbajonet....

* * — 39 ,1 Geværrem

8 — 48,1 Uoffs. Sabel med Skede

1 sort Skuldergehæng . . . . . . . — 88
*

— 56 ,1 dito Bandoleer.
*

2 — 161 Patrontaske *

* * — 59,1 Livrem med Spænde og

* — 56 ,1 Kugletaske

1 — 48,Krudthorn1

* * —121 Krudthornsrem *

* — 361 Sabelqvast *

* — 16 —1 Signalpibe.

* — 64,1 Fiederhage* *

1 Lædertaske til Olieflaske . . . . . —24,
—

38 Rod. 2 ß.

Det Oldenborgske Infant. Regt.

1 Uoffs. Riffel med Tilbehør 21 Rd. 16 ß.

1 dito Sabel 8 — 48,

* — 561 sort Bandoleer* * *
V

1 Patrontaske 2 — 16,* * * * *

1 fort Skuldergehæng. . . . — 88,
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1 Livrem — 59
*

1 Kugletaste. . . . . . — 56
IV

1 Krudthorn med Rem. 1 — 60,

36 Rd. 15 ß.

Det Slesvigske Infant. Regt.

2 Uoffs. Rifler med Tilbeher.... 42 Rd. 32 ß.

2 dito Sabler med Skeder . . . 17 — 3
en

1 Fiederhage. . . . . . . . . — 64

2 Geværremme * — 78,

2 sorte Skuldergehæng... 1 — 80,

2 dito Bandolerer 1 — 16,

2 Patrontaster . . 4 — 32

2 Livremme . . . . . 1 — 22

2 Kugletasker . . . . 1 — 16

2 Sabelqvaste . . . . . . — 72,
—

71 Rod. 28 ß.

Det Holsteenske Infant. Regt.

1 Uoffs. Riffel med Tilbeher.... 21 Rd. 16 ß.

1 dito Sabel med Skede . . . . . 8 — 48,

1 fort Skuldergehæng . . . . . . . —88

* * * * * *1 dito Bandoleer. 56,

591 Livrem med Spænde og Øsken . . .
in

561 Læder Kugletaske . . . . . . *)

1621 Patrontaske n

481 Krudthorn 1
in

12* * * —1 Krudthornrem IV

* — 39,1 Geværrem
—

36 Rd. 546.

tilsammen 182 Rd. 3 ß.

En Land= og Søe=Krigscommissair har hos det Kongl.

Danske Cancellie forespurgt, om Procuratorer i Alminde¬

lighed kunne ansees berettigede til at møde ved Land¬

milice=Sessioner for, som antagne Sagførere, enten mundt¬

2 Febr.

1841.

S

30 Jan.
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ligen til Forhandlings=Protocollen at dictere deres Man¬

danters Paastand eller skrivtligen i eget Navn for disse

at indlevere Indlæg i saadan Hensigt.

Collegiet har herpaa under 2den Februar 1841 svaret,

at det ikke skiønnes rettere end at det ikke kan tilstædes

Sagførere i de omspurgte Henseender at møde ved Land¬

milice=Sessionerne, men at det ikke kan formeenes dem at

forfatte skrivtlige Deductioner i Sager, som høre under

Sessionernes Paakiendelse.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. General Toldkammer og Commerce=Coll.

Det Kongl. General Toldkammer og Commerce=Coll.

har forespurgt, om ikke Adgangen til det i Frederiksort¬

Fæstning værende Canal=Fyrtaarn kunde til Forebyggelse

af Uorden ved samme om Natten afspærres for Vedkom¬

mende ved en Grav, et Hegn eller deslige.

I Anledning heraf skulde Coll. ikke undlade tienst¬

ligt at melde, at foruden det for Fortificationens Skyld

ikke kan tillades, at der anbringes nogen Grav i Volden,

troer man ikke heller, at en saadan Foranstaltning eller

anden Indfredning af den Art, som af vel bemeldte Kam¬

mer paatænkt, vilde afholde ildesindede Mennesker fra ved

Steenkast at slaae Lanternernes Ruder i Stykker. Man

har derfor indhentet yderligere Erklæring fra Comman¬

dantskabet over Frederiksort=Fæstning, om hvad der lod

sig giøre for at overholde tilbørlig Orden ved Fyrtaar¬

net, og har Samme yttret, at det Dag og Nat lader fra

Vagten hyppige Patrouiller udgaae over Volden, for at

forhindre enhver Uorden, som kan afstedkommes, og til¬

bagevise eller paagribe Personer, der ikke ere berettigede

til at opholde sig der, samt at det i den senere Tid er

tilkiendegivet Bagtcommandeuren og Mandskabet, at en¬

hver Uorden, som finder Sted ved Fyrtaarnet, uden Gier¬

ningsmandens Paagribelse eller Angivelse, vil falde til¬
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6 Febr.bage paa det hele vedkommende Vagtmandskab. For øv¬

rigt bemærker Commandantskabet, at ved de Bestemmel¬

ser, der ere blevne trufne ved Anlægget af det i Fæstningen

værende Fyrtaarn, har det formeentligen ogsaa været

Øiemedet, at Opsynsmanden skulde enten selv eller ved

Andre holde Vagt om Ratten i Fyrtaarnet, hvilket dettes

hele Indretning synes at tyde paa, eftersom der ikke alene

forefindes en Kakkelovn med fuldt Tilbehor i Fyrstuen, men

endogsaa aarligen skal leveres et vist Ovantum Brænde

til Stuens Opvarmning for den Vagtholdende; at en

saadan for Tiden ikke er der stadigere end een eller to

Gange om Natten, for øieblikkeligen at eftersee eller op¬

friske Lampen, og et stadigt Vagthold i Fyrtaarnet vilde

afholde Uvedkommende samt have forebygget de stedfundne

Uordener.

Foranstaaende skulde Coll., der i øvrigt maa henholde

sig til Skriv. 22 Sept. 1840, ikke undlade tienstligst at

meddele.

6 Febr.Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Ingenieur-Corps.

I Betragtning af hvad der er forklaret i Corpsets

Skrivelse approberer Coll. herved, at Lodden Nr. 21 af

Khavns Fæstningsværker bortforpagtes for 24 Rd. aar¬

lig i 5 Aar, hvad derimod Lodden Nr. 28 angaaer, paa

hvis Bortforpagtning intet antageligt Bud er skeet, be¬

myndiges Corpsets Casse=Commission til at forsøge den

bortforpagtet underhaanden, dog ikke under den af bemeldte

Commission fastsatte Sum; og forventes Underretning

meddeelt, naar faadant maatte finde Sted.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 6 Febr.

Kongl. Artill. Corps.

* Rescr. Saml. for 1840 Pag. 101.
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Ved at oplyse hvor meget Mandskab, der i Løbet af

de sidste fem Aar har været afgivet til Bevogtningen af

Khavns Fæstnings Stokhuus, har Corpset tillige foreslaaet

at til Stokhuusvagten enten aldeles ingen Artillerister

afgives eller at i det høieste kun gives to Mand dagli¬

gen til Ammunitionens Tilsyn m. m.

I Anledning heraf skulde Coll. ikke undlade at

meddele, at Gouvernementet over Khavns Fæstning, med

hvem man er traadt i Brevvexling med Hensyn til dette

Forslag, har erklaret sig imod, saavel at Artilleristers Af¬

givelse til Stokhuurvagten aldeles ophører, som at deres

Antal formindskes, og at Coll. efter det Antal Forbry¬

dere der findes i Stokhuset, maa tiltræde Gouverne¬

mentets Meening.

Skr. fra Kongl. General Comts. Coll. til det

Siellandske Landseneer=Regt.

Naar det, efter at Sessionen er afholdt, tillades

Nogen i Overeensstemmelse med Anordningerne at stille

for sig, forudsættes altid, at den Paagjældendende er mødt

eller moder i Ex. Skolen, førend Stillingen kan berig¬

tiges ved vedkommende Regt. eller Corps, hvilket nødven¬

digen følger af de angaaende Stillinger ved Parolbefa¬

ling 6 Marts 1814' givne Forskrivter. Det var ogsaa

under hiin Forudsætning, at Coll. meddeelte Recrut B.

Tilladelse til at stille for sig ved Regimentet, hvis derom

indgivne Forestilling intet indeholdt om, at denne Mand

først skulde møde ved Negimentet den paafølgende 18de

December.

Man skulde derfor tilkiendegive Regimentet, at Samme

har feilet i, at tillade den omhandlede Stillings Berigti¬

gelse, førend B. var mødt i Ex. Skolen, og at det for

Fremtiden maa iagttages, at Enhver, som imellem Sees¬

* Rescr. Saml. for 1814 Pag. 403.
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sionen og Mødetiden erholder Kongl. eller Coll. Tilla¬

delse til at stille for sig og vil berigtige Stillingen, førend
han moder ved Corpset, derom henvender sig til ved¬

kommende District eller Land= og Søe=Krigs=Commissair.

Note. Er samme Dag ligeledes afgaaet til Siellandske

Jæger=Corps.

Under 6te Febr. 1841 har det Kongl. General

Comts. Coll. befalet, at Regnskab og Controlbog for

Cassen betræffende Landmilitair=Etatens Legater og mid¬

lertidige Beholdninger m. m. skal indrettes overeensstem¬

mende med omstaaende Schema.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

Liv=Regt. Dragoner.

Ved at tilkiendegive Coll., at det Mandskab af In¬

fant. og Jægere, der høre til det Troppe=Contingent,

som Danmark har at stille til den Tydske Forbundshærs

10de Armeecorps, skal forsynes med Percussionsvaaben,

efter den ældre Preussiske Percussions=Indretning ved

Haandskydevaaben, nemlig med paaloddet Ansats paa Pi¬

ben til Pistonen, har det behaget Hans Majestæt iblandt

andet under 29de Januar at befale som følger: „Ca¬

vall. og Artill. af bemeldte Contingent bevæbnes saale¬

des med Haandskydevaaben. Uoff., Trompetere, Horn¬

blæsere og Pionnerer hver med 2 Pistoler og Menigmand

ved Cavall. med 1 Carabin og 1 Pistol, hvilke Vaa¬

ben indtil videre alle forblive med Steenlaase. Liv=Regt.

Dragoners Carabiner skulle være af Prøven 1830, hvor¬

med Regimentet har erklæret sig tilfreds og dette Regt. be¬

holder ligeledes dets nuhavende Pistoler, efterat de sletteste

deriblandt ere ombyttede eller omskjæftede. Artill. Uoff.

og Trompetere forsynes med Pistoler med Kyhlske Laase.

Først senere skal Cavall. og Artill. forsynes med Cara¬

biner og Pistoler med Löbnitzs Percussionslaase, i Fald

denne Opfindelses Hensigtsmæssighed skulde stadfæste sig.

Ved at meddele Regimentet Forestaaende maa man have

Samme anmodet om, at lade de ved Regimentet ha¬

vende Pistoler, der trænge til Omskjæftning eller andr

mindre Reparationer, istandsætte af Regts. Bøssemage¬

ren, samt snarest mueligt opgive hvor mange Pistoler,

der maatte behøves ombyttede.

2
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Kongl. Resol. see Coll. Skriv. 13de Marts til den 10 Febr.

Kongl. General Post=Direction.

Kongl. Resol. see Coll. Skriv. 30te Marts til det mi¬ 10 Febr.

litaire Vare=Depot.

Rescr. til det Kongl. General Comts. Collegium. 10 Febr.

Med Hensyn til det militaire Klæde=Oplag, der vel

er befunden i fortrinlig Orden, men hvis Vedbliven, som

særegen Indretning med særskilt lønnede Embedsmænd,

den angaaende de militaire Uldmanufacturer paa Usse¬

rød nedsatte Commission, uden Skade for det Militaires

Tarv, ansees for unødvendig, er det Vor Villie:

B. 1. At i Fremtiden Opbevaring og fornøden Udleve¬

ring af militair=Etaternes uldne og linnede Va¬

rer skal henlægges under det militaire Vare=Depot

og at, som Følge heraf, det nærværende Klæde¬

Oplag og sammes særegne Administration skal bort¬

falde, hvorhos Klæde=Oplagets Hovedbygning og

saavidt mueligt Uldmagazinets Bygning ved Lange¬

broe blive at rømme, for at derover kan paa anden

for Staten fordeelagtig Maade disponeres, saasnart

man er forvisset om, at tilstrækkelig Plads haves

til hine Varer i Vare=Depotets nærværende Locale;

og har Vort Collegium, for saavidt ved den i ne¬

denstaaende litr. C. 2 befalede Indskrænkning i

Værkstederne under det militaire Vare=Depot, ikke

skulde tilveiebringes den fornødne Plads hertil, at

indkomme med Forslag om de til Øiemedet ledende

Forholdsregler.

Det fra nærværende Klæde=Oplag hidtil stedfundne

Udsalg af Klæde i Alenviis bortfalder aldeles,

hvorimod herefter Marinen samt Land=Etatens Re¬

gimenter og Corpser have en passende Tid forud at

reqvirere det i en følgende Termin for dem fornødne

Officeers Klæde, der da under Eet bliver at til¬

stille de vedkommende Autoriteter for det Beløb, som

det har kostet Staten at tilveiebringe.

2°
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C. Med Hensyn til det militaire Vare=Depot, for hvis

bestandige Fremgang til det Fuldkomnere fra Col¬

legiets og Vare=Depotets Embedsmænds Side Com¬

missionen har bemærket, at der er viist megen

Omhue, resolvere Vi som følger:

Det bestemmes som almindelig Regel, at den Forar¬1.

beidelse af de for den Danske Armee fornødne Re¬

qvisiter, som for Tiden henhører under Vare=Depo¬

tet i Fremtiden efter Contracter, der i Alminde¬

lighed blive at afslutte, i Følge afholdt; offentlig

Licitation, og at clausuleres paa betryggende Vilkaar,

gaaer over til private Entrepreneurer, der ville over¬

tage sig Forarbeidelsen af større Partier af disse

Reqvisiter, dog saaledes at herfra skee de nedenfor

anførte, i de locale og andre særegne Forhold grun¬

dede Undtagelser, og at Overgangen til den nye

Anskaffelsesmaade blot skeer successive og paa en

faadan Maade, at man kan benytte den herved ef¬

terhaanden vundne Erfaring og at søge at sikkre sig

en passende Leverance til den omhandlede Forar¬

beidelse forinden man ophæver noget af de under

Vare=Depotet hørende Værksteder.

2. Overeensstemmende hermed iagttages med Hensyn

til Anskaffelsesmaaden for de forskjellige Arter af

fornødne Reqvisiter følgende Negler:

a. de Artikler, der hidtil ikke ere forarbeidede paa Vare¬

Depotets Værksteder, men anskaffede efter privatim

afsluttede Contracter med Mestere i Laugene eller

Andre, bør for saavidt de udgiøre Gienstande af

nogensomhelst Betydenhed, anskaffes i Følge offent¬

ligen afholdt Licitation paa saadanne Vilkaar, der

kunne ansees betryggende for Arbeidernes Soliditet.

Skrædderarbeidet, saavel Tilskiæring som Syening,

bør fremdeles udføres paa det Militaires egne Værk¬
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steder ved de af det Militaire selv antagne Arbei¬

dere, navnligen ved de dertil i deres Garnisons¬

Tienestetid commandeerte Soldater, som fra deres

Hiem medbringe fornøden Færdighed i Skrædder¬

Professionen, dog saaledes, at i øvrigt gives Skræd¬

dermestere og Skræddersvende, hvilke ønske det og

ville underkaste sig de bestaaende Vilkaar, fortrinlig

Adgang til, at antages som frievillige Arbeidere ved

de militaire Skrædderværksteder.

Skoemagerarbeidet bør derimod efterhaanden søges

overdraget i større Partier til private Leverandeurer,

saaledes at disse overtage sig at levere et forholds¬

viis større Qvantum, naar saadant en passende Tid

forud fordres, imedens man foretager en hertil sva¬

rende successive Indskrænkning i Vare=Depotets

Skoemagerværksted, hvorfor man, for at erstatte de

der værende Læderbeholdninger, der efterhaanden maa

formindskes, eftersom Fodtøiet gaaer over til privat

Leverance, forøger Forraadet af det færdige Fodtøi.

d. Der bør forholdes paa lige Maade med Sadelma¬

gerarbeidet, dog saaledes, at man begynder med

at overlade de mindst sammensatte Reqvisiter, der

i det væsentligste bestaae af reent Sadelmagerar¬

beide til privat Leverance, og kun efterhaanden,

naar Erfaring viser, at Leverandeurerne have skaf¬

fet sig routinerede Arbeidere søger de mere sam¬

mensatte Effecter anskaffede paa lige Maade.

c. Hvad Anskaffelsen af de linnede Reqvisiter angaaer,

da skal Materialet søges tilveiebragt ved offentlig

Licitation, men Forarbeidningen derimod fremdeles

skee paa den nu brugelige sparsommelige Maade.

3. Med Hensyn til Spørgsmaalet om, paa hvilke Ste¬

der Modtagelsen af de private Leverancer og den

tilbageblivende Forarbeidning paa militaire Værk¬

steder kunne skee, bør samme for Kongerigets Ved¬

1841.
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10 Febr.
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kommende i Almindelighed skee i Kiøbenhavn. Deri¬

mod bør Leverancen og Forarbeidning af militaire

Reqvisiter for Hertugdømmenes Vedkommende, saa¬

vidt mueligt, finde Sted i Rendsborg, paa samme

Maade som det nu for hele Statens Vedkommende

skeer i Kiøbenhavn.

Finants=DeputeretRescr. til Conference=Raad,

Collin, Storkors af Dannebroge og Dannebrogsmand.

Vi have under Dags Dato resolveret som følger:

1. Saadanne Forholdsregler skulde tages, som kunne

lede til snarest mueligt at tilveiebringe og sikkre

Land= og Søe=Etatens tilbørlige Forsyning med

uldne Varer, ved en paa frie Concurrence bygget

privat Leverance af indenlandske Fabrikker, og skal,

saasnart dette Formaal er opnaaet, Armeens For¬

syning ved Hielp af Kongelige Fabrikker ophøre.

2. For at iværksætte dette Princip ansee Vi det som

hensigtsmæssigt for Overgangs=Perioden fra det

nu fulgte til det nye System, at anordne en fær¬

egen Administration, der tillige kunde besørge For¬

syning med uldne Varer for Marinen, og Vi ned¬

sætte derfor en interimistisk Commission for Land¬

og Søe=Etatens Forsyning med uldne Varer og den

Usserødske Fabriks Realisation. Denne Commis¬

sions Medlemmer skal bestaae af Dig, Vor Confe¬

rence=Raad Jonas Collin, Deputeret for Finant¬

serne, Storkors af Dannebroge og Dannebrogsmand,

samt Capitain i Kronens Regt. Julius Ferdinand

v. Paludan og forhenværende Fabriqveur Philip

Weilbach.

3. Formeldte Commissions Pligter og Virkekreds skal

være:

a. at anskaffe de uldne Varer, som Vort General Comts.

Collegium og Vort Admiralitets= og Comts. Colle¬
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gium betimeligen reqvirere saavel til Land= og Søe¬

Etatens aarlige Forbrug, som til Reservebeholdnin¬

gens Fuldstændiggiørelse for Armeen, samt at sørge

for, at de leveres til rette Tid, af forsvarlig Boni¬

tet og for i det Hele ikke høiere Priser, end dem,

hvori de nu staae det militaire Fond; og dernæst

b. at arbeide derhen, at Klædefabriken paa Usserød,

saasnart som mueligt, kan ophøre at drives for Kongl.

Regning, for at den, naar saadant kan skee med

Tryghed, med Hensyn til Armeens tilbørlige Forsy¬

ning, paa det Fordeelagtigste, enten heelt eller styk¬

keviis kan sælges.

Samtidigen hermed skal det under Collegiet nu be¬7.

staaende Comtoir for de militaire Uldmanufacturer

indgaae.

Ved allernaadigst at tilkiendegive Dig Forestaaende,

ville Vi tillige have Dig paalagt, som første Medlem af

Commissionen, at meddele dens tvende øvrige Medlem¬

mer dette Vort Rescript til videre fornøden Iagttagelse.

10 Febr.Ved Rescr. 10 Febr. 1841 er bestemt, at de He¬

ste af Liv Regt. lette Dragoner, hvilke herefter anvendes

til Post=Escorte, maa fra nu af paa Marschen hen og

tilbage, gives hver dagligen et Tillæg af 1½ Skp. Havre,

uden Afkortning i Høe=Rationen.

Rescr, til Gouvernementet over Kjøbenhavns=Fæst. 11 Febr.

ning.

Naar Kulden skulde stige til 8 Grader og derover, ville

Vi tillade, at Vagtmandskabet af Garnisonen dagligen

gives ved hvert Regts. eller Corpses Marqvetenter (paa

dertil af Gouvernementet udstædte Tegn, som Samme,

* Er ved Rescr. 7 Jan. 1842 fremdeles extenderet

indtil videre under saadan Kuldegrad.
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for at forebygge Misbrug Selv betaler) et ertra godt

Maaltid varm Mad af een Pot Søbemad med 6 Lod

Kiød eller Flesk, uden Been, og et godt Stykke Brød,

der ikke bør koste mere, end 6 Röß. pr. Mand og kunde

af Mandskabet nydes den Dag, samme kommer paa

Vagt, i 3 Hold, naar de i en vis Orden tildeles Orlov.

I øvrigt forvente Vi, at Gouvernementet træffer de

fornødne Forholdsregler, for at forvisse sig om, at Vagt¬

mandskabet virkeligen nyder det dem tilstaaede Maal¬

tid Mad.

Ligeledes er rescriberet Commandantskabet i Cita¬Note.

dellet Frederikshavn, og om forestaaende Befa¬

ling tillige givet Communication til General
Adjutanten ved Søe=Etaten, for bemeldte Etats

Vedkommende.

Under 12 Febr. 1841 er allernaadigst approberet

et Udkast til en Instrux, som Rettesnor for Modtagelsen

af de paa Cronborg=Geværfabrik forfærdigende Espingo¬

ler for Raqvet=Corpset.

Kongl. Resol. see Coll. Skriv. 6te Marts til samtlige

Infant. Regimenter m. Fl.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Holsteenske Infant. Regt.

Coll. undlader ikke at meddele Regimentet til Be¬

kiendtgjørelse for Vedkommende, at Bekostningen ved An¬

skaffelse af Skifteprotocol maa bestrides af dets Audi¬

teur, der nyder Gebyr som Skifteskriver, dog at han af

sin Eftermand, kan fordre Godtgjørelse, for den Deel af

Protocollen, hvori der ved hans Afgang ikke er skrevet.

Udgivten til den anskaffede Overformynderie=Protocol til¬

lades det at maatte afholdes af Regts.=Cassen.

Kongl. Resol. see Coll. Skriv. 13de Marts til det Kongl.

Artill. Corps.
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Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Holsteenske Landseneer=Regt.

Regimentet har udbedt sig Collegiets Bestemmelse

for hvorvidt Recrut C. W. der i Følge modtagen Un¬

derretning fra Justitiariet i Hanerau ved Itzehoe, nu

sammesteds er anholdt og sat under Tiltale for Bedra¬

gerie og Løsgiængerie, bor i Betragtning af at han ikke

har svoret til Fanen eller forinden Desertionen giort sig

skyldig i Forbrydelse, tiltales og straffes ikke alene for de

ovennævnte af ham, efter Desertionen, begaaede Forbry¬

delser, men ogsaa for Desertionen selv ved den civile

Ret, eller om han vil være at forlange udleveret, for at

dømmes ved Regimentet.

I Anledning heraf meddeles, at fornævnte Recrut

bør forlanges udleveret, for at tiltales og dømmes ved

militair Ret.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Holsteenske Infant. Regt.

Regimentet har hertil indsendt en Ansøgning fra

Corporal S., hvori han har anholdt om, at Regimen¬

tet efter et vedlagt Decret fra Magistraten i Schwerin,

vilde modtage til Administration i 15 Aar en ham ef¬

ter hans Bedstefader, Kiøbmand S. i Schwerin, tilfal¬

den Arv.

I Anledning heraf skulde man ikke undlade at med¬

dele, at ihvorvel det, Supplicanten begiærer, ikke vilde

medføre større eller andre Forpligtelser for Regimentet

og dets Overformynderie end dem, der i flere Tilfælde

kunne komme til at paahvile Samme efter Fr. 2 Apr.

1817 og 11 Sept. 1839, troer Coll. dog, da Arven er

falden udenlands, og dermed skal forholdes efter frem¬

mede Loves Forskrivter, ikke at kunne paalægge saadant

imod Vedkommendes Ønske, og maa derfor anmode om,

1841.
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at tilkiendegive Supplicanten at hans Andragende ikke

kan bevilges.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Fyenske Regt. Dragoner.

Det meddeles herved, at man med Hensyn tilhvad

der af Mund. Commissionen, er bemærket, angaaende de

Over=Mund. Stykker for Uoff. og Trompetere, som have

udholdt den for samme fastsatte Termin, at de nemlig

skulle tilhøre de vedkommende Individer som Eiendom,

maa giøre opmærksom paa, at ved 9de Anmærknings¬

post til Mund. Regl. 28 Dec. 1822t er bestemt, at Uoffs.

Personalet, først naar Over=Mund. Stykkerne have ud¬

holdt den regl. Termin og derfor ikke ere brugbare i

Tienesten, maa beholde samme, ligesom at for hvert

Uoff. og Trompeter=Nr. stedse skal paa Escadronernes

Mund. Kammer haves et Sæt nye Over=Mund. Stykker,

foruden det Sæt, som bæres i den daglige Tieneste

hvilke Bestemmelser Regimentet har at overholde.

Kongl. Resol. see Coll. Skr. 9de Marts til det Kongl.

Artill. Corps.

Kongl. Resol. see Coll. Skr. 13de Marts til samtlige

Cavall. Regimenter.

Rescr. til det Kongl. General Comts. Collegium.

Det er i Almindelighed Vor Villie, at Udrustnings¬

Gienstande til det Holsteen=Lauenborgske Contingent,

hvilke til deres Forfærdigelse udkræve mere end ser

Uger, skulle strax sættes i Arbeide, hvorimod paa dem,

der kunne ventes forfærdigede i 6 Uger eller endnu kor¬

tere Tid, efterat Ordre dertil er givet, ikke skal begyndes,

førend paa Vor nærmere Befaling. Derte gjælder især

om Alt, hvilket kun provisorisk er approberet som nødven¬

* Rescr. Samling for 1822, Pag. 354.
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1 Marts.digt til Contingentets Udrustning, men ikke definitivt

antaget som gjældende ved Armeens fremtidige Ud¬

rustning.

3 Marts.
Kongl. Resol. see Coll. Skr. 11te Marts til det mili¬

taire Vare=Depot.

Skr. fra det Kongl General Comts. Coll. til In¬ 4 Marts.

specteuren over Cavall., Hr. Generalmajor v. Berger,

Commandeur af Dbroge og DMand.

Herr Generalmajoren har underrettet Coll. om den

foretagne Prøve med det af Stabschirurgen foreslaaede

nye Slags Paksadler med Kurve, indeholdende de i Fel¬

ten medførende medicinske og chirurgiske Apparater. I

Følge denne Prøve antager Dee, at naar der anvendes

tilbørlig Omsorg for Sadlens Paasning til Hesten, efter

den af Dem meddeelte Forskrivt, og der vælges en let

Rytter samt en stor og kraftfuld, men ikke for seed eller

tyk Hest, maa dette Slags Sadler med Pakkurve ansees

hensigtsmæssigere end det ældre Slags af disse Reqvisi¬

ter, især med Hensyn til, at Hesten kan rides og selv i Trav

følge et Cavall. Regt. Man har derfor anmodet Stabs¬

chirurgen om at besørge anskaffet det for det Holsteen¬

Lauenborgske Contingent fornødne Antal af disse Pak¬

sadler med Kurve; men da blot to Prøvemarscher have

været anstillede med dem paa en Distance af i det Høieste

44 Miil herfra Staden og igien tilbage under Opsyn

af alene en Uoff., finder man det nødvendigt, at naar

det ved at tage dem i Brug ved Contingentet, i Tilfælde

af sammes Afmarsch, maatte befindes, at Sadlen enten

trykker Hesten eller for meget generer Rytteren eller anden

Ulempe deraf opstaaer, det da paalægges Rytteren til

Fods at føre Hesten.

Note. Samme Dag er Stabschirurgen fra det Kongl.

Coll. anmodet om, at anskaffe 6 Stykker saa¬

danne Paksadler med Kurve for Contingentet og
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i øvrigt om Forestaaende givet den fornødne
Communication.

Rescr. til det Kongl. General Comts. Collegium.

Vi resolvere herved som følger:

1. I det ved Regl. 15de Aug. 1838 for Søebatte¬

rierne paa Bornholm bestemte Skyts og øvrige

Material, ligesom i Søebatteriernes Antal skal ingen

Forandring finde Sted.

Ligesaa lidt ansees nogen Forøgelse i Feltartilleriet2.

fornøden.

3. De Geværer og den Ammunition, der ere bestemte

for Krigen, skulle under Fredens Tid opbevares ved

Rønne=Arsenal, saaledes som i Regl. 15 Aug. 1838

er fastsat.

De circa 20,000 Patroner, der i Følge Coll. Skr.4.

31 Dec. 18392.ere bestemte at opbevares i et Ma¬

gazin af hvert Herred, skulle forblive i disse Ma¬

gaziner, hvorimod under Freden al øvrig Ammuni¬

tion bør opbevares i Rønne=Arsenal.

5. Sabler, Hirschfængere, Gehæng og Bandolerer, hvor

disse haves, maa under Freden forblive hos Mand¬

skabet, og bæres til Uniform, i og udenfor Tie¬

nesten.

6. Med Hensyn til Exerceer= og Skarpskydnings=Ge¬

værerne, ville Vi, at Commandantskabet bekiendtgiør

for samtlige Escadrons= og Comp. Chefer, at det

er dem, Enhver især, overladt, om de ville lade

Geværerne opbevare i Herreds=Magazinerne, eller

udlevere dem til Mandskabets egen Opbevaring. For

dem, som vælge dette Sidste, fastsættes følgende

Normalbestemmelse: Af de 290 Rd. S. M., der

der aarligen i Følge Planen for Bornholm 25 Jan.

* See Coll. Skr. 28 Aug. 1838. R. S. for 1838.

Pag. 106.

** See Anhanget.
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* ere tillagte den1816 og Resol. 31 Dec. 1828

derværende Bøssemager i Lønning og Qvarteerpenge,

samt til Vaabnenes Reparation, indeholdes 120 Rd.

og af denne Sum kunne de af Escadrons= og Comp.

Cheferne der maatte foretrække, at udlevere deres

Ex. Geværer til Mandskabets egen Opbevaring, er¬

holde den dem, i Forhold til Vaabnenes Antal,

Brug og Beskaffenhed, tilkommende Andeel af be¬

meldte 120 Nod. udbetalt, imod at de uden no¬

gensomhelst Udgivt for Vor Casse, selv betale Ma¬

terialet til de dem anbetroede Vaabens Reparation

hos Bøssemageren, samt holde Vaabnene fuldtallige

og altid i tienstdygtig Stand; og naar dette ved Ef¬

tersyn befindes ikke være Tilfældet, skulle de selv be¬

tale det til Completteringen af Istandsættelsen For¬

nødne. Den øvrige Deel af de ommeldte 120

Rd., som efter nysnævnte Forhold falder paa de

Escadrons= og Comp. Chefer der ville lade deres

Ex. Geværer opbevare i Herredmagazinerne, skal

udbetales til Bøssemageren, imod at denne vedbliver

paa den hidtil anordnede Maade at vedligeholde

disse Geværer.

Ligesom Vi ved Rescr. 13 Aug. 1840.have bevil¬

get, at Jæger=Compagniet maa tildeles til Exercice

og Skarpskydning 22 lødige Rifler med indvendige

Laase, i Stedet for de i Regl. 15 Aug. 1838 be¬

stemte 120 afkortede Carabiner, saaledes bifalde Vi

ogsaa, at der for de øvrige Jægere, som i Krig

skulle bevæbnes med riflede Musqveter leveres til

Fredsbrug 225 afkortede Infanterie=Geværer af Prø¬

ven 1794. Af de Jæger=Compagniet saaledes til¬

staaede Fredsvaaben forblive imidlertid 6 Rifler og

5 Geværer i Reserve ved Ronne=Arsenal.

* Resc. Saml. for 1816, Pag. 135.
** Resc. Saml. for 1829, Pag. 3.

** See Anhanget.
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8. Det betydes saavel Commandantskabet som Milice¬

Officererne, at denne Sag dermed skal have sit

Forblivende.

Rescr. til det Kongl. General Comts. Collegium.

Vi resolvere som følger:

1. Antallet af givte Underofficerer, Understabs=Betiente

og Spillemænd skal for Fremtiden ikke overstige:

Ved Artill. Corpset: af Understaben 3 Uoff.,

pr. Batterie 4, — ved Mineer= og Sappeur=Comp. 5,

ved Pontonneer= og Pionneer=Comp 5 — ved Stald¬

Etaterne 2, — ved Laboratorii=Etaterne 25 — ved

Haandværker, Etaterne 2.

Ved Livgarden til Hest: pr. Escadron 5 Uoff.

Ved et Cavallerie=Regt.: af Understaben 2 Uoff.,

pr. Escadron 3 A 4; dog at Antallet ikke overstiger

16 pr. Regt.

Ved Livgarden til Fods: af Understaben 8 Uoff.,

pr. Comp. 5.

Ved det øvrige Infanteriet af Understaben pr. Ba¬

taillon af 5 Comp., 4 Uoff, — pr. Comp. 3.

Ved et Jæger=Corps: af Understaben 2, — pr.

Comp. 3.

Ved Naqvet=Corpset 5 Uoff.

Under Benævnelsen: Underoff. er indbefattet Trom¬

petere, Hornblæsere og Hoboister.

2. Foruden det Antal af givte Uoff. og Understabsbe¬

tiente, som nu haves ved Regimenterne og Corp¬

serne, er ved ethvert især formindsket under det oven¬

for fastsatte Antal, kunne af sammes Understabs¬

eller Underofficeers=Classer ikke Andre erholde Giv¬

termaalstilladelse, end Mineermestere Broemestere,

Fyrværkere, Vognmestere, Vagtmestere, Command.¬

Sergeanter, Justitssergeanter, Depot= og Sygehuus¬

Vagtmestere, Depot= og Sygehuus=Sergeanter, Stabs¬



3.

4.

5.

31

Trompetere, Regts.=Tambourer og Stabs-Hornblæsere.

Blot i saadanne Tilfælde, hvor en af de ikke her

nævnte Uoff, maatte være i Stand til at indgaae et

saa fordeelagtigt Ægteskab, at han derved betydeligen

forbedrer sine Kaar, kan det være vedkommende

General=Commando overladt at meddele slig Uoff.

Tilladelse til at givte sig, om end Antallet af de givte

Uoff. endnu ikke skulde være nedbragt til de fore¬

skrevne Grændser. De Corps som staae under

Vort immediate Commando, have i saa Fald at

henvende sig til Os.

Naar Antallet af de øvrige givte Uoff. og Understabs¬

betiente ved et Regiment eller Corps er bleven for¬

mindsket under det ovenfor bestemte Antal, skal det

være Regts.“ eller Corps=Cheferne eller Comman¬

deurerne tilladt, ogsaa at meddele Givtermaalstilla¬

delse til disse Uoff. og Understabsbetiente, uden at

derved behøves at tages særdeles Hensyn til, om

Antallet af Givte bliver eens ved alle Batterier,

Escadroner eller Compagnier, naar kun iagttages,

at Antallet i det Hele ikke kommer til at overstige

det for ethvert Regt. eller Corps især bestemte.

Regimenterne og Corpserne have, ved at meddele

Givtermaalstilladelse til hvilkensomhelst af samtlige

Classer, at tage Hensyn til, deels hvorvidt Vedkom¬

mende kunne godtgiøre, at være i Stand til at un¬

derholde en Familie, og deels at de Fruentimmer,

med hvilke de agte at indgaae Ægteskab, ere sæde¬

lige, ordentlige og kunne ved Syening, Vask eller

andet Haandarbeide bidrage klækkeligen til Familiens

Underholdning, og som Følge heraf, i modsat Fald

at nægte Vedkommende Givtermaalstilladelsen.

Antallet af givte Haandværksmestere og Svende ved

Haandværker=Etaterne skal ikke bestemmes for ikke

at lægge Hindringer i Veien for, at erholde duelige

1841.
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Haandværkere til bemeldte Etater; men Artill. Corp¬

set bør paalægges, saa meget som mueligt at ind¬

skrænke givte Haandværkeres Antal.

Forestaaende bekiendtgiøres samtlige Vedkommende.

Note. Communication herom er fra det Kongl. General

Comts. Collegium afgaaet 16de Marts.

Rescr. til det Kongl. General Comts. Collegium.

Vi approbere, at Stabschirurgen, overeensstemmende

med hans Forslag, bemyndiges til at meddele vedkom¬

mende Læger en Fortegnelse paa de Medicamenter, Ban¬

dager og Reqvisiter, hvilke de have at medføre i Felten

i de dertil efter Felthospitalets Reglement bestemte Pak¬

kurve, og som kunde træde i Stedet for de reglementerede;

dog saaledes, at denne Fortegnelse ikke bliver at betragte

for en ufravigelig Norm, men snarere som en Veiledning

for de militaire Læger, hvilken de skulle være berettigede

til at modificere efter Omstændighederne, kun at det iagt¬

tages, at Qvantiteten af de Midler, der reqvireres, ikke

bliver større, end at Pakhesten kan bære dem uden Skade.

Rescr. til alle General=Commandoerne.

Forslag om Uddeling af Distinctions=Epauletter til

de som Lærere i Ex. Skolerne commandeerte Uoff. fra

samtlige General=Commandoen underlagte Afdelinger, skulle

i Fremtiden ikke indsendes til Os, men det overlades Ge¬

neral=Commandoen, i Overeensstemmelse med Parolbe¬

faling 30 Sept. 1833, selv at decidere i deslige Anlig¬

gender, og derefter at meddele Vort General Comts. Coll.

det fornødne desangaaende.

Note. Er tillige rescriberet det Kongl. General Comts.

Collegium.

* Rescr. Samling for 1833, Pag. 381.
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6 Marts.Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til samt¬

lige Infant. Regimenter, General=Commandoer og Com¬

mandantskaber.

Ved Skr. fra det Kongl. Admiralitets= og Comts.

Coll. har man modtaget Underretning om, at ved Resol.

13de Febr. er bifaldet, at de regl. Mund. Sager for

Soldatesqven paa Vagtskibene og Batteriet Tre=Kroner

maa godtgiøres Land=Etaten efter Regning, ligesom for

den Soldatesqve, der commanderes paa Søetogter.

Hvilket herved i Forbindelse med Circ. 16de Januar

sidstleden meddeles til Efterretning.

Note. Er tillige meddeelt Inspecteuren over Infant. og

Vare=Depotet.

6 MartsCirc. fra det Kongl. General Comts. Coll. til samt¬

lige Regimenter, Corpser og Commandantskaber.

For saavidt mueligt at have Betryggelse for, at de

militaire Skrivter, der herfra vorde afsendte til Armeens

Regimenter og Corpfer samt de forstiellige Commandant¬

skaber, rigtigen ere modtagne, er det nødvendigt at herom

giøres Indberetning til Coll., og skulde man derfor an¬

mode om maanedligen at indsende en Fortegnelse, som

udviser hvilke militaire Skrivter, Forordninger og Placa¬

ter i den forløbne Maaned herfra maatte være modtagne

*

og tillige Antallet angivet paa de tilsendte Exemplarer.

Bemeldte Fortegnelse bedes derhos indsendt tillige¬

med Maanedslisten.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til 6 Marts.

Khavns Fæstnings Stokhuus=Commission.

Efterat man iblandt andet havde anmodet det Chirur¬

giske Academie om, at drage Omsorg for de fornødne Be¬

qvemmeligheder, saasom Haandklæde, Vastevand o. s. v.,

* Ifr. Coll. Skr. 20 Marts.

3
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ere tilstede, naar Stokhuuslægen, Prof. J., anmelder en

Obduction, ligesom og at der om mueligt maatte indrøm¬

mes ham et mindre særskilt Værelse til Obductionerne,

har bemeldte Academie nu tilbagemeldt, at af de oven¬

nævnte Reqvisiter det sidste efter en i Localet anbragt

mechanisk Indretning stedse er tilstede, og at det første

paa Professorens Forlangende uvægerligen vil blive leve¬

ret; at der ikke kan indrømmes ham noget særskilt Væ¬

relse, da dette efter Bygnings=Indretningen ikke til hver

Tid kan haves; at Dissectionsstuen kan benyttes af ham

udenfor Underviisningstiden, samt at der for Øieblikket

bliver indrettet endnu en Dissectionsstue, der ligeledes

frembyder de ovennævnte Beqvemmeligheder.

Hvorom Professoren bliver at underrette.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Admiralitets= og Comts. Coll.

Efter det Kongl. Admiralitets= og Comts. Coll. Be¬

giæring lader man herved følge en Fortegnelse over Pri¬

serne paa de Armatur= og Mund. Sager m. m., hvormed

den Soldatesqve, som udcommanderes med de Kongl.

Skibe og paa Batteriet Tre=Kroner, skal være forsynet, for

saavidt Søe=Etaten skal udrede Omkostningerne derfor,

hvorhos man tillige, efter velbemeldte Collegii Anmod¬

ning ikke undlader at meddele, at man med Hensyn til

Forstrækning for Mandskabet ønsker, at det maa forblive

med hvad derom er tidligere fremsat, hvorefter en Tam¬

bour eller Musqveteer, imedens han er udcommanderet,

ikke maa erholde mere contant eller i Varer, end at det

samlet ikke overstiger et maanedligt Beløb af 80 Röß.

ved de kortere Togter, 1 Rd. paa Vagtskibene, 1 Nbd.

16 ß paa Batteriet Tre=Kroner og 1 Rd.. 48 ß paa

Togter til Vestindien.
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Fortegnelse

over

Priserne paa de Armatur= og Mund. Sager m. m.,

hvormed den Soldatesqve, som udcommanderes med de

Kongl. Skibe og paa Batteriet Tre=Kroner, skal være for¬

synet, for saavidt Søe=Etaten skulde udrede Omkostnin¬

gerne derfor.

1) Armatur og Lædertøi med Tilbehør.

1 Uoffs. Riffel med tilhørende Reqvisiter

21 Rd. 166.samt Bajonet

1 Musqveteer=Gevær med Bajonet og Ba¬

jonetstede. * * 14 — 61

1 Geværrem * — 47,* * * *

1 Krudthorn med Rem. 1 — 58

* — 641 Fierhage

1 Skruetrækker . . . . . . . . . — 48

1 Blikolieflaske i Lædertaske . . . . . . — 30,

1 Geværprop . . . . * — 4,
*

1 Rømmenaal med Baand . — 7

1 Kuglehammer med Kuglestok i Fouteral . — 48,

* — 20,Skind Kuglepung.1

8 — 48,1 Uoffs. Sabel med Skede

1 Tambour= og Musqveteer=Sabel med dito 4 — 16,

* — 36,1 Sabelqvast.

1 Chacot med Messing=Schupper 4 — 8

* — 20,
* *1 Pompon

2 — 32,1 Patrontaske
1 — 33,1 Kugletaske med Livrem

* — 40,1 Bandoleer af Lærred

1 dito af sort lakeret Læder . . . . . . — 685.

1 Skuldergeheng af Lærred . . . . . — 56,

1 dito af sort lakeret Læder for Uoff. 1 — 9½,

1 dito for Tambourer og Mandskab .. 1 — 55,

2) Tromme=Reqvisiter.

1 Tromme med Stokke og Tilbehor.. 16 Rd. 26.

1 — 32,1 Reserve Trommeskind
3
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1 Par Reserve Trommestokke . . . 1 Rd. 326.

1 Par Tambourqvaste . . . . . . . — 38

1 Tambour=Bandoleer af Lærred . . . 1 — 28

1 dito af sort lakeret Læder . . . . . 1 — 68

1 Trommebærerem af Lærred . . . . . — 36

1 dito af sort lakeret Læder . . . . — 42,

1 Tambour=Knæestind af Lærred . . . . — 48,

1 dito af sort lakeret Læder. * — 60 .

3) Ammunition.

50 Paskugler* * Rod. 386.* *

34. Bundt Kuglepatroner à 10 Stkr. pr.

Bundt * — 18,

2 Bundter Kuglepatroner à 15 Stkr. pr.

Bundt * — 54,

2 Stkr. løse Patroner — 1

20 Kuglepatroner. . . . . — 40,

3 Patronstokke * * * * — 12,

60 Kugleplastere . . . . — 16,

5 Flintestene . — 2

4) Mund. Stykker og Skibsklæder.

a. Mund. Stykker m. v.

1 Mund. Kiole med Distinction og Epau¬

letter samt Lærreds Foer for en Uoff. 7 Rd. 796.

1 dito med dito samt uldent Foer for en Uoff. 8 — 13,

1 dito med dito samt Lærreds Foer for en

Tambour 6 — 92,

1 dito med dito samt uldent Foer for en

Tambour 7 — 26 ,

1 dito med Epauletter samt Lærreds Foer

for Mandskab
* 6 — 46 7

1 dito med dito samt uldent Foer for

Mandskab 6 — 76 ,

1 Par mørkeblaa Kirseis Buxer for Uoff.5 — 52,
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1 Par dito for Tambourer og Mandskab 4 Rd. 60 ß. 9 Marts.

1 Par Ravndugsbuxer 1 — 48
*

1 Par dito Støvletter . . . . . . . — 56

1 Par uldne Vanter. — 82 ,

1 Navndugs Reisepose — 60 ,

1 Tornyster med Remme . . . . . 4 — 65

b. Skibsklæder.

1 Kalmukskiole med Lærreds Foer for Uoff. 7 Rd. 18 ß.

1 dito med uldent Foer for dito. 7 — 33,

1 dito med Lærreds Foer for Mandskab. 7 — 4

1 dito med uldent Foer for dito. 7 — 19
*

1 mørkeblaa Bais Trøie for Uoff. 3 —86
*

1 dito for Tambourer og Mandskab .. 3 — 63
*

1 Par dito Kirseisbuxer for Uoff. 5 — 52
*

1 Par dito for Tambourer og Mandskab. 4 — 60
*

1 Par Kalmuks Skibsburer .. 3 — 92
*

1 Par Seildugs dito . . . . . . 2 — 56
*

1 Par Ravndugs dito . . . . . . 1 — 50

1 Felthue med Skygge for Uoff. 1 — 85

1 dito for Tambourer og Mandskab . . 1 — 66,

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 9 Marts.

Kongl. Artill. Corps.

Efterat dette Coll. havde forelagt Hs. Majest. Kon¬

gen Corpsets Skr., hvorved fremsendtes et af Overtøime¬

steren, Oberst. Lieut. v. W., udarbeidet Regulativ for de

nye serspændige og tospændige Patronvoiturers Bepakning,

samt derhos indstillet, at dette Regulativ, der i Følge

Resol. 4 Dec. 1836, skulde giennenigaaes af Construc¬

tions=Commiss., forinden det forelagdes til Approbation,

maatte uden dette, paa Grund af Mangel paa Tid der¬

til, med Hensyn til Bepakningen af de for det Holsteen¬

Lauenborgske Contingent bestemte Patronvoiturer samt

* see Anhanget.
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med Hensyn til den Indflydelse Armeens forestaaende

forandrede Organisation mueligen kan have paa disse Voi¬

turers Bepakning, provisorisk approberes, har det behaget

Allerhøistsamme under 1ste Marts at resolvere: „at be¬

meldte Udkast skal tages til Følge ved Bepakningen af de

til disse Voiturer, der skulle holdes marschfærdige for det

Holsteen=Lauenborgske Contingent, men at det i øvrigt

overeensstemmende med fornævnte Resoll. 4 Dec. 1836

skal afgives til Constructions=Commissionen, for af samme

at giennemgaaes og derefter forelægges til endelig Ap¬

probation.“

Ved at meddele Corpset forestaaende til Efterretning

og Iagttagelse tilføies, at Hs. Majestæt i Forbindelse

hermed har befalet, at saadanne Gienstande af dem, der

høre til det ommeldte Contingents Uddrustning, og som

udkræve mere end 6 Uger til deres Forfærdigelse, strax

skulle sættes i Arbeide, men at derimod ikke førend nær¬

mere Ordre skal begyndes paa dem, der kunne ventes

forfærdigede i 6 Uger eller i endnu kortere Tid, efter at

Ordre dertil er givet, samt at dette især skal gjælde om

Alt, hvad der som nodvendigt til Contingentets Udrust¬

ning blot provisorisk er approberet, men ikke definitiv an¬

taget som gjældende ved Armeens fremtidige Udrustning.

I Henhold hertil anmodes Corpset om, skyndsomst

at indkomme med Fortegnelse over de under Sammes

Ressort hørende Sager, der behøves til oftnævnte Con¬

tingents Udrustning og til hvis Forfærdigelse udfordres

mere end 6 Uger, i det man for øvrigt foreløbigen tilla¬

der Corpset, overeensstemmende hermed at anskaffe de om¬

talte Reqvisiter for Pontontrainet.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Artill. Corps.

Efterat Coll. med Corpsets Skrivelse havde modta¬

get en Forestilling fra den bestandige Gevær=Commiss.,
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9 Marts.hvori Samme, næst at bemærke, at det ved den foretagne

Besigtigelse af 14 Stkr. Infant. Geværer af Prøven

1823, der ere blevne forsynede med den provisorisk ap¬

proberede Percussions=Antændelse, har viist sig, at Hullet

i samtlige Pistoner var større end den approberede Prøve

og at Studdelen var sprungen paa 3 af disse Gevæ¬

rer, foreslaaer at lade Prøven forsyne med en normal

Piston og at lade Studdelen udgløde m. m., har man

anmodet den til Percussions=Vaabens Indførelse i Ar¬

meen anordnede Commiss. om, at yttre sig over Sagen

og tilstilles Corpset en Gienpart af den afgivne Erklæring.

Efter hvad heri er oplyst maa det have sit Forbli¬

vende ved, at Pistonerne paa de ommeldte Geværer gives

den Vidde, som Pistonen paa det approberede Gevær

har, dog saaledes, at der indrømmes Bøssemagerne og

Cronborg=Geværfabrik en Tolerance af 2' over, men

Intet under bemeldte Pistons Vidde, saa at Pistoncana¬

lens Diameter tillades at variere imellem Sl til 10

tolvdeleligt Fodmaal.

Hvad den af Gevær=Commissionen foreslaaede Ud¬

glødning af Studdelen angaaer, bliver denne ikke at iværk¬

sætte, undtagen Erfaring maatte bekræfte Nødvendighe¬

den deraf, hvilket i saa Tilfælde først hertil bør indberettes.

I Overeensstemmelse hermed vilde Corpset meddele

Commissionen det fornødne.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 11 Marts.

Kongl. Ingenieur-Corps.

Med Henhold til Coll. Skr. 9 Jan. 1838, skulde

man anmode Corpset om, at foranstalte samtlige Land¬

Etaten tilhørende Bygninger, med Undtageise af de til Us¬

serød Værk henlagte, opførte i Corpsets Bygnings=Inven¬

tarium, for saavidt dette ikke allerede maatte være skeet,

samt tage alle til disse Bygninger hørende Documenter, saa¬

* Rescr. Saml. for 1838 Pag. 3.
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som Skiøder m. m., til Opbevaring i Corpsets Archiv;

og undlader man ikke at tilføie, at i Overeensstemmelse

hermed, ere de vedkommende Autoriteter nemlig Artil¬

lerie=Corpset, Liv=Regt. Dragoner, Prinds Frederik Fer¬

dinands Regt. Dragoner, Siellandske Landseneer Regt.)

Jydske Regt. Dragoner, Slesvigske Cuirasseer=Regt., Hol¬

steenske Landseneer Regt., tredie Jydske Infant. Regt., Sles¬

vigske Infant. Regt., Slesvigske Jæger=Corps, Lauenborgske

Jæger=Corps, Naqvet=Corpset og Directionen for Christians

Pleiehuus, paadragte at meddele Corpset de Oplysnin¬

ger, det i denne Anledning maatte attraae med Hensyn

til de disse Autoriteter til Afbenyttelse overdragne Byg¬

ninger, samt til Corpset at aflevere de for bemeldte Byg¬

ninger havende Documenter.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

militaire Vare=Depot.

Hs. Majst. Kongen har under 1ste dennes beha¬

get at rescribere Collegiet saaledes: „Paa Coll. Forestil¬

ling, betr. de fra Gen. Commandoen i Hertugdømmene

og Inspecteuren over Cavall. indkomne Forslag om In¬

fant. Feltkapper samt om nogle Forandringer i Cavall¬¬

Kappers og Mantelsækkes Facon m. m. resolvere Vi

som følger:

1. Den Prøve=Feltkappe for Artill., Infant. og Jæ¬

gere som under 9de Junii 1839, er approberet,

skal i Henseende til Facon tages til Rettesnor ved

de Feltkapper som for ovennævnte Vaabenarter

maatte blive at forfærdige.

2. Den af Coll. indsendte Prøvekappe for Cavall. skal

tiene til Model for de Kapper, der maatte være at

* See Coll. Skr. 18 Jun. 1839, R. S. for 1839

pag. 110.
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forfærdige for det Cavall., hvilket skal marschere med

det Holsteen=Lauenborgske Contingent.

3. Cavall. til dette Contingent skal, i Tilfælde af

Marsch, gives Mantelsække af samme Form, Stør¬

relse og Facon som Gensdarmeriet.

4.De Kapper og Mantelsække der maatte blive at

forfærdige for Cavall. af bemeldte Contingent, skulle

være af lyseblaa Farve, hvorimod Kapperne for

Contingentets Artillerie, Infanterie og Jægere skulle

være af mørkeblaa * Farve.

5.6.Saavel det nysnævnte Cavall., som ethvert andet

Cavall. Regt., skal i Marschtilfælde medgives pr.

Escadron 50 Par Reservestøvler af de forskjellige

reglementerede Størrelser, for dermed at erstatte de

Støvler, som under Brugen blive utienstdygtige el¬

ler trænge til Reparation.

Endvidere har Allerhøistsamme under 3die Marts

behaget at tilkiendegive, „at det Lauenborgske Jæger¬

Corps skal, i Fald bemeldte Contingent erholder Marsch¬

ordre, forsynes med mørkegrønne Feltkapper.

Ved at meddele det militaire Vare=Depot forestaaende

Resolution, lader man tillige følge den i § 2 ommeldte

Prøvekappe og det endvidere ommeldte Par Prøveskoe,

begge Dele forsynede med det Kongl. Segl. Efter

denne Prøvekappe bliver snarest mueligt at forfærdige en

Model af lyseblaa Farve, og ved dens Indsendelse maa

medfølge en Beregning over hvad samme koster. Ligele¬

des blive efter bemeldte Prøveskoe at forfærdige de for¬

nødne Modeller af de hertil regl. forskjellige Størrelser,

og ved sammes Indsendelse maa ogsaa medfølge en Be¬

regning over hvor meget et saadant Par Skoe koste.

De fornævnte Modeller blive, forinden de indsendes,

at besigtige og stemple af Besigtigelses=Commissionen.

* see nedenfor.
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Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Danske Cancellie.

I Anledning af det Kongl. Danske Cancellies Fo¬

respørgsel, om ikke til Brug ved Underviisningen i de

Kongl. Skolelærer=Seminarier paa Jonstrup og i Skaa¬

rup, maatte til en billig Priis kunne overlades 80 Stk.

Infant. Geværer, skulde Coll. ikke undlade tienstligt at

tilbagemelde, at det til fornævnte Brug behøvende Antal

Geværer vil, imod en Godtgjørelse af 2 Nbd. S. M. pr.

Stk., kunne overlades af den ved Khavns. Arsenal væ¬

rende Beholdning af brøstfældige Geværer af Prøven

1808 og 1811, hvilke ere bestemte til Ex. Geværer for

Infant. Coll. troer imidlertid at burde tilføie, at det

efter Artill. Corpsets Forklaring vilde være hensigtsspa¬

rende, i Tilfælde af velbemeldte Cancellie til den op¬

givne Priis maatte attraae fornævnte Geværer, hvorom

Sammes behagl. Meddelelse da udbedes, at Geværerne

forinden besørgedes afkortede, hvilket skeede med 300 Stk.

cassable Geværer, der i forrige Aar til lignende Brug bleve

overladte Directionen for Universitetet og de lærde Skoler.

Den med denne Forandring forbundne Bekostning

*er anslaaet til 1 Rd. 35 ß. S. M. pr. Sik.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Danske Cancellie.

Det Kongl. Danske Cancellie har udbedet sig Coll.

Betænkning over en Ansøgning, hvori Sognepræsten for

Hvorslev og Gierning Meenigheder, B's Enke, der under

31 Aug. 1839 af Coll. bevilgedes Henstand med Be¬

sættelsen af det for Hvorslev Præstegaard ved Slesvigske

Cuirasseer=Regt. vacantblevne nationale Heste=Nr. til

1ste Novbr. samme Aar, da hendes Naadsens=Aar vilde

være tilende, anholder om Eftergivelse af en hende ved

sidstafholdte Landmilice=Session for Viborg Amt, til Re¬

*Ifr. Coll. Skr.. 24 April.



43 1841.

A

gimentets Casse dicteret Mulct af 28 Nbd. 32 ß., fordi 13 Marts.

bemeldte Heste=Nr. fremdeles har henstaaet ubesat ind i

Januar Maaned næstefter, til hvilken Tid hendes for¬

længede Naadsens=Aar først udløb.

Foranlediget herved skulde Coll. ikke undlade tienst¬

ligst at tilbagemelde, at man efter de oplyste Omstændig¬

heder Intet har imod, at den Supplicantinden for det

lovbestemte Naadsens=Aar bevilgede Henstand med det

vacante Heste=Nrs. Besættelse maa ansees gjældende ind¬

til Udløbet af det forlængede Naadsens=Aar, og at saale¬

des den hende ved Sessionens Kiendelse idømte Mulct

bortfalder.

Note. Herom er Regimentet tillige bleven underrettet,

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til den 13 Marts.

Kongl. General Post=Direction.

Hs. Majst. Kongen har under 10de Febr. behaget

at rescribere dette Coll. saaledes: „I Følge Andragende

fra Liv=Regt. lette Dragoner have Vi under Dags Dato

bevilget, at de Heste, som af Regimentet herefter anven¬

des til Post=Escorte, maa fra nu af paa Marschen hen

og tilbage gives hver daglig et Tillæg af 1 Skp. Havre,

uden Afkortning i Høe=Nationen.

Ved at meddele Vort Coll. dette, ville Vi have

Samme paalagt, at træde i Correspondence med General

Post=Directionen, saavel for at erholde en passende Godt¬

giørelse for alle de Udgivter, der paahvile den militaire

Fond formedelst disse Escorter (Slid paa Heste, Heste¬

Eqvipagesorter, Mund. Stykker, Fourage i Græsnings¬

tiden, m. m.) som for at erfare, om fra Postvæsenets

Side kan være noget imod, at i Stedet for en Cavallerist

til Hest, medgives Posten fra Cavall. Garnisonerne en

ubereden Escorte, i det mindste i Græsningstiden, og at

denne Escorte i saa Fald tilstaaes et større Tillæg end

de hidtil bevilgede 19½ Röß. dagligen til den escorterende
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Dragon, i Betragtning af, at han i saa Tilfælde havde

at giøre Tilbagemarschen til Fods.

I Medhold af foranførte Resolution maa man

have den Kongl. General Post=Direction anmodet om,

fra indeværende Aars Begyndelse at godtgiøre, efter nær¬

mere Reqvisition, alle de extraordinaire Udgivter, der

foraarsages den militaire Fond ved Post=Escorters Afgi¬

velse, og udbeder man sig underrettet om, naar saadant

vil skee, for at kunne tilkiendegive vedkommende Regi¬

menter det i saa Maade Fornødne.

For saavidt Coll. er befalet at træde i Correspon¬

dence med velbemeldte Direction om, at der maatte med¬

gives Posterne fra Cavall. Garnisonen uberedne i Stedet

for beredne Cavallerister undlader man ikke at meddele,

at man har fundet sig foranlediget til i denne Henseende

at indhente Liv=Regt. Dragoners Erklæring (hvoraf en

Gienpart følger) og vil det af denne Forklaring, som

man ikke kan andet end give Medhold, erfares hvilke

Besværligheder for Mandskabet og forøgede Udgivter for

den Kongl. Casse det vilde medføre, naar uberedne Ca¬

vallerister, som have escorteret Posterne, skulde marschere

tilbage til Fods til deres Garnisoner *

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Artill. Corps.

Corpset har tilstillet Coll. et med Artill. og Con¬

structions=Commissionens Betænkning ledsaget Forslag,

hvori Prem. Lieut. v. M., som er det ene Medlem af

den Commission, der hersteds er beskikket, til at control¬

lere og besigtige de efter den approberede Prøve forfær¬

digende Stavseletøier for det nye Artill. Materiel, indstil¬

ler, at for end mere at see den ved Gaffelbomsvoiturer

tilstædeværende Mangel, nemlig at en styrtet Bomhest

kun med stor Vanskelighed lader sig udtage af Bom¬

*Ifr. Reser. 20 Maii.
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13 Marts.men, hævet, maatte 1. giøres nogle Forandringer ved

Dragtgiorden, saa at den kunde udspændes for oven paa

begge Sider og 2. at Omgangene maatte befæstes til

ovale Ringe, der kunde bevæge sig langs med et Stide¬

blik paa Gaffelbommen, og som støtter sig imod Bolten

til Stopperingen, hvilken Bolt er vendt om, saaledes

at Hovedet kommer ned efter.

Efterat denne Sag igiennem Coll. har været Hs.

Majst. Kongen forelagt til Afgiørelse, har det under

17de Februar behaget Allerhøistsamme at approbere, „at

den under Nr. 2 anførte Indretning, overeensstemmende

med Constructions=Commissionens Formeenning skal an¬

bringes saavel paa de nuhavende Seletøier og Voiturer

som paa dem, der forfærdiges fremdeles.

Ved at meddele forestaaende til Efterretning og

Iagttagelse skulde man have Corpset anmodet om, hertil

at indsende den Deel af Prøve=Stavseletøiet, hvormed den

ovenomtalte Forandring er foregaaet, for at den kan

vorde forsynet med Coll. Prøvesegl.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til 13 Marts.

samtlige Cavall. Regimenter.

Hs. Majst. Kongen har under 1ste Marts iblandt

mere behaget at resolvere: „Ethvert Cavall. Regt. skal i

Marsch til Fods medgives pr. Escadron 50 Par Reserve¬

støvler af de regl. forskjellige Størrelser, for dermed at

erstatte de Støvler, som under Brugen blive utienstdyg¬

tige eller trænge til Reparation.“ Hvilket herved com¬

municeres til Efterretning.

Notte. Er tillige communiceret Inspecteuren over Cavall.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 20 Marts.

Kongl. Artill. Corps.

I Anledning af de af Corpset opkastede Spørgsmaale

om Ladningen til Infant. Patroner skal forandres samt
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om disse Patroner skulle forfærdiges paa en anden, end

den nu brugelige Maade, for at forbinde Fænghætterne

med dem, alt med Hensyn til den befalede Bevæbning

af det Holsteen=Lauenborgske Troppe=Contingent med

Percussionsvaaben, har Coll. indhentet Betænkning fra

den til disse Vaabens Indførelse i Armeen anordnede

Commission.

I sin Svarskrivelse har Commissionen erklæret, at

den ikke anseer det tilraadeligt, at formindske den nuha¬

vende ordonnancemæssige Ladning for Infant. Geværet

mere end med den Deel, som hidtil er anvendt til Fæng¬

krudt eller omtrent Qvintin og da Patronerne i Felten

baade under vedholdende Transport og ved Brugen lide i

Qvantitet og Qvalitet paa Krudtladningen, har Commis¬

sionen derhos yttret den Formeening, at Ladningen burde

bestemmes til 2 Qvintin; hvilken Anskuelse imidlertid et

af Commissionens Medlemmer ikke har tiltraadt, i det

han har befrygtet, at Geværets Uroelighed og Tilbagestød

vil blive for stærk, og derfor foreslaaet at anvende 13

Qvintin Ladning. Fremdeles har Commissionen yttret,

at det ansees meest hensigtssvarende, at have Fænghæt¬

terne løse uden nogen Forbindelse med Patronerne.

Forestaaende skulde Coll. ikke undlade at meddele

Corpset med Tilføiende, at efter hvad der saaledes er op¬

lyst af Commissionen, ansees det for rettest, at Ladnin¬

gen til de nævnte Patroner fastsættes til 2 Qvintin og

vil ingen Forandring være at foretage med Patronernes

Forfærdigelse for Fænghætternes Skyld.

Circ. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

samtlige Cavall. Regimenter.

Da det af de stedfundne Udleveringer af Støvlefød¬

der fra de militaire Depoter erfares, at nogle Cavall.

Regimenter, i Forhold til de Nummere hvoraf Støvler

udleveres til samme, reqvirere et for stort Antal Støvle¬
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20 Marts.fødder af de første Nummere, hvorved Anskaffelsen af

Støvlefødder uden Nytte fordyres, maa man herved have

paalagt, at vaage over, at herefter kun reqvireres Støv¬

lefødder, som i Nummer svare til de Støvler, som skulle

forføddes.

Note. Herom er det militaire Vare=Depot underrettet.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 20 Marts.

det andet Jydske Infant. Regt.

I Anledning af Regimentets Forespørgsel skulde man

ikke undlade at meddele, at der paa den med Maaneds¬

listen her til Coll. indsendende Ordre=Extract ikke bliver

at opføre de trykte Skrivter m. m., over hvilke der efter

Coll. Ordre 6te Marts maanedligen skal sendes en sær¬

skilt Fortegnelse.

Note. Lignende Ordre er 27de April givet Liv=Regt.

Cuirasserer.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til Com¬ 20 Marts.

mandantskabet paa Bornholm.

Man maa have Commandantskabet anmodet om,

at paalægge Escadrons= og Comp. Cheferne inden næste

Maii Maaned, at erklære sig, angaaende det dem i siette

Punct af Resol. 5te Marts overladte Valg, og derefter

hertil at indsende disse Erklæringer, samt i Tilfælde af

at Nogen af bemeldte Chefer maatte attraae, paa de be¬

stemte Vilkaar at udlevere de for deres Escadron eller

Compagnie behøvende Vaaben til Mandskabet, at opgive

Styrken af disse Escadroner og Compagnier samt hvor

stor en Part af de i Resolutionen ommentionerede 120

Rd., der i Forhold hertil maatte tilfalde Comp. Che¬

ferne for disse.

* See ovenfor Pag. 28.
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Under 20de Marts 1841 har det Kongl. General

Comts. Coll. tilkiendegivet N. N. Regt., at saalænge in¬

gen Over Mund. Stykker udleveres pro 1841, kan heller

ikke nogen Penge=Godtgjørelse for Over Mund. Stykker

indrømmes for bemeldte Aar.

Rescr. til det Kongl. General Comts. Collegium.

Vi approbere herved, at til Complettering af Bat¬

terie= og Fæstningsskytset strax bestilles i Sverrig de, af

den under 9de Sept. 1834 til at udarbeide Regulativer

for samtlige Fæstningers og Batteriers Armering anord¬

nede Commission, foreslagne 455 Piecer Jernskyts, nemlig:

36 24pundige, 91 12pundige og 47 6pundige Ka¬

noner, 15 SApundige svære, 31 Spundige lette, 89 24¬

pundige samt 24 12pundige Vombe= og Granatkanoner,

18 16Spundige, 12 Stpundige og 80 24pundige Morte¬

rer samt 12 15 Tommers Steenmorterer *

Note. Er communiceret fra det Kongl. Coll. 25de

Marts til det Kongl. Artill. Corps.

Rescr. til General Commandoen i Hertugdøm¬

mene.

Betr. det Holsteen=Lauenborgske Contingents Forsy¬

ning med Feltkapper, Kogeredskaber, Skandseredskaber,

Sidegeværer, Bagagevogne m. m. have Vi rescriberet

Vort General Comts. Collegium saaledes:

„1. Med Hensyn til Contingentets Forsyning med Felt¬

kapper, Mantelsække m. v.

a. at den Prøve=Feltkappe for Artilleriet, Infanteriet

og Jægerne som under 9de Jun. 1839 er bleven

approberet, skal i Henseende til Fagon tages til Ret¬

tesnor ved de Feltkapper, der for de ovennævnte

Vaabenarter maatte blive at forfærdige;

* Ifr. Rescr. 12 Maii.
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b. Den af Collegiet indsendte Prøvekappe for Cavall.

skal tiene til Model for de Kapper, der maatte være

at forfærdige for det Cavall., som skal marschere

med Contingentet.

c. Cavall. til dette Contingent skal i Tilfælde af

Marsch gives Mantelsække af samme Form, Stør¬

relse og Fagon, som Gensdarmeriet.

d. De Kapper og Mantelsække som maatte blive at

forfærdige for Cavall. af Contingentet, skulle være

af lyseblaa Farve, hvorimod Kapper for Contingen¬

tets Artill. og Infanterie af morkeblaa Farve, li¬

*gesom de for Jægerne blive mørkegrønne.

2. med Hensyn til Contingentets Forsyning med Felt¬

Kogekiedler:

Ved Infant. og Jæger=Corpset bliver hver Uoff.A.

og Mand, i Tilfælde af Udmarsch, at forsyne med

een af de havende Eenmands=Kogekiedler, der skal

føres paa hans Bepakning. Desuden skal samme

Mandskab tildeles Blik=Feltkogekiedler, hver til 12

Mand, for den hele Styrke; til hvilke større Kied¬

lers Transport tilstaaes en lukket Vogn pr. Bataillon,

efter nærmere Prøve, bespændt med 2 eller 4 Heste.

Ved Cavall. medføres ingen Eenmands=Kiedler, med

derimod for hele Styrken enten Tolvmands=Kiedler

eller Sexmands=Kiedler, eftersom de bedst kunne

rummes og transporteres. Til disse Kiedlers Trans¬

port bevilges Liv=Regt. lette Dragoner ligeledes 1

lukket, efter nærmere Prøve, med 2 eller 4. Heste

bespændt Vogn.

Artill. skal heller ikke tildeles Eenmands=Kiedler,

men ligesom hidtil, beholde Sexmands=Kiedler.

Til deres Transport vil vel ingen særskilt Vogn be¬

høves, da de sandsynligviis kunne underbringes i

* i Følge Befaling 3die Marts 1841.
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de med Batteriet følgende Vogne, der ere beregnede

paa at optage de fornødne Kogekiedler for den fulde

Styrke. Det samme gjælder ogsaa om Reservepar¬

ken, Ponton-Eqvipagen og Beleirings=Afdelingen.

Denne Bestemmelse at Kogekiedlerne ved Contin¬

gentets Cavall. og Infant. skulle medføres paa le¬

dige Brødvogne er provisorisk gjældende for det Til¬

fælde, at Contingentet skulde udrustes forinden de

nærmere Efterretninger, Vi agte at lade indhente,

ere modtagne, angaaende Hensigtsmæssigheden af

den ved de Hannoverske og Brunsvigske Tropper

brugelige Transportmaade af Kogekiedler og Skand¬

seredskaber paa Pakheste, saaledes at hver Escadron

og hvert Comp. faaer sin egen Pakhest til Koge¬

kiedlernes Transport, og desuden pr. Cavall. Negt.

eller Bataillon een Pakhest til Skandseredskabers

Transport.

3. Med Hensyn til Contingentets Forsyning med

Skandseredskaber:

a. Ved Infant. og Jægerne, skal hver Bataillon med¬

føre i Kogekiedel=Vognen 16 Spader, 8 Hakker og

16 Øxer, samt om mueligt nogle Sauge.

b. Cavall. Kogekiedel=Vognen skal indeholde de samme

Redskaber, for saavidt de kunne rummes. Des¬

foruden medføres af dette Vaabens Pionnerer i

Følge Instruction for Cavall. Ex. Skoler pag. 107

et ikke ubetydeligt Antal af Skandseredskaber.

De 36 Mand eller 15 Deel af den combattanteC.

Styrke, som i Forbunds=Bestemmelserne, under Re¬

servation af Forandring, ere opførte under Navn af

Pionnerer og Pontonnerer, bortfalde nu som sær¬

skilt Afdeling, da de maa ansees indbefattede under

Ponton=Eqvipagen.

d. Artill. Udrustningen med de forskjellige Skandse¬

redskaber og andet Værktøi bør overlades Corpset
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selv at bestemme. Imidlertid maa dette giøres op¬

mærksomt paa, at det er tvivlsomt, om Pontontrai¬

net stedse forbliver ved Brigaden, hvisaarsag denne

skal medføre et tilstrækkeligt Forraad af hine Gien¬

stande ved Batteriet i Reserveparken.

e. Brødvogne og Patronvoiturer skulle af Spader, Hak¬

ker, Øxer og Sauge medføre saa mange, som pas¬

seligen kunne anbringes derpaa, og i Almindelighed

bør intet militairt Kiøretøi medføre mindre end 11

Spade, 1 Hakke og 1 Øre.

4.Med Hensyn til Contingentets Forsyning med Si¬

devaaben:

Mandskabet ved Artill., Infant. og Jægerne be¬

holde ved Udmarschen de Sidevaaben, hvormed

det nu er bevæbnet, da ingen andre haves; dog

med den Undtagelse, at Uoff. ved Infant. og

af Jægerne, ligesom ogsaa Hornblæserne, gives Jæ¬

ger=Hirschfængere, i Stedet for de nuhavende Uoffs.

Sabler.

Den ommeldte Udrustning med Sidevaaben skal

dog kun være gjældende for Contingentet, thi først

efterat den ved Parolbefaling 3 Febr. 1840 anord¬

nede Militair=Commission har indgivet sit Forslag,

ville Vi tage den fremtidige Bevæbning med Si¬

degeværer under nærmere Overveielse, og i saa Hen¬

seende give definitive Bestemmelser.

Med Hensyn til Contingentets Forsyning med Ba¬

gagevogne:

At der til Befordring af Bagage, Archiv og

Casse skal tilstaaes Cavall. og Jæger=Corpset samt

de 3 Infant. Batailloner, hver af de nævnte Afde¬

linger særskilt: 1 lukket fiirspændig Vogn til Stabs¬

Officerers= og Adjutant=Bagagen; 1 dito til samtlige

øvrige Off.; 1 dito til Mellemstab, Casse og Ar¬

1841.

—

23 Marts.



1841.

A

23 Marts.

2.

52

chiv; altsaa i det Hele femten fiirspændige Baga¬

gevogne.

Fremdeles have Vi ved Rescr. 29 Jan. 1841

meddeelt følgende Bestemmelser, med Hensyn til be¬

meldte Contingents Bevæbning med Haandskyde¬

vaaben og disses Forsyning med Percussions=An¬

tændelse, nemlig:

1. At den ældre Preussiske Percussions=Indretning ved

Haandskydevaaben med en paaloddet Ansats paa

Piben til Pistolen skal, da Tidens Korthed giør

Indførelsen af det andet paatænkte Percussions¬

System umuelig, provisorisk antages for de Haand¬

skydevaaben, hvormed Infant. Batailloner og Jæ¬

ger=Corpset af Contingentet, skulle bevæbnes.

Disse Tropper bevæbnes for øvrigt saaledes: Uoff.

og Mandstab ved Grenadeer= og Musqveteer=Comp.

med Infanterie=Geværer af Modellen fra 1822,

Uoff. og Mandskab ved Infant=Jæger=Compagnier

samt ved Jæger=Corpset ligeledes med fornævnte

Infant. Geværer, for at Vaaben og Ammunition

saavidt mueligt kunne være eensartede, samt da det

er at befrygte, at den paatænkte Percussions=Ind¬

retning vil give de riflede Musqveter et usikkert

Skud; dog skal ethvert af disse Compagnier forsy¬

nes med 20 Rifler, til Brug for Jægerne og de

bedste Skytter.

3. Vort General Comts. Collegium har at foranstalte

disse Vaaben forandrede, overeensstemmende med

de medfolgende Prøve=Exemplarer, deels ved Cron¬

borg=Geværfabrik, deels hos Bøssemagere her i

Staden, saa at dette Arbeide, for saavidt techniske

Kræfter haves til Disposition, kan blive fuldført

saasnart som mueligt; og bliver i dette Øiemeed

det til det ordinaire Forbunds Contingents Bevæb¬

ning fornødne Antal Vaaben først at forandre
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til Percussions=Indretning og dernæst det, som 23 Marts.

udfordres til Erstatnings Contingentet, hvorimod

det til Reserve=Contingentet behøvende Antal Vaa¬

bens Forandring kan beroe, indtil fornævnte Leve¬

rance er præsteret.

Hvad de foranførte Rifler angaaer, kunne disse

maaskee forsynes med Percussionslaase (om mueligt

efter den nyeste Preussiske Model) ved Arsenalet i

Rendsborg.

4. Cavall. og Artill. af Contingentet bevæbnes med

følgende Haandskydevaaben:

Uoff., Trompetere, Hornblæsere og Pionnerer,

hver med 2 Pistoler, Mandskab ved Cavall. med 1

Carabin og 1 Pistol, hvilke Vaaben indtil videre

alle forblive med Steenlaase.

Liv=Regt. lette Dragoners Carabiner skulle være af

Prøven 1830, hvormed Regimentet erklærer sig til¬

freds, og dette Regt. beholder ligeledes dets nuha¬

vende Pistoler, efterat de sletteste deriblandt ere

ombyttede eller omskjæftede.

Artilleriets Uoff. og Trompetere forsynes med

Pistoler med Kyhlske Laase.

Forestaaende tilkiendegives General=Commandoen

herved til Efterretning.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 25 Marts.

Kongl. Artill. Corps.

Den til Regulering af Krigs=Materiellet paa Born¬

holm beskikkede Artill. Comitee, der skal, saasnart Aarsti¬

den tillader det, begive sig til Øen, for at fuldende de

den overdragne Arbeider m. m., har indstillet, at den

med forskjellige af Øens Haandvaaben i Aar foretagne

Reparation maatte udføres sammesteds; at Bøssemager S.

ved Randers Arsenal, maatte beordres til som Mester

at forestaae dette Arbeide; at en Skiæfter maatte afgi¬
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ves fra Cronborg Geværfabrik; at der maatte engageres

5 Bøssemagersvende til Assistente ved Arbeidets Udfø¬

relse; at forskjellige Geværdele, der findes opførte paa en

medfulgt Fortegnelse, maatte blive bestilte paa Geværfa¬

brikken; at adskilligt Værktøi, som ligeledes nærmere

er specificeret, maatte deels anskaffes, deels foranstal¬

tes udlaant fra Khavns Arsenal, og endeligen at de

Pengesummer, der ville behøves til Forpleining af Haand¬

værkerne, til Anskaffelsen af Værktøi, Redskaber og Mate¬

rialier samt i Leie af et Locale til Værksted paa Born¬

holm, og som i det Hele ere calculerede til 2268 Rbd.

86 ß., maatte blive stillede til Comiteens Disposition.

Fremdeles er der medfulgt et Udkast til de Betingelser,

under hvilke Bøssemagersvendene formeentligen burde

antages.

Coll. skulle i denne Anledning ikke undlade at med¬

dele Corpset til Efterretning og videre Bekiendtgjørelse

for Comiteen, at man i det Hele har bifaldet dens

Indstillinger, dog med den af Corpset angivne Modifica¬

tion, at der ikke saaledes som i Udkastet er anført, gi¬

ves de Bøssemagersvende, der antages, Løvte om fortrin¬

lig Adgang til Ansættelse som Svende ved Arsenalerne,

men derimod blot Haab og Sandsynlighed for en slig

Ansættelse. Ligesom Coll. derfor har tilstrevet de Greve¬

lige Schimmelmannske Fideicommis=Arvinger om til den af

Commiteen angivne Tid at besørge de attraaede Gevær¬

dele leverede færdige til det herværende Arsenal, for at

de paa sædvanlig Maade kunne vorde besigtigede af den

bestandige Gevær=Comss., og derhos henstillet til Fidei¬

commisset, at en Skiæfter maatte, saaledes som af Co¬

miteen er foreslaaet, i Følge nærmere Reqvisition fra

denne, afgives til Assistente ved de udførende Gevær¬

Reparationer paa Bornholm, skulde man ogsaa herved

have Corpset anmodet om, fra det herværende Arsenal

at foranstalte Comiteen udlaant det Værktøi, som vil be¬
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25 Marts.høves i foranførte Anledning, samt snarest mueligt med¬

dele Bøssemager S. den fornødne Ordre. Med Hensyn

til de reqvirerede Pengemidler, da undlader Coll. ikke til

den ovenomtalte Anskaffelse af Værktøi m. m. at frem¬

sende en for Comiteen udfærdiget Anviisning paa 600

Rd., hvorfor i sin Tid vil være at aflægge behørig

Rigtighed, lige saavelsom for de øvrige 1668 Rbd. 86

F. S. M., som man har anviist Commandantskabet paa

Bornholm, for at deponeres i den derværende Milicecasse.

Slutteligen anmodes Corpset fra det herværende Arsenal

at foranstalte Geværfabrikken tilstillet et Infant. Gevær

af Prøven 1791, til Veiledning ved Forarbeidelsen af

de derfra bestilte Geværdele.

Kongl. Resol. see Coll. Skr. 29de April til det Kongl. 26 Marts.

Ingenieur-Corps.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 27 Marts.

Fyenske Infant. Regiment.

I Forestilling har Regimentet opkastet det Spørgs¬

maal, om den, der i sit Sted stiller enten en Mand,

som har trukket Frielod eller en utienstpligtig Mand,

ikke er forbunden til selv at overtage sin Værnepligt i

det Tilfælde, at Stedfortræderen, endskiønt han ved Re¬

cruternes Mødetid er bleven visiteret af Regts. Chirur¬

gen og af ham har erholdt Sundhedsattest for „ikke at

lide af nogen synlig Legemssvaghed i Løbet af Ex. Sko¬

len røber at være af svagelig Beskaffenhed, at han ikke

kan giennemgaae denne, eller i det mindste, uden at

bringe det til den Fuldkommenhed, som man kan fordre

af en Recrut i Almindelighed; — og har Regimentet

derhos yttret det Ønske, at Stilleren maa tilpligtes, at

indestaae for Stedfortræderen, indtil sidstnævnte har gien¬

nemgaaet Ex. Skolen.

Over denne Sag har Coll. indhentet Betænkning
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fra det Slesvig=Holsteen=Lauenborgske Cancellie, og har

samme nu i sin Svarskrivelse meddeelt, at i Følge de

gjældende Bestemmelser, skulle de Landsoldater, som paa

anordningsmæssig Maade have antaget Stedfortrædere,

blot cavere for disse, indtil deres Antagelse ved Regi¬

mentet og imedens Tienestetiden indestaae for deres Til¬

stædeblivelse, men for øvrigt være frietaget for enhver

Ansvarlighed, i Henseende til de Stillede, samt at naar

Stedfortræderen er antaget ved Regimentet, paalægges

der i Tilfælde af dennes senere indtræffende Udygtighed,

ikke Stilleren den Forpligtelse, enten selv at tiene eller

at skaffe en anden Stedfortræder. At etablere en Afvi¬

gelse fra ovennævnte anordningsmæssige Bestemmelser

og udvide Forpligtelsen derhen, at Stilleren skal inde¬

staae for Stedfortræderen, indtil Ex. Skolen er endt, saa¬

ledes som Regimentet har bragt i Forslag, dertil har

Cancelliet yttret, at der ikke synes at være overveiende

Grunde tilstæde.

I det man ikke skulde undlade, at meddele Regi¬

mentet Forestaaende til Efterretning og Iagttagelse, maa

man tillige efter Cancelliets derom giorte Begiæring have

Regimentet anmodet om, hertil nærmere at indberette,

hvorvidt den Mand, som det tillades den til Regimentet

udskrevne H. S., af Hadersleben Amts Friis og Carls¬

lunds Herreders 65 Lægd, at stille i sit Sted, er forme¬

lig antaget og Stillingen saaledes kan betragtes som

berigtiget.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til Di¬

rectionen for Garnisonsskolevæsenet.

Directionen har indstillet, at den store Underviis¬

nings=Anstalt for Underofficerer, dens Pengebeholdning,

der andrager c. 1000 Rd., maatte indsættes i Spare¬

cassen, for at giøres frugtbringende.

Efter hvad af Directionen ved denne Leilighed er
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27 Marts.forklaret, bifalder Coll., at den omtalte Pengebeholdning

søges frugtbargiort paa den foreslaaede Maade, og skulde

man ikke undlade herom at meddele Underretning med

Tilføiende, at Coll. holder det for rettest, at Pengene

indsættes i Sparecassen i S. Mynt.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til 27 Marts.

Rendsborg Fæstnings Stokhuus=Commission.

Commissionen har forrespurgt, hvorvidt noget maatte

haves imod at de ved Stokhuscassen værende Deposita,

nemlig 3 Par Sølvskaftede Knive og Gafler, en forseg¬

let Pose med 46 Mk. 8 ß. Sl. H. Courant og et Sølv¬

Lommeuhr maatte bortsælges og tilligemed de deponerede

Penge beregnes til Indtægt i Slavecasse=Regnskabet. I

Anledning heraf undlader Coll. ikke at meddele, at det

omtalte Beløb af 46 Mk. 8 ß. Courant kan beregnes

til Indtægt, saaledes som af Commissionen er indstillet,

hvorimod Effecterne blive indtil videre at opbevare i For¬

tegnelsen herover, for saavidt Slaveriet angaaer.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 27 Marts.

militaire Vare=Depot.

De ved Depotets Forestilling indsendte 3 Feltkap¬

per af forstiellig Størrelse, hvilke ere forfærdigede efter den

havende Prøve=Feltkappe for Infant., remitteres herved,

forsynede med Coll. Prøvesegl.

Tillige lader man herhos følge tilbage det indsendte

Regl. over de Qvantiteter af Klæde m. m., som forbru¬

ges til hver Størrelse især af de fornævnte Feltkapper,

hvilket er forsynet med Approbation, for at tiene til Ret¬

tesnor ved deslige Kappers Forfærdigelse; hvorhos med¬

deles, at de af disse Kapper, der ere bestemte for Uoffs.

Classerne, for det Første ikke blive at forsyne med Di¬

* approberet 9 Jun. 1839, N. S. for 1839, Pag. 110.
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stinctioner, da et nyt Munderings=Regl., som tillige vil

komme til at indeholde Bestemmelse om Distinctionerne,

kan forventes.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

militaire Vare=Depot.

Depotet har indsendt en lyseblaa Prøvekappe for

Cavall., som er forfærdiget efter den approberede Prøve

samt 6 Par Skoe af forskjellige Størrelser efter det ap¬

proberede Par Prøveskoe for Cavall. tilligemed et Regu¬

lativ over de Qvantiteter Klæde m. m., som ville forbru¬

ges til fornævnte Slags Kapper. Den ovenmeldte Prø¬

vekappe tilligemed de 6 Par Prøveskoe, hvilke efter Be¬

sigtigelses=Commissionens Erklæring ere sammenholdte

med de approberede Prøver og befundne overeensstem¬

mende dermed, lader man herhos følge tilbage, forsynede

med Collegiets Prøvesegl, tilligemed det fornævnte Re¬

gulativ, som er forsynet med Approbation, for at tiene til

Rettesnor ved Forfærdigelsen af ovenberørte Slags Kapper.

Under 27de Marts 1841 har det Kongl. General

Comts. Coll. meddeelt, at man finder, at der ved det

militaire Vare=Depot maa holdes en Bog over de Breve,

som afsendes og modtages, for hvilke der af sammes

Casse efter Regning fra Postcomtoiret betales Porto og

Bærepenge.

Skr. fra det Kongl. General Comts Coll. til det

Kongl. Artill. Corps.

Ved at fremsende et af en dertil udnævnt Comss.

udarbeidet Udkast til Udrustnings=Regulativet for de nye

Gpundige Feltbatterier, har Corpset bemærket, at der ved

Udarbeidelsen af dette Regulativ, overeensstemmende med

den Commissionen i sin meddeelte Instrux er antaget, at

Trainvognene skulde være af Construction, som de ha¬
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vende ældre stive Trainvogne; men da Hs. Majestæt ved

Resoll. 2 Febr. har befalet, „at Reqvisitvognene skulle være

efter den Franske Construction maatte det med Construc¬

tions=Comss., der har havt fornævnte Regl. til Betænkning

og i det Væsentlige Intet har havt at erindre imod samme,

være eenig i, at det deels med Hensyn til det sexpundige

Batterie, som nu udrustes for det Holsteen=Lauenborgske

Contingent, deels med Hensyn til Udrustningen af de øvrige

sexpundige nye Batterier, saalænge ikke haves det til¬

strækkelige Antal nye Vogne for samme vil være nød¬

vendigt, at der haves 2 Udrustnings=Regulativer for disse

sexpundige Blokbatterier, nemlig et for dem, der blive

forsynede med ældre Trainvogne og et for dem, der

maatte være tildeelte Trainvogne af den ovenmeldte nye

approberede Construction.

Da Coll. fuldkommen maa billige disse Corpsets

Yttringer, approberer man herved 1. at det ovenomtalte

udarbeidede Udkast til Udkastnings=Regulativet for de

nye sexpundige Blokbatterier tilligemed de af Construc¬

tions=Comss. fremsatte Modificationer og Bemærknin¬

ger strax, for at paaskynde Udrustningen af Materiellet

til det Holsteen=Lauenborgske Contingent, oversendes til

Rendsborg, for at afskrives og tiene til provisorisk Rette¬

snor for det til bemeldte Contingent bestemte sexpundige

Feltbatterie, 2. at Bepaknings=Comss. dernæst erholder

dens Arbeide og Constructions=Comsss. Bemærkninger,

samt Corpsets nærmere Ordre til at omarbeide og ud¬

færdige Bepakningen under de tvende anførte Alternati¬

ver, nemlig at et Batterie enten udrustes med ældre ha¬

vende Trainvogne, eller med Vogne af den approberede

nye Construction, 3. at der for at fuldstændiggiøre meer¬

bemeldte udarbeidede Udkast til Udrustnings=Regulativet

maa anskaffes nogle ikke kostbare Reqvisiter og Instru¬

menter, saasom nogle nye Qvadrater, nogle Jernblik¬

spande, nogle Presenninger til Vognene nogle Instru¬
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menter til Dyrlægen m. m. og 4. at der efter at de

fornødne Bepakningsforsøg ere udførte med en anskaf¬

fet Vogn af nye Construction maa, for saavidt Arbei¬

det med Undtagelse af Axlerne og de større Jerndele

kan udføres ved det herværende Arsenal, anskaffes de til et

Batterie hørende Trainvogne, saaledes at et complet regle¬

mentsmæssigt udrustet sexpundigt Blokbatterie kan haves.

I det man maa have Corpset anmodet om, overeens¬

stemmende hermed at foranstalte det videre Fornødne til

Sagens hurtige Fremme tilføies, at for saavidt Corpset

tillige har foreslaaet, at Comss., der har udarbeidet oft¬

nævnte Udkast til Udrustnings=Regulativet for de nye

sexpundige Blokbatterier med ældre havende Trainvoi¬

turer og saaledes at have udført det paadragne Hverv,

maatte udbetales den herfor ved Resol. 29de Julii

1838 tilstaaede Godtgiørelse af 90 Rd., samt at der

endvidere, naar de to ommeldte Regulativer dernæst af

Comss. vare udførte, maatte udbetales den 90 Rd. af

de 400 Rd., som ved bemeldte Resol. 29 Julii 1838

ere tilstaaede til extraordinaire Godtgjørelse for Udar¬

beidelsen af samtlige i Resolutionen og Corpsets Skr.

31 Marts 1838 omhandlede Reglementer og Regulati¬

ver, kan Coll. ikke bevilge dette, som stridende deels imod

hvorefter disse RegulativerResol. 4 Junii 18344

først kunde ventes gratificerede, naar de 2 Aar efter den

provisoriske Approbation ere blevne prøvede, gientagende

reviderede og paa nye forelagte til Approbation og deels

imod fornævnte Resol. 29de Jul. 1838, hvorefter den

til extraordinaire Godtgjørelse bevilgede Sum af 400

Rod, først maa udbetales, naar samtlige i Resolutio¬

nen ommeldte Reglements og Regulativer ere endelig

approberede. Imidlertid er Coll., paa Grund af den

* See Coll. Skr. 11 Aug. 1838, Rescr. Saml. for

1838, Pag. 96.

** Rescr. Saml. for 1834, Pag.. 162.
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27 Marts.Anbefaling, Corpset har givet de Off., der senest have

været commandeerte til Udførelsen af det fremlagte Ud¬

rustnings=Regulativ, villig til naar paa de to Udrust¬

nings=Regulativer for de sexpundige Blokbatterier ere

modtagne, at henstille hvorvidt der, uagtet den ved Re¬

sol. 4 Junii 1834 givne Bestemmelse, maa udbetales

dem den ved Resol. 29de Julii 1838 § 1 for Udarbei¬

delsen af dette Regulativ bestemte Godtgjørelse af 90

Rd., under samme Betingelser, hvorpaa lignende ved

samme Resolutions § 3 tilstodes for Udarbeidelsen af

Transportførsels=Regulativet.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til Hr. 27 Marts.

Oberst N. N.

Herr Obersten har beklaget Dem over, af Lignings¬

Commissionen i Helsingøer at være bleven ansat til et

aarligt Bidrag af 68 Rd. 24 ß. til Byens Skole= og

Fattigvæsen, og derhos anholdt om fremdeles saaledes,

som for Deres nærværende Ansættelse, at maatte erlægge

Communal=Afgivter til den Landcommune, hvorunder

Deres Gods Aggersvold henhører.

Ved at tilstille det Danske Cancellie denne Sag til

Afgiørelse og derhos henstille, om ikke den af Dem paa¬

beraabte Omstændighed, at De tillige som Jordegodseier

svarer Fattigbidrag udenfor det, der betales af Hart¬

kornet, kunde fortiene at komme i Betragtning, har

Cancelliet nu meddeelt, at Samme i Anledning af

denne Sag har forlangt Betænkning fra Amtmanden

over Frederiksborg Amt, og at denne i sin Svarskri¬

velse har yttret, at i Følge den med Canc. Circ. 26

Maii 1810 bekiendtgiorte Resol. 12te Maii er enhver

Militair, som beviisligen eier Formue, bestaaende enten

i faste Eiendomme eller i Effecter, pligtig paa det

Sted, hvor han har sit Hiem, at erlægge Afgivt til

Fattigvæsenet, i Forhold til sin private Formue, og at

i Følge Canc. Skr. 12te Apr. 1823 saadan Afgivt bør
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erlægges paa det Sted, hvor den Paagjældende har

Boepæl, og hvor han altsaa forudsættes at fortære Ind¬

tægten af sine Eiendomme, uagtet disse ere beliggende

under andre Communer, hvilken samme Regel i Følge

Canc. Circ. 21 Oct. 1820 er etableret, hvad Bidrag til

Skolevæsenet angaaer. Amtmanden har derhos fremdeles

bemærket, at det vel ikke kan antages underkastet Tvivl,

at en Embedsmand, han være sig civil eller militair, har

sit personlige Hiem paa det Sted, hvor han er ansat, om

det endog enkeltviis tillades ham, paa kortere eller læn¬

gere Tid at være fraværende fra sit Embede og opholde

sig paa sine andetsteds beliggende Eiendomme. Amt¬

manden antager saaledes, at Hr. Obersten har Deres Hiem

paa Cronborg og da nu denne Fæstning henhører under

St. Mariæ=Sogn i Helsingøer, skiønner han ikke rettere,

end at De, i Overeensstemmelse med det Foranførte, maa

ansees pligtig til af de Indtægter, hvoraf De er i Be¬

siddelse udenfor Deres militaire Gage, at udrede Bidrag

til Skole= og Fattigvæsenet i fornævnte Bye, uden at

der synes at være Føie til alene i Faveur af den Com¬

mune, hvori Aggersvolds Gods er beliggende, at bevirke

nogen Forandring i de bestaaende Regler.

Disse Amtmandens Yttringer har Cancelliet til¬

traadt, og derhos tilbagemeldt, at Samme ikke finder

Grund at forandre oftomtalte Dem paaliggende Bidrag

til Fattig= og Skolevæsenet i Helsingøer.

Hvorom man ikke undlader at underrette Dem.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Artill. Corps.

Efterat Coll. havde modtaget Corpsets Forestilling

og dermed fulgte Forslag fra Khavns. Laboratorium om

for Fremtiden at anvende til Infant. Geværer Patroner

med 20lødige Kugler og udskiære Papiret saaledes, at

det giver 12 Patroner pr. Ark, eller ogsaa at forfærdige
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Infant. Patroner aldeles conform med den nu regl.

Cavall. Patron, har man over Sagen indhentet Betænk¬

ning fra den til Percussionsvaabens Indførelse i Armeen

befalede Commiss. Denne har i Anledning heraf yttret,

at der ikke alene i ovenberørte Henseende kan være For¬

andring at foretage ved Patroners Forfærdigelse, men

ogsaa i andre Henseender og navnligen med Hensyn til

Valget af et mere hensigtsmæssigt og mindre kostbart

Slags Papiir til Patronpapiir, formeener den, at saa¬

danne Forandringer, hvoraf nogle influere paa Cali¬

breringen, Spillerummet, Skudsikkerheden m. m. vilde

være at tage under Overveielse paa eengang. Da Coll.

maa tiltræde Commissionens Formeening, og Percus¬

sions=Antændelse desuden nu intenderes indført i Ar¬

meen, holder man for, at det ikke er det rette Tidspunct

at foretage nogen Forandring ved Patronerne til Steen¬

laase=Geværer og skulde man, ved herom at underrette

Corpset, tillige have samme paadraget til sin Tid, naar

de nye Percussionsvaaben ere approberede, da at ind¬

komme med et fuldstændigt Forslag om Patronernes

Forfærdigelse og hvad dermed staaer i Forbindelle, for

at denne Sag under eet kan blive taget under Overveielse

og decideret.

Circ. fra det Kongl. General. Comts. Coll. til

samtlige Cavall. Regimenter.

Collegiet finder sig foranlediget til at indhente Un¬

derretning om hvor stort et Tillæg Escadronscheferne af

den dem til Extra=Udgivter tilstaaede Sum, godtgjør de

Uoff. og Mandskaber, der commanderes paa Græsvagt;

paa hvilken Maade disse Commandeerte imidlertid er¬

holde Bespiisning og hvor meget de derfor skulle betale,

samt i Tilfælde at for deres Qvarteer maa erlægges

Betaling til Værterne, af hvem da denne udredes og

med hvilket Beløb.
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Man maa derfor have anmodet, herom at meddele

Forklaring.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Siellandske Landseneer=Regt., det Iydske og det Fyenske

Regt. Dragoner, det Slesvigske Cuirasseer=Regt. og Hu¬

sar Regimentet.

Dette Coll. ønsker at modtage Oplysninger om

hvilket Antal Overcomplette, der i Overeensstemmelse med

Pl. 4 Dec. 1832 er ved Session for 1838, 39 og 40

udskrevet til ethvert af de Cavall. Regimenter, der recru¬

teres af Danmark, hvor mange af disse Overcompl.,

som anvendte til at dække opstaaede Vacancer, ere mødte

i Ex. Skolen den paafølgende 30te Junii og hvor

mange af de øvrige, der ere mødte i Skolen den 18de

Decbr., ligesom og hvorvidt det resp. Regt. ved de af de

sidste, hvilke ikke have fundet Anvendelse til Dækning af

opstaaede Vacanceer og følgeligen ere at betragte som or¬

dinaire Tilgang, i Foreening med de Recruter der ere

blevne tildeelte Regimentet som ordinaire Tilgang ved

det næste Aars Session, altsaa resp. for 1839, 40 og

41, har erholdt flere end det regl. Antal af 72 Mand.

Under 30te Marts 1841 er N. N. Corps fra det

Kongl. General Comts. Coll. tilkiendegivet, at det maa

ansees som en almindelig gjældende Regel, at forkomne

Skrivter bør for vedkommende Boes Regning erstattes

ved nye af samme Indhold.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

militaire Vare=Depot.

Ved Resol. 10de Februar er bestemt, at Opbeva¬

ringen og den fornødne Udlevering af militair=Etatens

uldne og linnede Varer skal henlægges under det mili¬

taire Vare Depot og at som Følge heraf det nærværende
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Klæde=Oplag og sammes særegne Administration skal

bortfalde, hvorhos Klæde=Oplagets Hovedbygning og saa¬

vidt mueligt Uldmagazinets Bygning ved Langebroe blive

at rømme, for at derover paa en anden for Staten for¬

deelagtig Maade kan disponeres, saasnart man er forvis¬

set om, at der er tilstrækkelig Plads til hine Varer i

Vare=Depotets nærværende Locale, og at Coll., for saa¬

vidt den ved bemeldte Resol. befalede Indskrænkning af

Værkstederne under det militaire Vare=Depot, ikke skulde

tilveiebringe den fornødne Plads hertil, har at indkom¬

me med Forslag, om de til dette Øiemed ledende For¬

holdsregler. Endvidere er det ved fornævnte Resol. be¬

stemt, at Henlæggelsen af Klæde=Oplaget under det mi¬

litaire Vare=Depot skal iværksættes, saasnart Omstændig¬

hederne tillade det, hvorom Coll. har at indkomme med

Beretning.

Forinden Coll. nedlægger Forestilling angaaende

forberørte Gienstand, ønsker man ved en Commission un¬

dersøgt følgende Puncter, nemlig:

1. om der i det militaire Vare=Depots nuhavende Localer

maatte kunne træffes saadanne Forandringer, som

ville være nødvendige, dersom de befalede Beholdninger

af uldne og linnede Varer, saavel til Armeens aarlige

Forbrug paa Fredsfod som for Styrken paa Krigsfod,

skulle opbevares sammesteds, og hvori disse Forandrin¬

ger burde bestaae, eller om det, for at bemeldte Be¬

holdninger kunne opbevares i Vare=Depotet, vilde være

nødvendigt, at opføre en nye Bygning ved samme og

maa ved Undersøgelsen heraf tages Hensyn til a. at

Opbevaringsstedet er saaledes, at Varerne ikke udsættes

for Bedærv af Møl, Orm og Fugtighed; b. ligeledes

at de ere sikkre for Ildsvaade; C. at der, foruden rum¬

melige og luftige Localer til Varernes Magazinering,

haves Localer, hvori sammes Halling og de uldne

Varers Presning efter Hallingen kan foretages; d. at

5

1841.

A

30 Marts.



1841.

A

30 Marts.

2.

66

der haves Plads til i frie Luft at foretage den for

uldne Varer nødvendige Udluftning, Udbankning og

Børstning; e. at der tillige haves Plads til at mod¬

tage de nye Varer som leveres, og til at opbevare

samme indtil de kunne vorde hallede og besigtigede;

herved maa bemærkes, at disse Localer ikke bør være

for indskrænkede, da flere Leverandeurer til en og samme

Tid kunde melde sig med Varer, som skulle modtages

og ingen Varer maa modtages i Magazinet, forinden

de ere besigtigede, antagne og stemplede, samt at det

Tilfælde kan møde, at nogle Partier ikke vorde an¬

tagne, og maa altsaa henligge, indtil de af Leveran¬

deurerne igien vorde afhentede, eller dersom Oversyn

forlanges, at dette da ogsaa kan foretages i bemeldte

Locale; f. at Locale maa haves, hvori Bogføring samt

Udlevering og Maaling af Varerne m. m. kan fore¬

tages; F. at der haves et Locale for en Pakhuuskarl,

som maa antages at være givt; H. at de foranførte

Localer ere hensigtssvarende til de bestemte Brug, saa¬

vel i Henseende til Størrelsen, som Beliggenhed, samt

at deri haves Plads til de Maskiner eller Apparater,

der skulle bruges ved Varernes Halling, Bedømmelse,

Presning m. m. og til Bogføringen;

hvilke Udgivter, der ville være forbundne med de For¬

andringer, som ved Depotets nuhavende Localer skulle

foretages, dersom saadanne Forandringer bringes i

Forslag til Øiemedets Opnaaelse, eller hvad en nye

Bygnings Opførelse vilde koste ved Depotet; hvorover

fuldstændige Overslag maa forfattes af den Ingenieur¬

Off., der vil blive beordret til Medlem af Commissio¬

nen, og maa herved tillige beregnes Udgivterne ved

Anskaffelsen af de fornødne Inventarier m. m.;

3. hvorvidt det, naar en saa stor Masse af Sager sam¬

les paa eet Sted, maatte ansees nødvendigt at assurere

for Ildsvaade.

Til Medlemmer af den Commission, som skal un¬
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dersøge forestaaende Puncter, og derved til Coll. af¬

give Beretning, ledsaget med de forommeldte Over¬

slag, udnævnes Directeuren for det militaire Vare=De¬

pot, Gen. Krigs=Comss. d'A., Chefen for Coll. tredie

Departements=Comtoir, Justitsraad S., en Off. af In¬

genieur-Corpset, som Corpset udnævner, Medlemmerne

af Besigtelses=Commissionen ved Depotet, Major v. M.

og Capt. v. E., Fuldmægtig ved det militaire Klæde¬

Oplag, Krigs=Assessor H. og Medlem af Halle=Com¬

missionen, Fabriqveur H.

Hvilket herved meddeles Depotet til Efterretning og

videre Bekiendtgjørelse for de af Commissionens Medlem¬

mer, der sortere under Samme, og lader man til Afbe¬

nyttelse for Commissionen herved følge en Gienpart af

ovennævnte Resolution samt den fra Depotet modtagne

Forestilling og en dito fra Forvalteren ved det militaire

Klæde=Oplag, Justitsraad K., hvilke 2 Forestillinger an¬

gaae den omhandlede Gienstand.

Kongl. Resoll. see Coll. Skriv. 10de April til det Kongl.

Artill. Corps.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Slesvig=Holsteen=Lauenborgske Cancellie.

Med Hensyn til at Gymnastik=Underviisningens

Indførelse i Slesvig=Domskole har ved Indretning af

Locale, Apparaters Anskaffelse og en Lærers Lønning for¬

aarsaget den Kongl. Casse betydelige Udgivter, har det

Kongl. Slesvig=Holsteen=Lauenborgske Cancellie henstillet,

om ikke den det Slesvigske Infant. Regt. tilhørende Svøm¬

mepram og Baad samt øvrige Svømme=Reqvisiter, som det

er tilladt Skolen at afbenytte, imod at affinde sig med

Tømmermand M., der efter fast Accord vedligeholder

Pram og Baad, samt at deeltage i de øvrige med Svøm¬

ning forbudne Udgivter, kunde indtil videre overlades

Skolens Elever til Afbenyttelse, under Opsyn af Læreren,
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som tillige er Gymnastiklærer ved bemeldte Regt., uden

videre Godtgjørelse, end at Eleverne selv betalte muelige

Beskadigelser og affandt dem med fornævnte M. om

Overfart til Svømmeprammen.

Efter i denne Anledning at have brevvexlet med det

Slesvigske Infant. Regt., undlader man ikke tienstligst

at meddele, at da den for Regimentet regl. Sum til

Øvelser i Gymnastik og Svømning ikke maa overskrides,

og Regimentet har erklæret, at denne Sum ikke vil blive

tilstrækkelig, naar dets Svømme=Apparater herefter afbenyt¬

tes af Domskolens Elever, kan det blot tillades, at disse

Apparater afbenyttes af Eleverne paa de Betingelser, at

Skolen, foruden at erlægge til Skidstømmermand M. den

af Regimentet i Forslag bragte Godtgiørelse af 10 Rd.

S. M. aarligen for den større Slittage, Svømmeprammen

og Baaden udsættes for, ved at bruges af Eleverne, tillige

afholder en i Forhold til disses Antal og det Mandskab

af Regimentet, som øves i Svømning, proportioneret An¬

deel af de med de øvrige Svømme=Reqvisiters Vedligehol¬

belse aarlig forbundne Udgivter, hvorimod man vil have

Skolen frietaget for at deeltage i de Udgivter, som An¬

skaffelsen af nye Svømmepramme og Baade i Tiden

maatte koste. For øvrigt er det en Selvfølge, at den

Skolen tilladte Afbenyttelse af Regimentets Svømmepram,

Baad og øvrige Apparater ikke maa lægge Hindring i

Veien for Regimentets Svømmeøvelser.

Note. Er tillige meddeelt ovennævnte Regt.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Ingenieur-Corps.

I Henhold til et derom modtaget Andragende, har

Coll. tilkiendegivet Commandantskabet over Fredericia¬

Fæstning, at man approberer, at den i Fæstningens Ci¬

tadelsvagt for Tiden uafbenyttede Off. Stue, ved den
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derværende Ingenieur=Major v. K., besørges indrettet til

Arrest, ligesom og at Vinduerne i bemeldte Locale forsy¬

nes med Jernstænger og Døren gives en mere forsvarlig

Indretning.

Hvilket meddeles til fornøden Efterretning.

Notte. Herom er Commandantskabet i Fæstningen un¬

derrettet.

Under 3die April 1841 er Liv=Regt. Cuirasserer

fra det Kongl. General Comts. Coll. tilkiendegivet, at

det for Fremtiden maa iagttages, at naar Uoffs. Under¬

viisnings=Anstalten, paa Grund af Tienstforretninger eller

af Mangel paa et tilstrækkeligt Antal Elever standses for

en længere Tid end 2 Maaneder, maa intet Tillæg godt¬

giøres Forstanderen.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til den

Kongl. Livgarde til Fods.

Man maa giøre Garden opmærksom paa, at naar

Soignering af nogle af de syge Mandskaber i Fremtiden

overdrages en civil Læge, bliver der at sørge for, at fra

denne Læge erholdes en over de af ham behandlede Syge

affattet Liste, hvilken derefter tilligemed vedkommende af

ham attesterede Apotheker=Regning med tilhørende Recep¬

ter bliver, ligesom de øvrige Sygelister m. v. af Garden

hertil at indsende, hvorhos det maa iagttages, at Regts.

Chirurgen i saa Tilfælde paa Sygelisten attesterer, at

den civile Læge, af hvem en saadan Sygeliste er under¬

skreven, har været overdraget Behandlingen af de i samme

nævnte Syge.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til den

interimistiske Commission for Land= og Søe=Etatens

* Her var Talen om Soignering af nogle Syge ved

Garden, hvilke henhørte til Detachementet i Lyngbye.
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Forsyning med uldne Varer og den Usserødske Fabriks

Realisation.

Ved Rescr. 10de Februar er iblandt mere bestemt,

at Coll. i Henseende til følgende Puncter, hvorom det

skal nedlægge Forestilling, først har at træde i Corre¬

spondence med Commissionen, nemlig om den fremtidige

Sammensætning af Halle=Commissionen, som forinden

Varerne modtages til militairt Brug, skal besigtige samme,

samt angaaende Overleveringen af den Usserødske Fabrik

med alt dertil Hørende til førstnævnte Commission.

I Anledning heraf undlader man ikke tienstligst

at meddele:

1. Det er Commissionen bekiendt, at Halle=Comss. for

Tiden bestaaer af Major v. B., Fabriqveur H. og

forhenværende Klædekræmmer B., af hvilke den

Førstnævnte og den Sidstnævnte ere aldrende og

svagelige Mænd, som ikke længere kunne ansees skik¬

kede til at varetage det Hverv, der paaligger dem

som Medlemmer af Halle=Commissionen, og derfor

om end ingen Forandring var skeet i Værkets Be¬

styrelse herfra vilde være blevne indstillede til Af¬

gang med Pension. Fabriqveur H. er vel ogsaa

en aldrende Mand, men mangler ikke Kraft, og

har en ualmindelig Sagkundskab, hvorfor man

antager, at han fremdeles vil kunne blive i Com¬

missionen.

I Analogie med hvad der nu finder Sted ved

Besigtigelserne af alle Reqvisiter, der leveres til

Brug for Armeen, agter man at udnævne til Med¬

lemmer af Halle=Comss. to i Tienesten værende

Officerer og to Klædefabricanter, nemlig:

Capt. v. E. af det første Liv=Regt. til Fods,

Capt. E. v. B. af det Kongl. Artill. Corps,

den fornævnte Fabriqveur H.

og Fabriqveur A. S.,
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hvilke samtlige ville blive betalte af den militaire

Fond for denne deres Forretning.

Paa Coll. Vegne vil ved Hallingen være tilstæde

den Embedsmand ved Vare=Depotet, som har For¬

valtningen af Klæde=Oplaget under sig, og overlader

man til Commissionen at bestemme, om der paa

dens Vegne skal af Nogen gives Møde ved Halle¬

Forretningerne ligesom det ogsaa vil være de Pri¬

vate, hvilke paatage sig nogen Leverance, tilladt at

møde, naar de af dem leverede Varer halles.

Den hidtil stedfundne Indretning, at alle uldne

Varer, som modtages til Armeens Brug, maales

af en eedsvoren Maaler, antager man saaledes at

maatte vedblive og vil i denne Anledning den nu¬

værende Maaler H., som i endeel Aar har udført

denne Forretning, blive at ansætte og gagere ved

Vare=Depotet, hvorunder Klæde=Oplaget bliver

henlagt.

Coll. formeener, at da de uldne Varer som le¬

veres af Private og Straffe=Anstalterne, skulle halles

her i Staden, vilde det være ønskeligt, om Hallin¬

gen af de uldne Varer, som herefter leveres fra

Fabrikken paa Usserød, ogsaa kunne foretages her, i

Stedet for som hidtil paa Usserød; men i saa Fald

maatte samtlige Varers Presning tillige skee her i

Staden, og Udgivterne afholdes af Vedkommende,

der have leveret Varerne, ligesom det da blev nød¬

vendigt, at to af de paa Usserød værende Presser

flyttes her til Staden.

Til Rettesnor for Halle=Comss. vil af Coll.

blive udfærdiget en Instrux, hvortil herved sendes

Udkast.

2. Betr. Overleveringen af Fabrikken med alt til samme

Hørende til Commissionen, da har man allerede

tidligere yttret, at dette formeentligen vil kunne skee
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i Løbet af denne Maaned, samt derhos meddeelt

flere Oplysninger. Man antager i øvrigt, at med

denne Overlevering vil være at forholde paa samme

Maade, som da Overlevering af Fabrikken til Coll.

fandt Sted i Aaret 1829.

Dengang modte paa Coll. Vegne to Embeds¬

mænd, og den Comss., som dengang fratraadte Fa¬

brikkens Bestyrelse lod ogsaa to Embedsmænd

mode. Fabrikkens Bygninger, Værker og sammes Til¬

stand bleve bestrevne af en dertil beordret Ingenieur¬

Off. Maskiner og Inventarier bleve vurderede af

to Fabriqveurer, der tillige vare nærværende ved

Overleveringen af samtlige Varer og Materialier,

som forefandtes ved Fabrikken.

Foruden den Uld, som nu forefindes paa Fa¬

brikken, vil til Comss. ogsaa blive overleveret den

Uld, som forefindes i Pakhuset her i Staden.

Til at være nærværende ved den forestaaende

Overlevering agter Coll. fra dets Side at udnævne

Justitsraad S. og Krigsraad A. samt Fabriqveur

II. og Maskinbygger I. F. R. H., og vil Ingenieur¬

Corpset blive anmodet om, at beordre en af dets

Off, til at foretage Beskrivelsen over Bygninger

med Værker og sammes Tilstand.

Efter Overleveringen har fundet Sted, vil Uld¬

Manufacturernes Regnskab fra 1 Jan. 1840 til den

Dag Overleveringen skeer, snarest mueligt blive af¬

sluttet og en Status over Manufacturernes Tilstand

derefter vorde opgiort og meddeelt Comss., tillige¬

med en Beregning over hvad de i mere eller min¬

dre færdige Tilstand værende Varer, samt Behold¬

ningen af Garn, Uld, Farvestoffer m. v., som ere

blevne overleverede, efter Bøgerne staae Fabrikken i.

Den Cassebeholdning, som Uld=Manufacturerne
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til den Tid har og som forefindes i Zahlkammeret,

vil da ogsaa blive afleveret.

Man undlader ikke at tilføie, at da det til det

nuværende Comtoir for de militaire Uld=Manufac¬

turer henhørenne Archiv, foruden Fabrikken paa Us¬

serød, tillige angaaer det militaire Klæde=Oplag og

Indkiøbet af linnede Varer for Armeen, vil det

være nødvendigt at samme ved Comtoirets Ophæ¬

velse afgives til det Departement under Coll., hvor¬

under Klæde=Oplaget og de linnede Varers Indkiøb

herefter vil komme til at sortere, dog med Und¬

tagelse af Fabrications=Bøgerne og de Doeumenter

m. v., der udelukkende vedkomme Fabrikken, hvilke

til sin Tid ville blive afleverede til Commissionen.

Kongl. Resoll. see Coll. Skr. 13de April til Hr. Krigs¬

Assessor Witinæben.

Ved Rescr. 9de Apr. 1811 til Gouvernementet i

Khavns. Fæstning er allernaadigst befalet, som Regel

eengang for alle, at Vagtparaderne skulle, i Anledning

af de i hvert Aars April og October Maaneder ind¬

træffende Flyttetider, saavel paa selve Flyttedagen som

Dagen forud og Dagen efter optrække om Formidda¬

gen Kl. 9 Slet.

Note. Ligelydende Ordre er givet Commandantskabet i

Citadellet Frederikshavn samt begge Garder¬

Corpserne.

Rescr, til Generalstaben.

Vi have taget under nøie Overveielse Generalsta¬

bens Forestilling om den topographiske Branche og de

Forholdsregler, som maatte være at tage, for at udvide

dens Virkekreds.

Det maa erkiendes at være mere hensigtsmæssigt,
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at de topographiske Arbeider, der skulle skaffe detaillerede

Kaarter over Danmark indtil Eideren, underlægges Ge¬

neralstaben alene; og disse Arbeider vil kunne fremmes

endeel, saasnart Videnskabernes Selskab har fuldendt og

udgivet sit nu under Arbeide værende Generalkaart over

Danmark, hvorved de Summer, Selskabet disponerer

over til dette Øiemed, forhaabentligen ville kunne stilles

til Generalstabens Raadighed. Endvidere vil der kunne er¬

holdes Midler til at udføre disse Arbeider med større

Kraft, naar den Sum, som er tilstaaet Conf. Raad

Schumacher i Altona, til Udgivelsen af et Kaart over

Holsteen og Lauenborg samt til Grademaalingen, ind¬

skrænkes?

Skr. fra det Kongelige General Comts. Coll. til

det Kongl. Danske Cancellie.

Cancelliet har udbedet sig meddeelt Coll. Yttringer

med Hensyn til et Andragende, hvori Stiftsprovst T. og

Sognepræsten for Garnisons Meenigheden her i Staden,

Prof. B., forespørge om den Kongl. Resol. 27de Dec.

*1813 der bestemmer, at Embedsmænd i dette Coll.

saavelsom den daværende General Adjutant= og General

Ovmstr. Stab, skulle henhøre til Garnisons Meenigheden,

skal forstaaes saaledes, at disse Embedsmænd ogsaa som

pensionerede, henhøre til bemeldte Meenighed, om endog

Pensionen ikke oppebæres af det militaire Fond, men

af den almindelige Pensionscasse.

Coll. skulle i Anledning heraf ikke undlade tienstligst

at tilbagemelde, at ligesom Resol. 27de Dec. 1813 og

de af Provst H. for øvrigt paaberaabte Anordninger

*
samt Rescr. 1ste Aug. 1781.“, bestemme, at Aftakkede

*Ifr. Coll. Skriv. 17de Julii.

** Rescr. Samling for 1814, Pag. 359.

*Rosenstand Goiskes R. S. 3 D. 2 B. P. 822.
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først, naar de tage Borgerskab eller indtræde i Nærings¬

vei eller Bestilling, skulle henhøre under den Meenighed,

hvori de boe og ikke til Garnisonskirken, maa man og

bemærke, at paa den Tid den forbemeldte Resol. af 1813

blev givet, pensioneredes de Militaire, med Undtagelse af

Uoff. og Soldater, ikke længere af det militaire Fond,

men af den almindelige Pensionscasse

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Artill. Corps.

Corpset har fremsendt en Forestilling fra Overtøi¬

mesteren i Holsteen, hvori denne fremsætter adskillige

Spørgsmaal, med Hensyn til Udrustningen af det Hol¬

steen=Lauenborgske Troppe=Contingent.

Foranlediget herved skulle man, efter nu at have

modtaget en for bemeldte Contingent ved Resol. 2den

April provisorisk approberet Formationsplan, ikke und¬

lade at meddele:

1. for hver Dragon af Liv=Regt. Dragoner, hvilket

Regt. danner Cavall. for Contingentet, skal der

medføres 106 Skud, hvoraf han selv fører hos sig

60 Skud, nemlig:

en Skytte en ikke Skytte

18 27 Carabin Kuglepatroner.*

14 dito Rendekugle=Patroner.18

4. . . 4 Pistol=Kuglepatroner.

15 dito Rendekugle=Patroner.20

60 St.60 St.

Corporalerne føre hos sig:

12 Pistolkugle=Patroner og

24 Pistol Rendekugle=Patroner.

den øvrige Deel Ammunition medføres i de med

Regimentet følgende 2 Patronkarrer samt saavidt

fornødent giøres i en tredie Karre af Reserveparken.

Ifr. Canc. Skr. 29 April.

1841.

—

10 April.

10 April.



1841.

A

10 April.

3.

76

2. Det for Contingentet bestemte Infanterie skal ud¬

rustes saaledes:

hver Grenadeer og Musqveteer.. 150 Skud.

hver Jæger af Infant. og Jæger=Corpset 200

deraf medfører hver Infanterist i Tasken og Tor¬

nystren 50 Skud, nemlig 30 Kugle= og 20 Rende¬

kugle=Patroner, hver Jæger 60 Patroner samt hver

Uoff. og riffelbevæbnet Jæger 4 Pd. Krudt, 50

Kugler og 60 Plastere. Den øvrige og større

Deel Ammunition medføres, som ovenfor ved Cavall.

omtalt, i de for Infant. og Jægerne bestemte Pa¬

tronvogne og Patronkarrer, samt Resten, for saavidt

fornødent giøres, i Patronvoiturerne ved Reserve¬

parken.

At man med Corpset maa være eenig it a. at de

med Reserveparken følgende lukkede og aabne Reqvi¬

sitvogne bepakkes ligesom Batteriets Reqvisitvogne;

b. at Fouragevognene medføre Fourage for to

Dage, c. at der ved en Comss., bestaaende af 2

Artill. Off. og en Chirurg, forfattes et Udkast til

et Regulativ paa Bepakningen af de for Contin¬

gentet bestemte Inventarii=Transportvogne og Apo¬

thekervogne, hvilket Udkast derefter bliver at indsende

her til Coll., for at approberes, I det man derfor

har paadraget Regts. Chirurg af Oldenborgske In¬

fant. Regt., Justitsraad B., at tiltræde denne Comss.

og fremdeles maa anmode Corpset om at udnævne

2 Artill. Off. til Medlemmer af samme, undlader

man ikke at tilføie, at Felt=Hospitalet for Contin¬

gentet er bestemt til 450 Syge, organiseret til, naar

paafordres, at kunne deles i to Afdelinger i 225

Syge, samt reglementeret med 13 serspændige luk¬

kede Lazareth=Inventarii=Transportvogne og 2 fiir¬

spændige lukkede Apothekervogne, d. at den af Corp¬
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sets Chef og Chefen for Ingenieur=Corpset i 1831

forfattede Fortegnelse over de Skandseredskaber, der

bør medføres ved Parken, bliver at følge med Hen¬

syn til Bepakningen af de 2 dertil ved ovenmeldte

Formationsplan bestemte lukkede Reqvisitvogne; C. at

Chefen for Laboratorii=Etaten i Rendsborg paadrages

at forfatte et Udkast til et Regl. for Bepakningen

af en lukket Reqvisitvogn til Laboratoriisager, hvorved

Oberst v. Lundbyes Haandbog bliver at lægge til

Grund, dog med tilbørlig Hensyn til de nu regle¬

menterede Ammunitionssorter. For øvrigt tilføies,

at ved meerbemeldte Formationsplan er ved Re¬

serveparken reglementeret en lukket Reqvisitvogn til

Laboratoriisager og en dito til Krudt.

4.De for Liv=Regt. Dragoner bestemte 2 Smedevogne

blive at bepakke overensstemmende med det under

7de Sept. 1831 approberede og ved Circ. 24de

Julii 1832, bekiendtgiorte Regl. for Cavall.

Herefter anmodes Corpset om at foranstalte det vi¬

dere Fornødne til Sagens hurtige Fremme.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

Commandantskabet over Rendsborg Fæstning.

I Medfør af en tidligere given Bestemmelse seer

dette Coll. sig i Stand til at disponere over et Beløb af

32 Nod. S. M., til Bedste for de militaire Skolebørn i

Rendsborg. Da man har bemærket, at der for en Deel

af disse Born, som høre til den Holsteenske Artill. Bri¬

gade, har kunnet bekostes Klædningsstykker for den Briga¬

den tillagte Andeel af det Classenske Legat, men at deri¬

mod Ingen af de til de i Rendsborg garnisonerende 2

Infant. Regimenter henhørende Børn hidtil ere blevne

tildeelte Klædningsstykker, bevilger Coll. herved, at de om¬

* Rescr. Samling for 1832, Pag. 155.
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meldte 32 Rd. aarlig for indeværende Aar og fremde¬

les indtil videre anvendes til Klædningsstykker for de

meest trængende og tillige flittigste af fornævnte Regimen¬

ters Skolebørn, efter Skole=Commissionens Skiønnende,

og vil dette Beløb saaledes blive anviist paa nærmere

Reqvisition igiennem Commandantskabet.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

militaire Vare=Depot.

Man approberer det af Depotet indsendte Par Prø¬

ve=Seildugs=Skibsbuxer til Brug for de Uoff. og Mand¬

skaber, som udcommanderes med de Kongl. Skibe og paa

Batterirt Tre Kroner; dette Par Buxer, som er forsynet

med Coll. Prøvesegl, skal tiene til Rettesnor ved For¬

færdigelsen af deslige Buxer i Fremtiden.

Kongl. Resol. den 12te April 1841 til det Kongl.

General Comts. Collegium: „alle Udgivter i Anledning af

Slavernes Underholdning og Bevogtning samt for Vedlige¬

holdelsen af de til Stokhuset hørende Bygninger skulle udre¬

des af de ved Rescr. 5 Marts 1840 til Landmilitair=Etatens

Fornødenheder bestemte Sum af 2,250,000 Rd. og naar

det i sin Tid befales, at Slaveriernes Bestyrelse og Under¬

hold henlægges under de civile Autoriteter, da skulle de

Summer, som under Land=Etatens Bestyrelse aarligen ere

medgaaede til det ovennævnte Formaal, fradrages hiint

Beløb af 24 Million, der er Etatens Normalsum af Fi¬

nantscassen, og skulle fra den Tid af de Arbeidere, hvilke

maatte behøves afgivne af Straffe=Anstalterne til Fæst¬

ningsanlæg, betales af de Summer, som hertil extraor¬

dinaire anvises.“

Note: Er tillige meddeelt Finants=Deputationen og det
*Kongl. Cabinetssecretariat.

*Ifr. Rescr.. 24 Maii.
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Rescr. til begge Cancellier.

Betr. Slaveriernes Henlæggelse under de civile Au¬

toriteters Bestyrelse er det erkiendt, at Fæstningsarbeide

er en i sig selv uhensigtsmæssig Straf, som i Særdeles¬

hed har den betydelige Ulempe, at Forbryderne en stor

Deel af Aaret mangle Beskjæftigelse, og følgeligen ikke

kunne erstatte de betydelige Udgivter, som deres Bevogt¬

ning foraarsager Staten, — finde Vi Os foranledigede til

at bestemme:

1. Tugt= og Rasphuusarbeide substitueres det hidtilvæ¬

rende Fæstningsarbeide, hvorfor Vort Cancellie har

at indkomme med Forslag til de i saa Henseende

fornødne Lovbestemmelser.

Den Commission, der er nedsat til at giøre For¬2.

slag til en bedre Indretning af Straffe=Anstalternes

Bygninger, har ved Udarbeidelse og Indgivelse af

sine Forslag, at tage Hensyn til den Forøgelse af

Fanger i bemeldte Straffe=Anstalter, der vil være

en Følge af, at saavel de nuværende Slaver skulle

overføres dertil, som ogsaa, at de Forbrydere, hvilke

ellers vilde være at dømme til Fæstningsarbeide, fra

nu af skulle hensættes i Tugt= og Rasphusene.

3. Med Hensyn til de Forberedelser og Bygningsarbei¬

der, som ville være fornødne ved Straffe=Anstalterne

til deri at optage alle fornævnte Forbrydere, skulle

de nuværende Slaverier i Fæstningerne Kiøbenhavn,

Cronborg, Ryborg og Rendsborg indtil videre bestaae

og bestyres af de militaire Autoriter, samt Bekost¬

ningerne ligesom hidtil afholdes af det militaire

Fond men saasnart hine Forberedelser ere trufne

og alle i Slaverierne værende Forbrydere underlagte

de civile Autoriteters Varetægt og Bestyrelse, skulle

alle Udgivter ved disse Forbryddere afholdes af de

Summer, som til sin Tid maatte vorde normerede

til Straffe=Anstalterne.
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I hvilken Henseende Vort Cancellie har at iagttage

det Fornødne *

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Danske Cancellie.

Det Kongl. Danske Cancellie har udbedet sig med¬

deelt dette Coll. Yttring over den medfulgte af Aarhuus¬

Stiftamtmandskab til Cancelliets Afgjørelse indstillede

Sag, betr. en imellem Prinds Frederik Ferdinands Regt.

Dragoner og Aarhuus=Kiøbstads communal Bestyrelse

opstaaet Meenings=Ulighed om Størrelse af det Stykke

Jord, der ved Udskiftning af bemeldte Kjøbstads Jorder

vil blive at udlægge til fast Ex. Plads for bemeldte

Regiment.

I Anledning heraf undlader man ikke tienstligst at

melde, at i Følge de fra General=Qvarteermesteren saa¬

velsom Cavall. Inspecteuren i denne Sag indhentede Er¬

klæringer vil for ethvert Dragon Regt. behøves en Ex.

Plads, som er 1000 Alen i Længde og 800 Alen i

Breeden, hvilken Ex. Plads saavidt mueligt maa være

af regulairt Omfang og uden at derpaa findes Mose¬

strog eller andre inpassable Gienstande.

For saavidt Stiftamthuset har berørt, at ved at be¬

stemme Størrelsen af Ex. Pladsen for ovennævnte Regt.,

mueligen vilde være at tage Hensyn til at Troppesam¬

linger kunde finde Sted ved Aarhuus, saaledes som for¬

hen har været Tilfælde, har General=Qvarteermesteren ved

ogsaa at erklære sig over denne Punct, meddellt dette

Coll., at det er Hs. Majestæts Villie, at for saavidt Trop¬

pesamlinger i Fremtiden maatte blive befalet ved Aar¬

huus eller andetsteds i Jylland, skal ved forudgaaet Un¬

derhandling søges truffet fornødent Arrangement til at

erholde den hertil fornødne Ex. Plads.

*Ifr. Coll. Skr.. 24de April.



2.

81

Under 13de April 1841 har det behaget det Kongl.

General Comts. Coll. at rescribere Coll. Casserer saa¬

ledes:

Man undlader ikke at meddele følgende nærmere

Forskrivter der for Fremtiden maa iagttages:

1. Beløbet af Avancen for de udenfor Khavn. gar¬

nisonerende Regimenter og Corpser, som anvises imod

Cassererens Qvittering, maa ikke oppebæres, førend

den samme Dag, det med Ageposten kan afsendes

til vedkommende Regimenter og den Qvittering,

som paa Postcomtoiret erholdes for de afsendte

Pengesummer, maa endnu samme Dag Afsendelsen

er skeet, foranstaltes noteret i Bogholder=Comtoiret.

Skeer dette ikke, har Bogholder=Comtoiret strax at

anmelde saadant for Coll.

Ved Oppebørslen og Afsendelsen af disse Sum¬

mer maa følgende Orden nøie efterkommes:

Med Ageposten, som gaaer til Jylland og Fyen,

afsendes den ene Fredag Beløbet af Avancen for

Prinds Fred. Ferdinands Regt. Dragoner, for det

Jydske Regt. Dragoner, og for det tredie Iydske In¬

fant. Regt.

Den næste Fredag eller anden Postdag i den

næste Uge afsendes Beløbet af Avanten for det

Slesvigske Cuirasseer=Regt., for det Fyenske Regt.

Dragoner, for det Fyenske Infant. Regt. og sam¬

mes Detachement i Nyeborg, samt for Artill. De¬

tachementerne i Fyen og Nørre=Jylland.

Paa en anden Dag i Ugen afsendes Beløbet af

Avancen for det Siellandske Landseneer=Regt. for

det tredie Liv=Regt. til Fods og for Artill. Deta¬

chementet i Helsingøer.

I Almindelighed maa Penge=Anviisninger ikke op¬

samles af Cassereren, men naar Anviisninger ud¬

færdiges for nogen af de under Coll. sorterende

6
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Casser, som og den samme Dag skulle opbæres,

forblive de beroende i Bogholder=Comtoiret, indtil

næste Dags Formiddag, da de behørigen noterede

til Udbetaling, overleveres Cassereren, som samme

Dag har at oppebære Beløbet i Zahlcassen, afle¬

vere dette i Banken og lade den derfor modtagne

Qvittering strax notere i Bogholder=Comtoiret. Iagt¬

tages dette ikke, har Bogholder=Comtoiret uopholdeli¬

gen at giøre Anmeldelse for Coll.

Cassereren maa herefter ikke have i Cassen en større

contant Beholdning til forefaldende Udbetalinger,

end i det Hele 1000 Rd., men har strax at de¬

ponere i Banken hvad der overstiger dette Beløb.

Ligesom Bogholder=Comtoiret har at paasee dette

saaledes, maa samme ogsaa anmelde det for Coll.

hver Gang Cassereren oppebærer et Beløb, som er

større end 1000 Rd.

4. Naar Kongl. Obligationer udleveres Cassereren til

Rente=Afskrivning, hvilket i Almindelighed skeer

førend Terminerne, maa Obligationerne tilligemed

Blanqvetter til Rente=Afskrivningen den samme Dag

tilbageleveres Coll. De sidste ville derefter i Ter¬

minen blive at udlevere Cassereren til Oppebørsel og

maa da Renterne hæves samme Dag Qvitteringen

af ham er modtagen og noteret i Bogholder=Com¬

toiret samt Beløbet strax afleveres i Banken, og ved

denne Qvittering forholdes paa den i Nr. 2 fore¬

skrevne Maade.

Med Renterne af de i Statsgieldens Indskrivnings¬

Protocol optagne uopsigelige Obligationer vil blive

truffen den Foranstaltning, at Qvitteringerne for

disse vorde af Statsgields=Directionen i hver Ter¬

min tilstillede Coll. eller udleverede til den eller de

af dets Medlemmer, som dertil committeres.

Disse Qvitteringer ville derefter i Terminen blive
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overleverede til Cassereren, for at han samme Dag

kan oppebære Beløbet, deponere det i Banken og

strax lade Bankens Qvittering notere i Bogholder¬

Comtoiret.

6. I øvrigt skal det have sit Forblivende ved de Bestem¬

melser, som indeholdes i de Cassereren tidligere

meddeelte Instruxer, og er det en Selvfølge, at i

det Tilfælde, at Justitsraad Casserer II., ved Til¬

bagekaldelsen af den af Krigs=Assessor W. stillede

Sikkerhed, skal tilveiebringe nye Sikkerhed, bør denne

ligesom hiin bestaae i 4 pCt. rentebærende Kongl.

Obligationer, som deponeres i Coll. Casse.

Note. Er samme Dag meddeelt Bogholder=Comtoiret.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til Hr.

Krigs=Assessor Wittnæben.

Det har behaget Hs. Majestæt Kongen under 4de

April at tilkiendegive Coll., at naar de i Sammes Fore¬

stilling mentionerede Foranstaltninger blive trufne og den

Sum af 12000 Rd. Sølv i 4 p. C. rentebærende Kongl.

Obligationer, hvortil Cassereren ved Coll., Justitsraad

Hyllested, har attraaet Hypotheket nedsat, forøges med

den af Hr. Krigs=Assessoren under de af Dem opgivne

og af Coll. anførte Betingelser, tilbudne yderligere Sik¬

kerhed af 3000 Rd. Sølv i samme Slags Obligationer,

tillader Allerhøistsamme, at de øvrige 5000 Rd. af be¬

meldte Hypothek maa udleveres Justitsraaden, dog paa

det udtrykkelige Vilkaar, at saafremt den fornævnte af

Herr Krigs=Assessoren offererede yderligere Sikkerhed skulde

vorde tilbagekaldt, har Justitsraaden strax, overeensstem¬

mende med den i Slutningen af hans Ansøgning af¬

givne Erklæring, at deponere en nye Caution for et lige¬

saa stort Beløb, eller i Overeensstemmelse med Fr. 8 Jul.

6
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1840 § 7, angaaende det offentlige Casse= og Regnskabs¬

væsen i Almindelighed, strax at fratræde sit Embede.

Ved at communicere Herr. Krigs=Assessoren denne

Resolution skulde Coll. tilføie, at naar De hertil indle¬

verer de ovenmeldte 3000 Rd. i 4 pCt. rentebærende

Kongl. Obligationer, lydende eller noterede paa Deres

Navn og ledsaget af en Erklæring, der indeholder dei

Deres Declaration anførte Betingelser for Depositionen

af denne yderligere Sikkerhed, vil Justitsraad Hyllested

erholde udleveret de ansøgte 5000 Rd. Sølv i Kongl.

Obligationer af det af ham stillede Hypothek.

Kongl. Resol. see Coll. Skriv. 24de April til det mili¬

taire Vare=Depot.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Artill. Corps.

Coll. undlader ikke at meddele, at for saavidt det

ved et lovformeligt Skiøn af Haandværkere maatte vise sig,

at Murene af Rønne=Magazin ikke ere solide nok til der¬

paa at opføre endnu en Etage, for at samme kan tiene

til Opbevaring af Milicens Vaaben, sanctionerer man,

at Artill. Commiteen foranstalter disse Mure nedbrudte,

for derefter paa nye at opføres, indmuret i Kalk, i Ste¬

det for som nu er i Leer, og kan da det dertil behøvende

Beløb, calculeret til omtrent 500 Rd., paa nærmere

Reqvisition forventes extraordinaire anviist.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Slesvigske Infant. Regiment.

Fra det Slesvig=Holsteen=Lauenborgske Cancellie

har Coll. modtaget Underretning om, at vedkommende

Sessions=Deputerede ere blevne tilkiendegivne til videre

Bekiendtgjørelse og Iagttagelse, at fra Cancelliets Side

haves Intet at erindre imod, at den paa indeværende

Aars Landmilice=Session til det Slesvigske Infant. Regt.



85

udskrevne A. C. N., af Boecklund under det adelige

Gods Fahrenstedt, bytter Vilkaar med Ungkarl W. D.,

af samme adelige Gods, der ved forrige Session trak

Frielod i Tilfælde at Regimentet ikke heller maatte

have noget derimod, og paa Vilkaar, at Stillingen fore¬

gaaer under Iagttagelse af de angaaende Stillinger er¬

gangne Anordninger navnlig Bestemmelserne i § 1 in

sine af Canc. Pat. 24de Marts 1827 samt Canc.

Pat. 30te October 1821. Hvorom Regimentet un¬

derrettes.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Slesvigske Infant. Regt.

Det tilkiendegives herved, at om det end har været

stiltiende indrømmet, at der haves ved nogle Regimenter

enkelte uconfirmerede Tambourer, kan dog ikke bifaldes,

at Regimentet har af deslige Subjecter havt i indevæ¬

rende Aar et Antal af 12, hvoraf imidlertid de 8 nu

ville være confirmerede, da i Tilfælde af en uventet

hurtig Udmarsch, saadanne unge Tambourer vilde savne

Kræfter saavel til at bære Trommen som til at udholde

Marschen.

Under 17de April 1841 har det Kongl. General

Comts. Coll. tilkiendegivet N. N. Corps, at sammes Ar¬

matur=Comss. uden dertil erhvervet Tilladelse, har ladet

udgaae 40 Stk. Overmund. Stykker, hvilket er udenfor

de gjældende Bestemmelser og for Fremtiden ikke mere

maa finde Sted.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Slesvig=Holsteen=Lauenborgske Cancellie.

I Slutningen af forrige Aar modtog man fra

Dronningens Liv=Regt. til Fods Reqvisition paa adskil¬

lig Ammunition m. m., som efter Regimentets Forkla¬
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ring behøvedes, for at sætte den ved Glückstadt til sin

Tid posterede Signalkanon i aldeles brugbar Stand,

hvilken Ammunition derefter fra Rendsborg=Arsenal foran¬

staltedes udleveret. Da Coll. imidlertid ikke var bekiendt

med de nærmere Omstændigheder denne Kanon betræf¬

fende, paadrog man Artill. Corpset at meddele de Op¬

lysninger i denne Henseende, som Samme maatte see

sig i Stand til.

Corpset har nu i Anledning heraf indberettet, at

i Følge Ordre fra Gen. Commandoen for Hertugdøm¬

mene af 21de Febr. 1825, grundet paa et Andragende

fra Magistraten i Glückstadt, er fra ovennævnte Arsenal

bleven didsendt en 12pundig Kanon med Tilbehør, for ved

indtrædende Springflod at benyttes til Signalskud for

Beboerne i Omegnen; at der samtidigen dermed blev af¬

givet 1 Uoff. fra den Holsteenske Artill. Brigade, for at

passe Kanonen, men at denne senere er afløst først ved en

Overconstabel og siden ved en Constabel, hvis Lønning

m. m. ikke nogensinde er godtgiort af Civil=Etaten; og

at der fra ommeldte Tidspunct indtil nu, er til denne

Signalkanon fra Rendsborg=Arsenal blevet udleveret Am¬

munitionssorter med flere Reqvisiter, for i alt 149 Rd.

58 ß. S. Mynt.

I det Coll. i Anledning heraf tienstligst maa an¬

mode det Kongl. Slesvig=Holsteen=Lauenborgske Cancellie

om behagl. at ville foranstalte Militair=Etaten det op¬

givne Beløb refunderet, skulde man ikke undlade at til¬

føie, at det, uanseet den dermed forbundne Udgivt for

den militaire Fond, for Tienestens Skyld ikke kan tilla¬

des, at der af Artill. Corpset længere afgives noget

Mandskab til denne Kanons Betienning og at derfor Ma¬

gistraten i Glückstadt fremtidigen maa foranstalte den

betient ved en Anden, for saavidt den maatte attraaes at

beholdes længere. I saa Tilfælde forbeholder man sig

ogsaa at faae Værdien af denne Piece godtgiort.
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Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til 20 April.

det Kongl. Rentekammer.

Liv=Regt. Cuirasserer har hertil indberettet, at den

Regimentet til Afbenyttelse overladte Ridebane, der er

beliggende ved Gottorff=Slot, nu trænger til en fuld¬

stændig Hovedreparation, i det den næsten overalt er

siunken een Fod og paa mange Steder endnu mere,

samt at denne Ulempe end mere forøges derved, at i

Regnveir alt Vandet fra den omliggende Steenbroe samt

et ved Siden værende Trottoir for Fodgiængere har sit

Afløb til Ridebanen, ligesom ogsaa flere Tagrender fra

Gottorff afgive alt det samlede Regnvand til samme.

I Anledning heraf har Coll. ladet Ingenieur=Corp¬

set undersøge disse Ankeposter og har nu Corpset, næst

at oplyse, at de paapegede Mangler virkeligen ere tilstede

og trænge til snarest muelig Afhjælpelse, Yttret, at dette

kan skee ved Gruusopfyldning, som dog ikke ansees for¬

nødent over hele Banen, men kun paa de dybeste Ste¬

der, og ved at anbringe en aaben Rendesteen, der kunde

skiules ved en skraa opad Slotsmuren løbende glat

Brædevæg.

Ved at meddele det Kongl. Rentekammer Fore¬

staaende, skulde Coll., med Hensyn til, at bemeldte Ri¬

debane kun tildeels afbenyttes af Regimentet og henhø¬

rer til Gottorff=Slot, tienstligst have Kammeret anmo¬

det om behagl. at ville foranstalte denne Reparation

udført.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 20 April.

Kongl. Ingenieur-Corps.

Hs. Majst. Kongen har ved Rescr. 26de Marts til¬

ladt, „at forvenværende Urtekræmmer P. W. B. maa paa

den østre Ende af det Stykke Jord af Fhavns. Citadel¬

les Glacis, der ligger imellem Veien til Østerbroe og

Tiørnehækken, som adskiller Citadellets Territorium fra
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de Classenske Eiendomme, opføre en Bygning af Tøm¬

mer og Bræder, paa Vilkaar, at Bygningen underkastes

Demolerings=Anordningernes almindelige Forskrivter, men

dog med Dispensation for Anbringelsen af den ved Pl. 13

Oct. 1824 paabudne Kjælder, samt imod at Bygningen

ikke maa opføres eller den tillige attraaede Hauge ved

samme anlægges paa anden Maade, end efter det Kongl.

Ingenier=Corps nærmere Bestemmelse og under Sam¬

mes Tilsyn og Ansvar.

Ved at meddele Corpset saadant til Efterretning og

Iagttagelse, maa man have anmodet om, at der drages

Omsorg for, at i Overeensstemmelse med Foranførte,

forinden Bygningens Opførelse bliver af Supplicanten

udstædt det sædvanlige Revers samt at dette derefter paa

behørig Maade vorder tinglæst.

Note. Herom er Commandantskabet over Fæstningen

underrettet ligesom Corpset desangaaende er

nærmere tilskrevet 22de Maii.

Under 20de April 1841 er det Kongl. Ingenieur¬

Corps fra det Kongl. General Comts. Coll. anmodet

om, i Extracter af Bygnings=Arbeider at detaillere den

Lønning m. m. for de til Bygningsarbeider commandeerte

Uoff, og Kronarbeidere.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

den Commission, der skal undersoge flere Puncter i An¬

ledning af det militaire Klæde=Oplags Henlæggelse under

det militaire Vare=Depot.

Commissionen har udbedet sig meddeelt Oplysnin¬

ger om, hvor stor en Deel af de Reqvisiter, som for Ti¬

den opbevares i det militaire Vare=Depot her i Staden

samt hvor stor en Deel af Reserve=Beholdningerne og

Beholdningerne til det aarlige Forbrug, saavel af uldne

som linnede Varer, der paa Grund af Resol. 10de Fe¬
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bruar kan antages, at ville blive at magazinere i Rends¬

borg eller andetsteds, da man derefter først vil være i

Stand til at skiønne, hvor megen Plads der bliver at

disponere over i det militaire Vare=Depots nuhavende

Localer.

I Anledning heraf meddeles, at foruden det her¬

værende militaire Vare=Depot haves blot de to militaire

Depoter i Fredericia og Rendsborg, men at disse De¬

poter kun have Leilighed til Opbevaring af det Læder¬

tøi og de Chacots, som skulle være tilstede for de For¬

stærknings=Mandskaber, der kunne komme til at mode i

Fyen og Nørre=Jylland samt i Hertugdømmene, saavel¬

som et Antal Under=Mund. Stykker samt et Aars For¬

brug af Over Mund. Stykker for de i de resp. Provind¬

ser garnisonerende Regimenter og Corpser, hvorimod der

i disse to Depoter ingen Plads haves til at magazinere

nogen af de befalede Reserve=Beholdninger af uldne og

linnede Varer samt Heste=Eqvipagesorter, ligesaa lidet

som der ved Depotet i Rendsborg haves noget Locale,

til at etablere et Skrædderværksted.Heraf følger altsaa,

at der her i Staden bliver indtil videre at magazinere

den hele Reserve=Beholdning af uldne og linnede Varer,

Beholdningen af Heste=Eqvipagesorter samt den Behold¬

ning af Chacots og Lædertøi, som skal være tilstede for

de Forstærknings=Mandskaber, der kunde komme til at

møde paa Sielland; tillige maa her haves Locale til at

modtage de udtiente Sager, som Regimenter og Corpser

aflevere og til at opbevare samme, indtil de kunne for¬

auctioneres.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Artill. Corps.

Det Danske Cancellie har tilstillet Coll. en fra

Stiftamthuset for Aarhuus=Stift indkommen Skrivelse,

hvori er begiært Cancelliets Bestemmelse for, hvorledes
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skal forholdes, med Hensyn til Reserve af samme Amts

34—46 I. N. R., der ved Sessionen for 1840 blev ud¬

skreven til Artillerist ved den Danske Artill. Brigade med

Mødetid 9de Julii 1840, men derpaa undveeg, atter

paagrebes og sattes under Tiltale, eftersom Brigaden har,

paa Grund af den ved Coll. Skriv. 19de Oct. 1839.

til Artill. Corpset communicerede Resol. nægtet at ville

modtage ham, forinden dette Aars Recruter møde, hvori¬

mod Sagen imod den Paagjældende snart kan ventes

at være tilende og det er at forudsee, at han da igien

vilde begynde sit omstreifende Liv.

Coll. undlader ikke i denne Anledning at tilkiende¬

give Corpset, at da det i den ved Pl. 9 Nov. 1815 be¬

kiendtgiorte Resol. 1 Nov. er befalet, at undvigte Reser¬

ver, som med Udskrivnings=Alderen paagribes og befindes

tienstdygtige, skulle for at de ikke atter finde Leilighed til

fornyet Desertion fra Districtet strax afgives til vedkom¬

mende Regimenter, for ved disse at indeholdes til stadig

Tieneste, og denne Resoll. ingenlunde kan betragtes, som

forandret ved den i Coll. Skriv. 19 Oct. 1839 meddeelte

Resol, der alene har Hensyn saadanne for Artill. Corp¬

set udskrevne Recrut=Constabler, hvilke formedelst Sygdom

eller anden stor Hindring ikke kunne indfinde sig i Ex.

Skolen til den fastsatte Mødetid eller 8 Dage derefter,

maa den Danske Artill. Brigade, naar den omtalte til

samme udskrevne Reserve I. N. R. vorder indsendt til

Brigaden, uvægerligen modtage ham.

Skr. fra det Kongl. General Comts= Coll. til Hr.

Krigs=Assessor Wittnæben.

Af Hr. Krigs=Assessoren er til dette Coll. Dags

Bato indleveret 10 Stk. Statspapirer, nemlig: Kongl.

Obligationer, Depositocasse Obligationer og Statsgields

* See Anhanget.
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Sølv af Dem ere stillede til yderligere Sikkerhed for de

Oppebørsler, der anfortroes Justitsraad Hyllested som

Casserer ved dette Coll. og ved Krigshospitals=Cassen, paa

følgende Vilkaar:

1. at De erholder Capitalen tilbage efter et Halvaars

Opsigelse til Coll., hvilken Opsigelse dog ikke maa

finde Sted i eet Aar fra Dato, naar De forbliver

i Deres Tieneste ved Coll., men naar De maatte

afgaae fra samme og ingen Cassemangel hviler paa

Justitsraaden efter hans ugentlige Rapport, maa

Capitalen strax udleveres til Dem eller Arvinger

uden Opsigelse, saa at § 7 i Fr. for Danmark

8de Jul. 1840, ang. det offentlige Regnskabsvæsen,

samt i Følge af den omtalte Uge=Rapport ikke bli¬

ver at anvende paa Dem.

At dersom Cassemangel maatte komme til at hvile2.

paa Justitsraaden, vil først til sammes Dækning

være at anvende den af ham selv stillede Sikkerhed,

der ikke yderligere maa nedsættes, end til de i Resol.

4de April fastsatte 12000 Rd. Sølv i Kongl. Obli¬

gationer.

For Afleveringen til Coll. af forommeldte 3000

Rod. S. i Kongl. Obligationer meddeles Dem herved

Tilstaaelse.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 24 April.

militaire Vare=Depot.

Efterat man havde tilstillet det Kongl. Ingenieur¬

Corps, følgende til Prøve forfærdigede Sager, som det

er paatænkt, at nogle af Infant. Mandskab skulle med¬

føre, nemlig en Saug i Fouteral med Skuldergehæng,

en Øxe i dito med dito og en Fascinekniv i Skede med

dito, samt derover forlangt Corpsets Formeening, har

samme yttret:
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1. Det nyeste Fouteral med Skuldergehæng til en

Saug med derpaa anbragt Skede til Bajonetten

findes særdeles god, paa det nær, at Bajonetdøllen

gnaver vel meget paa Fouteralets Laag og er van¬

skelig at tage fat; disse Ulemper vilde bortfalde, der¬

som Bajonetskeden anbragtes paa den anden Side

af Spændet, saaledes at Døllen kom til at sidde

frit udenfor.

2. Maaden at bære Øxen paa og Fouteralet til samme

bifalder Corpset aldeles. Øxen derimod findes no¬

get for liden og Skaftet for tyndt, saa at det ikke

fylder Haanden, hvilket ved Brugen foraarsager

Blærer i Hænderne. Corpset har derfor ladet for¬

færdige en noget større Øxe med et noget stærkere

Skaft, som man lader medfølge. Denne nye Øxe

er betalt med 88 Röß., Skaftet er forfærdiget ved

Materialgaarden, Prisen for et saadant Skaft med

Kile angives til 24 Röß. For at undgaae endnu

større Tidsspilde er Skaftet ikke beitset sort, hvilket

ellers aldeles bifaldes.

Fascinekniven med Skede og Skuldergehæng findes3.

aldeles hensigtsmæssig.

Ved herom at underrette Depotet, lader man tillige

medfølge de foranførte Sager og maa derhos have Samme

paadraget, ved Besigtigelses=Commissionen at lade anstille

de fornødne Undersøgelser, angaaende de under 1 og 2

foreslaaede Forandringer hvorefter Commissionens Be¬

tænkning, ledsaget med Depotes derover afgivende Erklæ¬

ring forventes indsendt.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

militaire Vare=Depot.

Hs. Majst. Kongen har under 17de April aller¬

naadigst behaget at rescribere Coll. saaledes: „Vi ville

at de for Cavall. af det Holsteen Lauenborgske Contingent
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approberede lyseblaa Kapper med Ærmer skulle forsynes

med Snørebaand, saaledes som Tilfældet er med Gens¬

darmeriets Kapper. Hvilket communiceres til Efterretning.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

Commandantskaberne i Khavn., Cronborg, Nyeborg og

Rendsborg.

Coll. undlader ikke hoslagt at tilstille Comman¬

dantskabet en Afskrivt af et Rescr. 13de April til saavel

det Danske som det Slesvig=Holsteen=Lauenborgske Can¬

cellie, betr. Fæstningsstraffens Ophævelse m. m.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til den

Kongl. Finants=Deputation.

Den Kongl. Finants=Deputation har tilstillet dette

Coll. vedlagte af Zahlkammeret indsendte Skrivelse fra

Amtsforvalteren i Ringsted, hvori han udbeder sig refun¬

deret et Beløb af 4 Rd. Sedler, han for Krigs=Hospi¬

tals=Cassen har udbetalt, og har velbemeldte Deputation

derhos anmodet Coll. om, i Overeensstemmelse med Fr.

Sde Jul. 1840 § 29, at foranledige, at Zahlkammeret,

saasnart det for Coll. Casserer præsenterer Amtstue¬

Qvitteringer for de paa hans Vegne besørgede Udbeta¬

linger, refunderes de udbetalte Summer og saaledes sæt¬

tes i Stand til, uden Ophold at berigtige deslige fra

Amtstuerne indløbende Liqvidationsposter.

Coll. undlader ikke i denne Anledning tienstligst, at

bemærke, at det vel i Følge den anførte § i Forord¬

ningen paaligger den Autoritet, for hvis Regning slige

Udbetalinger skee ved Amtstuerne, strax, naar Qvittering

derfor er indsendt til Zahlcassen og af denne tilstilles

vedkommende Autoritets egen Casserer, at refundere det

udbetalte Beløb, men det vilde imidlertid i en betydelig

*Ifr. Coll. Skr. 5te Jun.
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Grad forøge Bogholder= og Casserer=Forretningerne un¬

der dette Coll. og medføre forøgede Bekostninger for den

Kongl. Casse, om denne Bestemmelse i sin fulde Ud¬

strækning skulde finde Anvendelse, med Hensyn til de

mange, uden Undtagelse ubetydelige Summer, hvilke for

Krigs-Hospitals=Cassens Regning udbetales af Amtstuerne

i Pensioner og Understøttelser til afskedigede Militaire el¬

ler deres Enker. Som den herved følgende Oversigt

udviser, have nemlig disse i Aaret 1840 ved samtlige

28 Amtstuer i Danmark til 513 Pensionister udbetalte

Summer i det Hele blot andraget 10273 Rd. 84 ß.

og med Undtagelse af Odensee, Veile og Aalborg Amt¬

stuer, hvor Beløbet har været fra 1000 til 1800 Rd.,

ved de øvrige Amtstuer ikke udgiort mere end nogle

Hundrede Rigsbankdaler for hele Aaret.

Det skiønnes derfor ikke, at ville i nogen Maade

kunne paaføre den Kongl. Casse Risico, dersom det

maatte behage velbemeldte Direction at bevirke den Mo¬

dification i ovenmeldte ved Fr. 8de Jul. 1840 § 29

givne Bestemmelse, at Amtstuerne, der hidtil i Alminde¬

lighed ved hvert Aars Udgang have tilstillet Coll. Qvit¬

teringerne for de i Aarets Løb paa Krigs=Hospitals=Cas¬

sens Vegne udbetalte Summer, og derfor faaet Beløbet

godtgiort, for Fremtiden i dets Sted indsende disse Qvit¬

teringer ikke enkeltviis til Zahlcassen, men derimod til

dette Coll. samlede, ved Udgangen af hvert Qvartal,

hvornæst det udlagte Beløb strax vilde blive dem refun¬

deret eller i alt Fald at føie den Foranstaltning, at

samtlige Qvitteringer for hver Amtstue især maatte sam¬

lede ved hvert Qvartals Udgang af Zahlcassen vorde

tilstillede Coll., som da uopholdeligen skal besørge det

udbetalte Beløb refunderet Zahlcassen.

Note. Under 14de Maii er Bogholder=Comtoiret un¬

derrettet om at Finants=Deputationen har svaret,

nat den ikke troer at burde nægte sit Samtykke
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27 April.til, at Indsendelsen af fornævnte Qvitteringer

til Zahlcassen udsættes saaledes, at den skeer

samlet for hvert forløbet Qvartal til den Tid

Qvartals-Extracten skal indgives, analog med

Bestemmelserne i Fr. 8 Jul. 1840 § 28, og for¬

ventes det da, at Coll. umiddelbart efter Qvit¬

teringernes Modtagelse fra Zahlcassereren vil drage

Omsorg for, at Liqvidationen for samme skeer

med Zahlcassen.“

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til Liv¬ 27 April.

Regt. Dragoner.

I Anledning af Regimentets Forestilling meddeles,

at de Bestemmelser, som i Anledning af den ved Resol.

29 Maii 1839 befalede Indskrænkning i Antallet af de

hvervede Uoff., indeholdes i Circ. 18de Jun. 1839 om,

at de hvervede Uoff., som ønske at afgaae, uden at ud¬

tiene deres Capitulation eller Stillings=Contract, blive at

meddele Afskeed, ligesaa lidet som Bestemmelsen i Circ.

*.*
hvorefter det er overladt Regimenterne31 Aug. 1839,

og Corpserne, uden Hensyn til Tienestetiden, at afskedige

de Uoff., hvis Afgang maatte ansees for rigtig, kan finde

Anvendelse paa de Uoff., der senere end de saaledes givne

Bestemmelser afbenytte den dem forinden 2den Junii

18392. meddeelte allerhøieste Tilladelse til, at lade sig

stille for Værnepligtige, og at følgeligen de Uoff., som

saaledes have ladet sig stille for Værnepligtige og derved

paadraget sig en nye Capitulation, ikke maa afskediges,

forinden denne er udløben.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 29 April.

Kongl. Artillerie=Corps.

* See Rescr. Saml. for 1839, Pag. 111.

** See ligl. Rescr. Saml. for 1839, Pag. 174.

*** See Coll. Skr. 18 Junii 1839, Rescr. Saml. for

1839, Pag. 116.
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I Følge Rescr. af 5te April tilstilles Corpset her¬

ved et Udtog af den for det Holsteen=Lauenborgske For¬

bunds=Contingent under 2den April provisorisk approbe¬

rede Formations=Plan, hvilken i Tilfælde af Marsch fo¬

reløbigen vil tiene saavel til Rettesnor, med Hensyn til

Udrustningen af det sexpundige Feltbatterie, samt den

Ponton=, Beleirings= og Reservepark, der skal afgives til

bemeldte Contingent, som til Efterretning og Iagttagelse

med Hensyn til de Reqvisiter og Voiturer m. m., der

skal haves for de til bemeldte Contingent hørende Trop¬

per af Cavall. og Infanteriet samt Felt=Lazarethvæsenet

og som i Almindelighed anskaffes og opbevares i Arse¬

nalerne.

I Forbindelse hermed skulde man ikke undlade at
meddele, at Hs. Majestæt endvidere ved fornævnte Rescr.

har tilkiendegivet Coll., at der kan ventes nærmere Be¬

stemmelser for hvilke af de større Kogekiedler skulle med¬

gives Cavall.; — om der skal skee nogen Forandring i

Pionnerernes Antal og om Cavalleriets og Infanteriets

Kogekiedler og Skandseredskaber skulle medføres paa Vogne

eller Pakheste samt ved Resol. 19de Marts befalet, at

Brødvogne og Patronvoiturer skulle medføre saa mange

Spader, Hakker, Øxer og Sauge, som passeligen kunne

anbringes paa disse anbringes paa disse Voiturer og at

i Almindelighed intet militairt Kiøretøi bør medføre min¬

dre end 1 Spade, 1 Hakke og 1 Øre.

Formations=Plan for det Holsteen=Lauenborgske

Forbundscontingent, som udgiør 1ste Brigade af det

10de Forbundsarmeecorpses 2den Division, under Navn

af den Holsteen=Lauenborgske Brigade.

Det 10de Armeecorps.

1ste Division:

Contingent Hannover . 13054 Comb.

Contingent Braunschweig 2096
——

— 15150 Comb.
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anden Division:

Contingent og ( Holsteen

1ste Brigade Lauenborg 3600 Comb.

Mecklenborg¬
Contingent

Schwerin 3580.
og

Mecklenborg¬
anden Brigade

718,Strelitz

Oldenburg,
Contingent

Lübeck,
og

Bremen og
3die Brigade

Hamborg.. 5019 ¬
— 12917 *

Det 10de Armeecorps. 28067 Comb.

Forbundsbestemmelserne ere:

„Grundzuge der Kriegsverfassung des Deutschen Bundes“,

af 9de April 1821.

„Näheren Bestimmungen der Kriegsverfassung des Deut¬

schen Bundes“, af 12te April 1821 og 11te Julii 1822,

„Schlussacte zur Regulierung der inneren Verhältnisse

des 10ten Bundes Armeecorps, af 25de Junii 1835; og

„Schlussacte zur Regulierung der inneren Verhältnisse

der 2ten Division des 10ten Bundes-Armeecorps“, af

31te Julii 1835.

Af disse Bestemmelser er i det Efterfølgende gi¬

vet en Extract, for saavidt de have Indflydelse paa nærvæ¬

rende Formationsplan.

Den Holsteen=Lauenborgske Brigade skal bestaae af:

4 Batailloner Infanterie, hvoraf en Bataillon let In¬

fanterie,

1 Cavallerie=Regt. paa 4 Escadroner;

1 pundig kiørende Batterie paa 8 Piecer, hvoraf 2

Haubitzer.

(vide Schlussacte 31te Julii 1835 § 2.)
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Foranførte Styrke bestaaer blot af Combattan¬

ter hvorunder regnes: Officerer, Underofficerer, Mand¬

skab, Spillemænd, Tømmerfolk, samt Artillerie=Kiørevæ¬

senets Mandskab, saavidt ikke derved overstiges Tallet 36,

som er Antallet af det til hver Piece, som Betiening,

anslaaede Mandskab (vide „Näheren Bestimmungen der

Kriegsverfassung des Deutschen Bundes § 2 og 15).

Naar Contingentet er rykket ud, maa strax Erstat¬

nings=Mandskabet giøres mobilt, og i 6 Uger efter For¬

bunds=Armeens Udrykning, maa Halvdelen, 600 Mand,

eftersendes. Med den anden Eftersending saavel af

Mandskab, som Heste og Material, kan efter Omstændig¬

hederne vedblives fra 2 til 2 Maaneder (vide „Näh.

Best. d. K. § 4).

Det er i øvrigt overladt Divisionerne at sætte sig i

Forbindelse med vedkommende Regieringer om Tiden og

Maaden for Afsendelsen af Erstatnings=Mandskabet, som

og, om fornødent, af Reserve=Mandskabet (vide Schlussacte

af 31te Julii 1835 § 3).

For at undgaae uforholdsmæssige Ydelser ved en¬

kelte Contingenters større Tab eller Afgang, bestemmes,

at Erstatningen til Hæren i eet Krigsaar ikke maa over¬

1
skride 355 Deel af Folkemængden (vide „Nähere Be¬

stim. § 5).

Ved Afgang forstaaes: Alle Døde, Fangne og De¬

serteurs, strax efter denne Afgang; endvidere Alle, som

ere savnede i et Tidsrum af 4 Uger samt alle Saarede og

Syge, som efter i 3 Maaneder at have været i Hospita¬

let, erklæres uduelige til Tieneste i Felten.

Vel regnes de øvrige Saarede og Syge ikke til

Afgangen; men skulde disses Antal overstige ⅟ Deel

af Contingentet, maa dette Overskud af mere end 11 Deel

erstattes efter det i den foranførte § 5 anførte Maximum.

Større Ydelser kunne blot skee efter særegne For¬

bundsbeslutninger (vide „Näh. Bestim. § 8).

74
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Cavalleriets Styrke er bestemt til Deel af hele Con¬

tingentets combattante Styrke (vide „Näh. Bestim. § 11).

Af Artill. regnes 2 Piecer paa hver 1000 Mand

af Contingentet.

Hver Forbundsstat maa endvidere have 1 Piece,

med Udrustning, paa hver 1000 Mand, i Behold i sine

Tøihuse eller Depots, for strax at kunne erstatte enhver

Afgang (vide „Näh. Bestim. § 12).

Foruden Feltskytset stilles et Beleirings=Artillerie

for hele Forbundshæren (vide „Näh. Bestim. § 14).

Det til Beleiringsparkens Betiening hørende Artille¬

rie=Mandskab stilles af de Stater, som afgive Skytset og

fradrages Infanteriets normerede Styrke (vide Näh. Be¬

stim. § 15).

Enhver Division stiller Halvdelen af den for det 10de

Armeecorps bestemte Andeel af Beleiringsparken. Det

overlades Divisionerne at stille Jern= eller Metal=Skyts

(vide „Schlussacte af 25de Junii 1835, § 61 og 65).

Sappeurer og Mineurer regnes til Beleiringspar¬

ken og stilles uden Hensyn til Pionnerer samt Ponton¬

nerer (vide „Näh. Bestim. § 18).

Beleiringsskytset, 10 Piecer, for hele 2den Division

har 1ste Brigade overtaget at stille (vide „Schlussacte af

31te Julii 1831 § 41).

For Pionnerer og Pontonnerer fastsættes 19 Deel

af den combattante Styrke (vide Näh. Bestim. § 16).

Ethvert Armeecorps stiller en Broetrain til en Flod¬

brede af 400 Fod (vide „Näh. Bestim.“ § 17).

Hver Division overtager dette Broetrain til en Flod¬

brede af 200 Fod (vide „Schlussacte af 25de Junii

1835, § 67).

2den Divisions hele Broetrain har 1ste Brigade

overtaget at stille (vide „Schlussacte af 31te Julii

1835, § 47).

Infanteriets Styrke bliver altsaa lig hele Contin¬
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gentets 3600, efter Fradrag af Cavalleriet, Feltartille¬

riet, Beleiringsparken (incl. Sappeurer og Mineurer) samt

Pionnerer og Pontonnerer (vide „Näh. Bestim.“ § 19).

I Almindelighed skal circa 2 Deel af Infanteriet

være Jægere eller Skarpskyttere (vide „Näh. Bestim.“

§ 20).

Landværns=Tropper kunne ogsaa anvendes til et

Contingent, men maa være øvede, udrustede og slagfær¬

dige som Linietropper, samt forsynede med Officerer, som

ere dannede i Linien. Dog maa intet Contingents største

Deel bestaae af Landværn (vide „Näh. Bestim. § 21).

I enhver Forbundsstat maa Contingentet (735 Deel

af Folkemængden) holdes saaledes marsch= og slagfær¬

digt, at det 4 Uger efter Forbundets Opfordring og ef¬

ter Overfeltherrens Bestemmelse kan stilles paa den for

hvert Armeecorps bestemte Samlingsplads (vide „Näh.

Bestim. § 28).

Den for den første Udrustning fornødne Ammuni¬

tion til Feltskytset, er angivet i Bilag 11. Af denne

Ammunition skal ⅖ Deel medføres med Hæren ved egen

Bespænding, men ⅓ Deel holdes i Depotet parat til Af¬

sendelse, dog uden Forpligtelse at afgive egen Bespæn¬

ding dertil.

Ammunition til Beleiringsparken sees af Tabel 2

(vide „Näh. Best.“ § 38).

Lazarethvæsenet maa, i Tilfælde af Krig, være be¬

regnet paa 21 Deel eller 11 Deel af Forbundshæren

(vide „Näh. Bestim.“ § 39).

Hospitalerne og de dertil sigtende Indretninger an¬

sees som Divisionssag. Der bør tages Hensyn til Ud¬

rustningen af smaa Hospitaler til 200 a 250 Syge,

for at samme deels kunne bruges som Ambulancer, deels

uden Vanskelighed sammensættes til store Hospitaler

(vide „Schlussacte 25de Junii 1835 § 99 og 100).

Den 2den Division stiller 6 lige Lazareth=Afdeelin¬
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ger, hver til circa 216 Syge, altsaa for første Brigades

Vedkommende 2. Bilag G. gives et Grundlag for Eta¬

ten af en saadan Afdeling (vide „Schlussacte 31te Julii

1835 § 6166).

Ved hvert Armeecorps skal medføres saa mange Ba¬

gerovne at der i 24 Timer kan bages Brød til ⅓ Deel

af Mandskabet (vide „Näh. Bestim. § 41).

Feltbagerie=Indretningen ansees som en Divisionssag

(vide „Schlussacte 25de Junii 1835 § 95).

En for hele 2den Division fælleds Feltbagerovn

med Tilbehør er overtaget at stilles af 3die Brigade

(vide „Schlussacte 31te Julii 1835 § 51).

Transportmidlerne maa ved ethvert Armeecorps være

indrettede saaledes, at dermed kan medføres i det mind¬

ste 4 Dages Naturalforpleining for Tropperne (vide

„Näh. Bestim.“ § 42).

Levnetsmidlernes Transport skeer ved det 10de Ar¬

meecorps Divisionsviis. De Voiturer, som anvendes der¬

til, have desuden den Bestemmelse, at de paa deres Toure

fra Magazinerne og tilbage kiøre Syge til Hospitalerne

og Helbredede derfra til Tropperne, saavidt Hospitaler¬

nes Beliggenhed tillader det (vide „Schlussacte 25de

Junii 1835 § 106).

Naturaliernes Transport vil for det meste indskrænke

sig til Brød og Kierne=Fourage.

Eftersendelsen af de andre Fornødenheder og an¬

den Fourage vil skee med leiede eller reqvirerede Vogne

(vide „Schlussacte 25 Junii 1835 § 107).

For at Individernes Bagagevoiturer ikke tage Over¬

haand og forlænge Marscheolonnen, er Antallet af de

tilladte Voiturer bestemt, og derved fastsat, at ethvertaf

dem skal forsynes med Armeecorpsets Nr., Troppeafde¬

lingens Navn og Art, samt Eiermandens Navn (Bilag

7 indeholder de tilladte Voiturer).

Bagage, som det ikke er tilladt at holde Voiturer
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til, maa transporteres med Bagagevogne, eller med Pak¬

heste, efter Contingentets egne Reglements (vide „Schluss¬

acte 25de Junii 1835, § 108).

Divisionernes, Regimenternes og Batteriernes offent¬

lige Effecter og Felt=Utensilier transporteres efter Tieneste¬

Reglements=Bestemmelserne i ethvert Contingents Stat

(vide „Schlussacte 25 Junii 1835, § 109).

De fornødne Voiturer til Armee=Hovedqvarterets Bu¬

reauer, Bagage og Levnetsmidler ere bestemte i Bilag 3

(vide „Schlussacte 25 Junii 1835 § 51).

Bilag 4 anfører det Antal Nationer og Portioner,

som de forskjellige Individer i Armee=Hovedqvarteret til¬

komme.

Med Hensyn til Nationerne bestemmes, at de kun

kan hæves for Heste, som virkelig holdes, og ikke for Heste,

som holdes vacante, ikke heller meer end een Ration pr.

Hest (vide „Schlussacte 25de Junii 1835, § 52).

I Overeensstemmelse med det Foranførte leverer

hver Brigade af 2den Division et tilstrækkeligt Antal

Vogne til Transporten af 4 Dages Brødforraad. Brød¬

portionen er 1½ Pd., og en Aspændig Vogn antages at

kunne føre 1500 a 1800 Pd. Brød (vide „Schlussacte

31te Julii 1835, § 70).

I Henseende til det Divisionen tilladte Privat¬

Kiørevæsen, afgiver det allerede citerede Bilag 7 til

„Schlussacte 25de Junii 1835, Regelen, og bemærkes

i øvrigt:

at Maaden hvorpaa Bagage, samt alle militaire Ef¬

fecter, transporteres, beroer paa de ved Brigaderne

eller Contingenterne bestaaende Reglements (vide

„Schlussacte 31te Julii 1835, § 72).

Saasnart Forbundshærens Contingenter sættes un¬

der Overfeltherrens Befaling, skeer Forpleiningen efter

det for Forbundshæren udkastede Forpleinings=Reglement,

hvilket tillige indeholder Instructionerne for de forskiellige

Forpleinings=Embedsmænd (vide „Näh. Bestim. § 86).
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Naar Contingenterne sammendrages, og i fælleds

Tieneste, bestemmes Officerernes Rang efter den militaire

Grad og Tienstaarene.

For i denne Henseende at forebygge Inconvenien¬

cer, fastsættes som Regel, at til Høistbefalende for efter¬

følgende Charger kan kun udnævnes:

For en Divisiont en Generallieutenant;

* Brigade: en Generalmajor,

et Infanterie=Regiment af 243 Batailloner: en Oberst,

— Cavallerie=Regiment af 4—8 Escadroner: en Oberst,

—6 Batterier: en Oberst,

en Infant. Bataill. paa 4—6 Compagnier: en

Oberst=Lieut. eller Major,

— Cavallerie=Division af 2 Divisioner: en Oberst¬

Lieut. eller Major;

2 Batterier: en Oberst=Lieut. eller Major;

en Capitain, en Rit¬
et Compagnie eller en Escadron og

mester elleren Pre¬
* Batterie af 6—8 Piecer:

mierlieutenant.

(vide „Näh. Bestim. § 44).

Divisionairen maa have en Generallieutenants eller

i det mindste en Generalmajors Rang, og det er ønske¬

ligt, at han har høieste Rang og Anciennitet i Divisio¬

nen. Dog kan den paagjældende Brigades Valg ikke ind¬

skrænkes ved dette Hensyn (vide „Schlussacte 31te Julii

1835, § 12).

Retspleien tilkommer i Almindelighed Befalings¬

mændene over Armeecorpserne, Divisionerne, Brigaderne

og Regimenterne (vide „Näh. Bestim.“ § 87).

Til Hærpolitiets Haandhævelse oprettes et Gens¬

darmerie, hvis Minimum er 2 af 100 af Cavalleriet,

hvilket Tal er medregnet i Cavallerie=Contingentet (vide

„Näh. Bestim.“ § 97).

Gensdarmerne bruges tillige som Ordonnancer, og

have Corporals Nang. De maa være udsøgte, paalide¬



105

lige Folk (vide „Schlussacte 25de Junii 1835, § 134

og 135).

Den 2den Division afgiver 28 Hoveder til Gens¬

darmer, og 1ste Brigade deraf 1 Underoff. og 9 Gens¬

darmer (vide „Schlussacte 31te Julii 1835, § 86).

De Stater, hvis Contingenter høre til 10de Ar¬

meecorps, lægge en Corpsforpleining til Grund, nemlig

en saadan, hvorefter Corps=Magazinernes Forsyning, An¬

skaffelsen af alle Forpleinings Fornødenheder, som overalt

enhver Forpleiningsmaade, bevirkes, saalænge man befin¬

der sig paa Forbundsgebetet, ved Overeenskomst med Lan¬

dets Øvrighed, ved eget Opkiøb, egen Eftertransport, el¬

ler ved ansatte Leverandeurer og ved egne Forpleinings¬

Embedsmænd.

Corpset bestyrer sin Forpleining og dets Regnskabs¬

væsen igiennem sit Overkrigscommissariat (sin Intendant)

ved Divisionscommissariaterne.

I fiendtligt Land foranstaltes ligeledes Forpleinin¬

gen &c. af Corpset, dog saaledes, at saadant tilveiebrin¬

ges ved Reqvisition af Penge og Naturalier, som matri¬

culairmæssig beregnes de forskjellige Forbundsstater (vide

„Schlussacte af 25de Junii 1835, § 72).

Den daglige Ration er 2 Slags, svær og let.

En svær Ration, 12 Pd. Havre, Hannoversk Vægt, nær¬

mest 11,71 Pd. Dansk.

10 , Høe . . 9,80 ,, ,

5, Halm.... 4,90te *)

gives alle ved Armee=Division= og Brigade=Staberne staaende

Officerer; Artilleriet for alle sine egne (Landesherrschaft¬

lichen) Heste, og det øvrige Train, saavidt en særdeles

Anstrængelse er nødvendig for dets Heste.

En let Ration, 10 Pd. Havre, Hannoversk Vægt, nær¬

mest 9,80 Pd. Dansk.

8, Høe 7,85 ,, ,,

5, Halm .. 4,90 , ,
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gives alle øvrige Heste, ogsaa Cavalleriehestene (vide

„Schlussacten 25de Junii 1835, § 87).

Den daglige Mundprovision skal bestaae af:

1½ Pd. Brød, Hannoversk, nærmest 1,47 Pd. Dansk.

* , Kjød 0,735 ,

15 Mätze Kartofler, eller

5 Pd. Ærter, eller

4 Lod Riis eller anden nærende Gemüse i samme

Forhold.

1 Lod Salt.

Qvart Brændeviin, Hannoversk, lidet over ½ Pægel

(10 Qvart — 38½ Pot).

Alt Hannoversk Maal og Vægt (vide „Schlussacte 25de

Junii 1835, § 88).

Indholdet af denne og foregaaende § forudsætter,

at Bestemmelserne deri sanctioneres ved et Forbunds¬

Forpleinings=Reglement.

Corps=Commandanten er berettiget til, at forøge

saavel Portionen, som Nationen, naar i særegent Til¬

fælde, Tropperne og Hestene underkastes ualmindelig An¬

strængelse (vide „Schlussacte 25de Junii 1835, § 89).

Feltindretningen overtages af den Division af det

10de Armecorps, hvis Stater ligge Krigsskuepladsen nær¬

mest. Føres Krigen mod Vest overtages den af 1ste,

men føres den mod Østen, af 2den Division (vide

„Schlussacte 25de Junii 1835, § 111.

I sidste Tilfælde overtages Feltpost=Indretningen af

2den Divisions 2den Brigade (vide „Schlussacte 31te

Julii 1835, § 75).

Armeecorpsets Generals=Commando er bestemt at ved¬

vare en Krig igiennem, men er denne ikke tilende inden 3

Aar, skal der efter dette Tidsrums Forløb udnævnes en

anden Befalingsmand. Enhver Division har lige Ret

til at vælge ham efter en Turnus, der er bestemt saale¬
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des, at 1ste Division begynder og efter 3 Aar den an¬

den, o. s. v.

En Division regnes kun at have giort Brug af sin

Turnus, naar Fiendtlighederne virkeligen vare udbrudte

(vide „Schlussacten 26de Junii 1835, § 5. 6 og 10).

I øvrigt finde de samme Regler Sted ved Valget

af Armeecorps=Generalen, som ved Valget af en Divi¬

sions=General.

Udnævnelsen af en Divisions=General og til Ge¬

neralstabsposterne ved Divisionen, forbeholdes de Stater,

som formere samme (vide „Schlussacte 25de Junii

1835. § 22).

Organisationen af Forbundshærens Hovedqvarteer

er lagt til Grund for Organisationen af Armeecorpsets

Hovedqvarteer. Bilag I. viser Inddelingen i de forskiel¬

lige Departements og Chargernes Benævnelse i Alminde¬

lighed (vide „Schlussacte 25de Junii 1835, § 26).

De foranførte Centralposter ved Armee=Hovedqvar¬

teret besættes af 2den Division, som Bilag II viser.

Endvidere indeholder Bilag I hvorledes Voiturerne

til hiint Hovedqvarteer skulle afgives (vide „Schlussacte

31te Julii 1835, § 89).

Den commanderende Divisions=General maa stedse

tilhøre en af de Stater, hvis Contingenter danne Divi¬

sionen. Hans Commando er i Almindelighed bestemt at

vare en Krig igiennem, men er denne ikke tilende in¬

den 3 Aar, skal der udnævnes en anden Divisionair.

De 3 Brigader af 2den Division have alle lige Ret

til Udnævnelsen, efter en Turnus imellem dem. Den

1ste Brigade udnævner først for en Krigsperiode af i

det høieste 3 Aar, derpaa den 2den og tilsidst den 3die

Brigade.

Brigaderne kunne indbyrdes overlade hverandre Be¬

sættelsen uden at den derved Begunstigede taber sin

øvrige Valgret i paakommende Tilfælde.
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I Løbet af de anførte 3 Aar har den Brigade, som

er i Besiddelse af Turnus, og saaledes efter rigtig Tour

har besat Divisionairposten, ogsaa Ret til igien at be¬

sætte den, ifald den af nogensomhelst Aarsag blev ledig

(vide „Schlussacte 31te Julii 1835 § 4, 5, 7 og 8).

En Brigade kan kun regnes at have benyttet sin

Turnus, naar Fiendtlighederne virkelig vare udbrudte

(vide „Schlussacte 31te Julii 1835 § 9).

Brigadestabernes Formering er aldeles overladt de
Stater, af hvis Contingenter Brigaderne ere sammensatte

(vide „Schlussacte 31te Julii 1835, § 22).

Organisationen af 10de Armeecorpses Hovedqvarteer

er i Almindelighed lagt til Grund for Organisationen

af Divisions=Hovedqvarteret. Bilag B. indeholder dets

Personal=Etat (vide „Schlussacte 31te Julii 1835, § 23).

Bilag C indeholder Fordelingen af Divisionsqvarte¬

rets Charger paa Brigaderne, under den Forudsætning

af, at 1ste Brigade afgiver Divisionairen. Naar dette

ikke er Tilfældet, bliver Fordelingen en anden, da Divi¬

sionairen forbeholdes at vælge sin Generalqvarteermester

og Generaladjutant.

Generalqvarteermesteren er Chef for hele Divisionens

Stab (vide „Schlussacte 31te Julii 1835, § 30 og 31).

Vilag D viser hvilke Portioner og Nationer, der ere

tilstaaede de forskjellige Charger af Divisionsqvarteret

(vide „Schlussacte 31te Julii 1835, § 33).

De ved Brigaderne ansatte Feltpræster overtage af¬

vexlende med Siælesørgerne af 1ste Division, Siælesør¬

ger=Functionerne ved Armee= og Divisions=Stabernes In¬

divider (vide „Schlussacte 31te Julii 1835, § 31).

Til Divisionsstabens Udrustning med Vogne behø¬

ves 3de Aspændige Vogne, hvilke gives af Brigaderne,

saaledes som Bilag E udviser. For Transporten af

Stabens Individers Bagage sørge de Stater selv, til

hvilke de høre. For Subalterne=Officererne regnes her¬

ved paa Pakheste (vide, Schlussacte 31te Julii 1835,534).
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Enhver Stat underholder sit Contingent hele Kri¬

gen igiennem, med Hensyn til Armering, Beklædning,

Lønning, de Syges Kuur og Pleie, og overalt Alt hvad

den indre Oeconomie angaaer, paa egen Bekostning og

ved egne Embedsmænd, og hverken Armeecorpsets Krigs¬

commissariat, eller Divisionens Forpleinings=Officianter,

tillades at giøre directe Indgreb heri (vide „Schlussacte

31te Julii 1835, § 54).

Forpleiningen skeer, som anført, efter Grundsætnin¬

gen for Armeecorpsets Forpleining (vide Schlussacte

31te Julii 1835, § 55).

Under Iagttagelse af de forudsendte Forbundsreg¬

ler, i Forbindelse med de Bestemmelser, som til den nær¬

mere Udrustning af det Holsteen=Lauenborgske Forbunds¬

Contingent og hvad dermed staaer i Forbindelse, ere givne

i den Danske Armee=Organisation, eller ved specielle aller¬

høieste Befalinger, vil Formationsplanen omfatte føl¬

gende Hoveddele:

I. Centralposterne ved det 10de Armeecorpses Ho¬

vedqvarteer.

II. Den 2den Divisions Hovedqvarteer.

III. Den 1ste Brigades (det Holsteen=Lauenb. Contin¬

gents) Hovedqvarteer.

IV Cavalleriet, indbefattende Gensdarmerie.

V. Infanteriet og Jægercorpset.

Felt=Artilleriet.VI.

Lazarethvæsenet.VII.

VIII. Proviantvæsen.

Reserve=Park.IX.

Pontonafdeling.X.

XI. Beleirings=Artilleriet.

XII. Geistlige.

XIII. Recapitulation.

XIV. Overslag af det Antal Heste, som maa udskri¬

ves af Landet, m. m.
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Bemærkninger.

1. Naar Stabsposter besættes med Generaler, indtræde

de i de Benificationer, som ere tilstaaede deres Nang.

2. For de Charger som tilkomme 2 Oppassere og som

have „tilladte Vogne“, antages alle Hestene at kunne

passes af Kudskene, i disses muelige temporaire Fra¬

værelse med Voiturerne, og dertil hørende Heste anta¬

ges at den ene Oppasser kan passe Ridehestene.

De Charger, som have Rationer, men ingen „tilladte

Vogne ere alle ansatte, hvortil 2 Oppassere, hvoraf den

ene er Hestepasser.

3. De under Navn af Chaiser i Listen anførte Vogne,

som ere tilladte vedkommende Charger af Armee-Ho¬

vedqvarteret at medføre, ere Vogne, som tilhøre dem selv.

4. Bespænding med Kudske dertil leveres derimod Char¬

gerne, ligesom og Dæksel=Vognene og de aabne Vogne

med Bespænding og Kudske; men Rationerne til alle

Trækheste afgaae i det Rations=Antal, som er anført at

tilkomme selve Chargerne.

5. Nationerne kunne kun hæves for det Antal af Heste,

som virkelig holdes og ikke for vacante Hestenummere.

Alle i Listen anførte Portioner, Rationer og Vogne ere6.

efter Forbundsbestemmelserne, med Undtagelse af den for

Artillerie=Stabsofficeren tilstaaede Aspændige aabne Vogn,

som ikke er ham tilstaaet i Følge disse Bestemmelser.

Til det 10de Armeecorpses Hovedqvarteer afgives

endvidere i nærværende Tilfælde, da Armeecorps=Com¬

mandeuren er udnævnt af 1ste Division, følgende Voiturer:

Dæksel¬Train¬Train
Voiturernes Bestemmelse.

vognehestekudske

Til Corps=Intendantens Registratur 1 12
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Bemærkninger.

1. Alle anførte Portioner, Rationer og Vogne ere efter

Forbundsbestemmelserne, med følgende Undtagelser:

I. Generalqvarteermesteren skulde efter Forbundsbestem¬

melserne kun have 4 Portioner; men da General¬

qvarteermester=Lieutenanten ved Armeecorpsets Ho¬

vedqvarteer er reglementeret med 5 Portioner, til¬

staaes ogsaa Generalqvarteermesteren ved Divisio¬

nen 5.

II.Generalstabsofficeren, som Medhjælper hos Chefen

for Staben, er udenfor hvad Forbundsbestemmel¬

serne fastsætte; men ansees nødvendig og derfor ex¬

traordinaire opført.

III. Sous=Chefen, i Stedet for en General=Adjutant, til¬

staaes som Major af Generalstaben 4, i Stedet for 3,

Portioner.

IV. Cancellisten tilstaaes 2 Portioner, i Stedet for 1 Por¬

tion, af samme Grund, hvorfor der er ham tildeelt

en Stykkudsk som Oppasser.

V. Over=Stabslægen tilstaaes 3 Rationer, i Stedet for 2,

da Regimentschirurgen ved Brigaden er ansat med

2 Nationer.

2. Naar Stabsposten besættes med en General, indtræder

han i de Benificationer, som ere tilstaaede denne Rang.

3. Naar Adjutanten hos Divisionsgeneralen er Capitain

eller Ritmester, tilkommer ham 5 Rationer, men hvis

han er Lieutenant blot 4.

4. For de Charger, som ere opførte hver med 2 Oppas¬

sere og som have „tilladte Vogne, antages, at alle

Hestene kunne passes af Kudskene, og at i disses mue¬

lige temporaire Fraværelse med Voiturerne og de til

disse hørende Heste, den ene Oppasser kan passe Ri¬

dehestene.

De Charger, som have Rationer, men ingen tilladte

8
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Vogne, ere tildeelte en Oppasser og en Stykkudsk som

Hestepasser.

5. De under Navn af Chaiser anførte Vogne, som det er

vedkommende Charger og Divisions=Hovedqvarteret til¬

ladt at føre med sig, ere Vogne, som tilhøre dem selv.

6. Bespænding med Kudske dertil leveres Chargerne for

saavidt dette ønskes; men Rationerne til alle Trækhe¬

stene afgaae i det Nationsantal, som er anført ved

Chargerne.

Ville Chargerne giøre Brug af de anførte Dæksel¬

og aabne Vogne, da kunne disse leveres dem tilligemed

Bespænding.

7. Af de tilstaaede Rationer kunne blot hæves for de

Heste som virkelig holdes, og ikke for vacante Heste¬

nummere.

8. De Folk, som ere opførte under Navn af Oppassere,

ere enten privat engagerede Tienere, eller kunne udta¬

ges af Linien.

Til den 2den Divisions Hovedqvarteer afgives end¬

videre i nærværende Tilfælde, da Divisionairen er ud¬

nævnt for det Holsteen=Lauenborgske Contingents Ved¬

kommende, følgende Voiturer:
— Train. Train. 28.

Voiturernes Bestemmelse.
vognekudske heste

—

Sous¬Til Generalqvarteermesterens og
2Chefens (Generaladjutantens, Archiv 4 1

Bagagevogne tilstaaes og udrustes med:

Train¬ Dæksel¬Train¬
Charger og Poster.

kudske heste vogne

42Divisionsgeneralen * 1 (større
212 Adjutanter 1 (mindre)

Generalqvarteermesteren, Souschefen,

Chefens Adjoint, Cancellisten og
42 Guider 2

* 1 (større)
1 2Ingenieurofficeren og Overstabslægen 1 (mindre)

8 516Summa. Archiv og Bagagevogne
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Bemærkninger.

1. For de Charger, som ere anførte med 2 Oppassere

og som have „tilladte Vogne, antages at alle Hestene,

saavel Rider som Vognheste, kunne passes af de til

Voiturerne hørende Kudske, og i disses muelige tempo¬

taire Fraværelse med Voiturerne og Kiørehestene, an¬

tages at den ene af Oppasserne skulde passe Ride¬

hestene.

De militaire Charger, Combattanter, som have Ra¬

tioner, men ingen tilladte Vogne, ere ansatte med 1

Oppasser og 1 Stykkudsk, som Hestepasser. De civile

Charger, Noncombattanterne, ere ansatte med 1 Be¬

tient som Oppasser, der tillige bruges som Hestepas¬

ser, naar Rideheste holdes.

De under Navn af Chaiser anførte Vogne, som i Li¬3.

sten ere anførte under tilladte Vogne for vedkommende

Charger, ere Vogne, som tilhøre dem selv.

4. Bespænding med Kudske dertil leveres saavidt det øn¬

stes; men Nationerne til alle Trækhestene afgaae i det

Nationsantal, som er opført at tilkomme selve Char¬

gerne.

5. Af det tilstaaede Antal Nationer kunne blot hæves

for de Heste, som virkelig holdes, og ikke for vacante

Hestenummere.

6. De Folk, som ere anførte i Rubrikken Oppassere, ere

enten privat engagerede Tienere, eller kunne udtages

af Linien.
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Til Brigade=Hovedqvarteret udrustes og leveres føl¬

gende Train:

—

Train¬ Voi¬Train¬
Voiturernes Bestemmelse.

kudske turerHeste

—

21 1Til Commandeuren for Staben, hans Archiv

Til Commissariatets og Ordonnateurens

2 1Archiv 1* * * * *

2 1Brød= og Proviantvogn. 1

Bagage=Vogne.

4 12Brigade=Generalen og hans 2 Adjutanter

Commandeuren for Staben, 1 General¬

stabsofficeer (adjoint), en Skriver, en
Vognmester

* * * 21 1

Commissariatschef, 1 Fuldmægtig, 1

Cancellist. 21 1

Ordonnateuren, 1 Secretair, 1 Casserer 21 1

—

Summa Archiv og Bagagevogne 8 716

De anførte Vogne leveres med Hensyn til deresAnm.

Brug og den vedføiede Bespænding, enten som

Dæksel eller lukkede, eller som aabne Vogne.

1841.

——

30 April.
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Bemærkninger.

1. Regimenter marscherer altsaa med en Styrke af

21 Officerer.Combattanter¬

44 Underofficerer.

12 Trompetere og Halvmaaneblæsere.

437 Dragoner.

527 Heste.

10 Mellemstabsbetiente.Noncombattanter:

6 Understabsbetiente.

33 Oppassere, hvoraf 10 Stykkudske.

2 Medicin=Pakheste Førere.

12 Heste.

Tilbage bliver: Ved Exerceerskolen.

1 Officeer.

8 Underofficerer.

1 Oppasser.

45 Heste.

Ved Depotterne.

1 Depot= og Sygehuus=Vagtmester.

4 Underofficerer.

4 Dragoner.

1 Profos.

Commanderet hos Cavallerie=Inspecteuren:

1 Officeer.

1 Oppasser.

1 Hest.

Desuden forblivertilbage:

1 Stabsofficeer, Oberstlieutenant eller

Major med 2 Oppassere.

576 Dragoner.Regimentet er reglementeret med

Disse ere fordeelte saaledes:

437.Til Marschen som Combattanter

Oppassere 23.
**

Udtagne som Vice=Corporaler circa 16.

476.

1841.

—
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476. 576 Dragoner.

Ved Reservehestene i Reservepar¬

* * *ken circa 25.

Til at ride 2 Heste med Medicin¬

Kurve 2.

Ved Depoterne 4.

Hos de ikkemedmarscherende Officerer 4.

511
——

Tilbage circa 65 Dragoner.

Regimentet er reglementeret med:

301 Stamheste.

288 Nationalheste.

Tilsammen 589 Heste.

Disse ere fordeelte saaledes:

Til Marschen hver Secondritmester og

Lieutenant 2. 34.

Underofficererne 44.

Trompetere og Hornblæsere 12.

Dragoner 437.

Mellemstab 10.

Medicin=Pakheste 2.

539.

Tilbage: Ved Exerceerskolen45.

Commanderet 1.

585

Tilovers 4 Heste.

Disse i Heste eller hvad mueligen haves tilovers ved

Udrykningen, medføres i Reserveparken, tilligemed de 50

Reserve=Rideheste som i Parken ere bestemte for Regi¬

mentet og anskaffes udenfor dets reglementerede Styrke

af Heste. Til disse samtlige Reserveheste afgives 1 Dra¬

gon til hver 2 Heste hvilke Dragoner tillige efter Om¬

stændighederne selv kunne ansees som Reserve.

2. Det er en Selvfølge, at den forestaaende Distribu¬

tion forudsætter og bestemmer, at alt hvad som
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dertil behøves og er anvendt til Detachements, eller

paa anden Maade commanderet, maa drages til

Regimentet, naar Mobilgiøren befales, og rempla¬

ceres ved anden Foranstaltning.

3.Da alle Secondlieutenanter, som marschere, ogsaa

skulle have 2 Heste, ere de anførte hver med 2 af

Regimentets Styrke, men for saavidt disse Officerer

ønske selv at stille den anden Hest blive disse der¬

ved disponible Regimentsheste at medføre i Reser¬

veparken.

4.Behøves en Chirurg og en Dyrlæge ved Exerceer¬

skolen, fragaae de i den i Marschplanen anførte Styrke.

Den anførte combattante Styrke af Dragoner (436)5.

ere incl. 24 Pionnerer og 9 Gensdarmer (1 Corporal

og 8 Dragoner) udsøgte Folk, deels til Gensdarmer

ved det 10de Armercorpses Hovedqvarteer, deels til

Ordonnancer ved Divisions=Hovedqvarteret.

6. For ikke at anvende flere noncombattante Drago¬

ner end nødvendigt, er Mellemstaben givet Oppas¬

sere af Stykkudskeclassen.

7. De 25 Oppassere, som udtages af Regimentet, ta¬

ges af Dragonstyrken udenfor de anførte 436 Com¬

battanter.

8. De til Underofficerernes Complettering udtagne Vi¬

ce=Corporaler fradrages ligeledes Dragonstyrken, uden¬

for de anførte 436 Combattanter.

Ingen Rationer kunne hæves udenfor det Antal9.

Heste, som virkeligen holdes, og de Regiments= og

egne Heste, som ere specificerede under 1. ere altid

indbefattede i Rationsbevillingen.

Medicinen medføres paa en Pakhest til hver 2 Esca¬10.

droner, paa hvilke Hesteførerne tillige ride.

11. I Brødvognene medføres Brød for 4 Dage og af

Mandskabet for 2 à 3 Dage.

12. Med Ammunition udrustes Regimentet saaledes:

1841.

—
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Hver Dragon med 106 Skud, hvoraf han selv

medfører hos sig 60 Skud, nemlig:

En ikke Skytte.En Skytte.

18 . . . 27 Carabin=Kuglepatroner.

18. 14 dito Rendekugle=Patroner.

4. 4 Pistol=Kuglepatroner.

20 . . . . 15 dito Rendekugle=Patroner.

60 St.60 St.

Corporalerne medføre hos sig:

12 Pistolkugle=Patroner og

24 Pistol Rendekugle=Patroner.

Den øvrige Deel Ammunition medføres i de med

Regimentet følgende, og heri under Trainet anførte

2 Patronkarrer samt, saavidt fornødent giøres, i en

tredie Karre af Reserveparken.

Da Regimentet i sin combattante Styrke har 244

Mand, der tillige ere udrustede som Pionnerer, med

Skandseredskaber, saa vil det i hvert Tilfælde for

sit Brug være tilstrækkeligt forsynet til Pionneerar¬

beide.

Hvor vigtigere og mere omfattende Jordarbeider

i særdeles Tilfælde skulle udføres, maa Cavalleriet

ligesom Infanteriet henholde sig til Reserveparken.

I øvrigt medføres i den til Kogekiedler bestemte

Vogn, endeel Spader, Hakker, Øxer m. m., lige¬

som og altid nogle Skandseredskaber ere anbragte

paa de andre Regimentet følgende Voiturer.

Regimentet medfører ikke af de smaa Eenmands Ko¬

gekiedler, men derimod forsynes det med større

Kiedler, hver à 6 Mand, hvilke for den fulde Styrke

umiddelbart følger Regimentet i en dertil bestemt

lukket Vogn, hvori som foranført, ogsaa nogle

Skandseredskaber befindes.
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Cavallerie=Regimentets Train.

Styk. Træk¬ Voi¬

Art af Vogne.
turerkudske heste

— —

Escadrons Patronkarrer (1 til hver 2

4 2*Escadroner) 2* * *

Brødvogne, som tillige, naar fornødiges,

bruges til Transport af andre Natu¬

ralforpleinings=Artikler (1 pr. 2 Esca¬

8 24droner) * * * *

142En Bøssemager=Vogn

16En Smedde=Vogn 3
4 12En Vogn til Kogekiedler.

Bagage=Vogne.

142Til Stabsofficererne og Adjutanten.

142Til samtlige øvrige Officerer....

Til samtlige Mellemstabsbetiente, Cassen

4 12og Archivet * ** * *

1038Summa 19

Forestaaende Bagage=Regulativ forudsætter nærmere

Bestemmelser, som kunne forventes angaaende om Om¬

fanget af den modererede Bagage hver Charge kan medføre.

1841.

—

30 April.
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Bemærkninger.

1. Ved hver af forestaaende 3 Batailloner er anslaaet

9 Secondlieutenanter, hvoraf 1 som Adjutant, 1 pr.

Musqveteer= og 2 pr. Grenadeer= og Jægercom¬

pagnie.

Ved Jægercorpset er tilstaaet 8 Secondlieutenanter,2.

2 pr. Compagnie, ligesom ved Regiments=Jæger¬

compagnierne.

Hvert Compagnie af de 3 Batailloner skal til den3.

fulde Styrke have, foruden Commandeersergeant og

Foureer, 10 Underofficerer, hvilke blive at complet¬

tere af det værnepligtige Mandskab.

4. Officeer=Oppasserne, 2 for hver Stabsofficeer og 1

for hver Capitain, saavel ved Infanteriet som Jæ¬

gercorpset, ere indbefattede i og udtages af den an¬

førte combattante Styrke, som er den fulde plan¬

mæssige; men da denne ikke taaler at afgive flere

Combattanter, ere Subalterneofficerer og Mellem¬

stab tildeelte Stykkudske til Oppassere.

Stabsvaldhornisten ved Jægercorpset er bereden.5.

6. Infanteriet udrustes med Ammunition saaledes:

Hver Grenadeer og Musqveteer 150 Skud.

Hver Jæger af Infanteriet og Jægercorpset 200

Deraf medfører hver Infanterist i Taske og Tor¬

nyster 50 Skud, nemlig 30 Kugle= og 20 Rende¬

kugle=Patroner; hver Jæger 60 Patroner, og hver

Underofficeer og riffelbevæbnet Jæger ½ Pd. Krudt,

50 Kugler og 60 Plastere.

Den øvrige og større Deel Ammunition medfø¬

res deels i de med Tropperne følgende og heri un¬

der Trainet mentionerede Patronvogne og Patron¬

karrer, deels og forresten i Ammunitions=Voiturer af

Contingentets Reservepark hvorved blot bemærkes,

at hvilke muelige Charger Bepakningen end kunne

undergaae, ville hine Patronvogne og Patronkarrer
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altid blive fuldpakkede, og den da resterende Deel af

det fulde Antal Skud overgaae til Reserveparken.

7. Underofficerer ved Infanteriet og Jægerne bevæb¬

nes med Hirschfængere, i Stedet for de Sabler, Un¬

derofficererne nu have.

8. Hver Underofficeer og Menigmand medfører og bæ¬

rer en Eenmands=Kogekiedel, og i en Vogn for hver

Bataillon medføres større, a circa 12 Mand, til

den hele Styrke.

9. I samme Vogn medføres pr. Bataillon 16 Spa¬

der, 8 Hakker, 16 Øxer og om mueligt nogle

Sange, foruden de Skandseredskaber, som anbrin¬

ges paa Brød=, Patron= og Bagagevogne, samt an¬

dre Voiturer i Parken.

Til videre Brug i paakommende Tilfælde medfø¬

res i Contingentets Reservepark 2de Vogne med

Skandseredskaber.

Ligesom enhver Infanterist og Jæger, naar for¬

nødent giøres for Infanteriets og Jægercorpsets

Brug, vil kunne udføre Pionneerarbeide med for¬

nævnte Redskaber, saaledes befindes i Reserveparken

ogsaa 8 Haandværkere som ved mere omfattende

Arbeider ere bestemte til Brug ved Tropperne.

Ingen Nationer kunne hæves uden for de Heste,10.

som virkelig holdes.

Medicinen medføres for hver Bataillon paa en11.

Pakhest, som føres af en Mand, hvortil bestemmes

en Stykkudsk.

12. Brød medføres af Mandskabet for 2 à 3 Dage.

1841.
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Infanteriets og Jæger=Corpsets Train.

Styk¬ Voi¬
Art af Voiturer. Heste

kudske turer

—

Patronvogne, 1 pr. Bataillon for de 4

189 3Musqveteer=Compagnier

Patronkarrer, 1 for hvert Grenadeer= og

Jæger=Compagnie, samt hvert af Jæ¬

2010 10ger=Corpsets 4 Compagnier

Brødvogne, 1 for hver 2 Musqveteer¬

Compagnier, og hver 2 Compagnier af

Jæger=Corpset, samt 1 til hvert Grena¬

5628 14deer= og hvert Regiments=Jæger=Comp.

Bøssemagervogne, 1 pr. Bataillon og

8 16 4Jæger=Corps

Kogekiedel=Vogne, pr. Bataillon og

484Jæger=Corps *

Bagage=Vogne.

pr. Bataillon og Jæger=Corps:

a) Til Stabsofficeer og Adjutant 1

Vogn med 4 Heste.

48 12b) Samtlige øvrige Officerer ligesaa 24

c) Mellemstaben, Cassen, Archivet,

ligesaa, udgjør i alt.

Til Feltpræst med Degn, Embedssager og

2 11
* * *Bagage

Summa og liss 48

Forestaaende Bagage=Regulativ forudsætter nærmere

Bestemmelser, som kunne forventes, angaaende Omfanget

af den modererede Bagage hver Charge kan medføre.
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Summarisk Extract af Batteriets hele Styrke.

Hoveder Heste

Officerer
* * * * * * * * 6 13

Chirurg * * * * * * 1 1

Dyrlæge eller Kuursmed..... 11

Underofficerer
* * * * * * * 1111

Trompetere
*

* * * * * * 22

Haandværkere * * * * * *

Overconstabler ** * * * * * 20

Constabler til Betiening 120
Overconstabel eller Constabel, som Degn. 1

Trainconstabler 55

Kudske
* * * * * * 74

Heste til de 2 første Linier. 96

dito dito 2 bageste dito. * * 88

Reserveheste 12

Feltpræst for Cavalleriet og Artilleriet 11

95Summa 295
De

Bemærkninger.

1. Batteriet er udrustet med 300 Skud pr. Piece,

hvoraf de circa 200 Skud pr. Piece under fore¬

gaaende Status af Ammunitionsvoiturerne ere op¬

førte, som henhørende til Batteriets egentlige Rust¬

ning, hvorimod de 100 Skud pr. Piece medføres i

Reserveparken hvor de fornødne Ammunitionsvoi¬

turer dertil findes opførte nemlig:

1 Reserve=Ammunitionsvogn med Granat=Am¬

munition.

3 dito med 6pdig. Kanon=Ammunition.

2. Batteriet er kun opført med 12 Heste, under Navn af

Reserveheste, da det til Reservebrug desuden har

Hjælp af de Heste, som fra Batteriets opførte Vogne

kan drages, i det disse alle, med Undtagelse af Re¬

serve=Lavetten, ere bespændte med 6 Heste.

3. Ingen Nationer kunne hæves, uden til de Heste,

som virkelig holdes.

9

1841.

A

30 April.



1841.

A

30 April.

132

4. Mandskabet medfører ikke Eenmands=Kogekiedler;

men for hele Styrken medføres større i 6 Mand

i Reqvisitvognene.

5. Batteriet antages i den opførte Styrke at have de

fornødne Midler for sit Vedkommende til Pion¬

neerarbeide, i det en Deel Skandseredskaber findes an¬

bragt paa de forskjellige Voiturer, og enhver Con¬

stabel kan ansættes, naar fornødent giøres, for at

bringe Batteriet frem, til Pionneerarbeide. Til an¬

dre og mere omfattende Arbeider maa Resourcen

søges i Reserveparken.

Brød medføres i Brødvognen for 4 Dage og Mand¬6.

skabet fører selv for 2 à 3 Dage.

7. Officerernes og Officianternes Bagage underbringes

i de opførte Vogne.

8. Ligesaa Medicinen.

9. Feltpræsten for Artilleriet og Cavalleriet, som hen¬

sigtsmæssigt, følger ved Batteriet, er opført med

Hest, i øvrigt maatte denne Geistlige, i de Tilfælde

hvor han skal øve sin Tieneste ved Cavalleriet, og

naar ellers fornødent, forsynes med en tospændig

Vogn fra Batteriet, for tillige at kunne medføre

den hos ham som Degn ansatte Overconstabel eller

Constabel, tilligemed Embedssager.

10.Samtlige Oppassere og Hestevartere ere af Styk¬

kudske=Classen.



VII. Feltlazarethvæsenet.
—

72
D

2
— *

—— ———D
—Et Felthospital til 450 Syge *6 —C — —2.

4organiseret til, at kunne deles D
6

*
H.

D Ei 2de Afdelinger i 225 Syge 2 Di
—— * —5 ——naar paafordres. * 10C
4— C

Secondcapitain, som In¬

specteur. Naar Hospitalet de¬

les, forbliver han tilbage ved

—1 1den første Afdeeling.

Lieutenant, som under=Inspec¬

teur. Deles Hospitalet, funge¬

rer han som Inspecteur ved
1

42den Afdeeling 1

Overlæge (Regimentschir¬

urg). Deles Hospitalet, og

2den Afdeeling fiernes saa langt

at han ikke kan have Tilsyn

med begge Afdelinger, forbli¬

ver han som 1ste Læge ved den

Afdeeling han vælger 1
* —

Bataillons=Chirurger.

Deles Hospitalet forbliver en

ved hver Afdeling. Ved den,

hvor Overlægen ikke er til¬

stede, fungerer Bataillons=Chi¬

rurgen som 1ste Læge, og

ved den, hvor Overlægen op¬

holder sig, er Bataillons=Chir¬

urgen som 2den Læge, og

fungerer som 1ste i Overlæ¬

gens Fraværelse, eller muelige

Sygdom * 2
— A 2

Under=Chirurger (Compag¬
nie=Chirurger (Deles Hospita¬

let, da fordeles disse efter Over¬

—lægens Bestemmelse 748
2

Apothekere (examinerede). 1 til2
2

Den ene i Qvalitet af Ba¬ Bat.

taillons=Chirurg og som 1ste Chirg
Apotheker, den anden som hans

Medhjælper. Deles Hospita¬

let, erholder hver Afdeeling sin

Hospitalsskriver 1

Underofficerer 4

Deraf 1 som Oeconom, de3

andre til Inspecteurens Dispo¬

sition. Deles Hospitalet faaer

hver Afdeeling 2, hvoraf da

den ene ved 2den Afdeeling, fun¬

gerer som Oeconom.

Lateris 20 1 .. 6 126

1
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—
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—*

5.
— 62 2. 2***

4
5.

—
*S 2 1.8 4

— Se. 92
D *—Felthospitalet til 450 Syge.

— — I —— 2De E —
5.

2C49
0 2S 2 4

—Transport 20 6

45Sygevogtere —*

15dito i Reserve 2

hvilke ved Hospitalets Adskil¬

lelse deles med en Vogter pr.

10 Syge og 1 Reserve pr. 3

Vogtere * * * * *

Hospitalets Train.

til Inventariets Transport13

— 13— —396spændige lukkede Vogne

2 lukkede Aspændige Apotheker¬

*
8*4vogne ! —til Inspecteur og under=In¬

specteuren med Archiv, en to¬
121 —spændig Vogn 2

til Overlægen, 1ste Bataillons¬

1—1— 2)Chirurg, 1ste Apotheker, 1 2sp.

til 2den Bataillons=Cyirurg og
1—2 Under=Chirurger 12

til 2 Underchirurger og 2 Apo¬

1thekere 1 tospændig — 1 * 2)
33,

til 3 a 4 Under=Chirurger og

—Skriveren 2) 1
21

— 2)1—til Underofficererne 1*

6 115515t 22Summa, 20109

Bemærkninger.

1. Foruden forestaaende Personale, behøves endnu ved

Felthospitalet efter Omstændighederne 1 i 2 Kokke,

samt 2 A 4 Arbeidsfolk, hvilke antages og leies paa

vedkommende Steder, naar Hospitalet etableres.

1.Reservekudske og Heste ere ikke anslaaede, fordi Hos¬

pitalet i sin opførte Styrke har nærmest Resource i

Henseende til Kudske ligesom til Kudske og Heste i

Bespænding af 13 Vogne à 6 Heste, og med sine

roeligere Marscher og noncombattante Stilling siel¬

den vil behøve Reserve.

—

2
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I dog paakommende nødvendigt Tilfælde hen¬

holder Hospitalet sig til Neserveparken.

3. Officerers og øvrige Officianters Bagage medføres

paa de under Trainet bevilgede Vogne.

4. Ingen Nationer kan hæves uden til de Heste, som

virkelig holdes.

VIII. Proviantvæsenet.

I Henseende til den materielle Deel henregnes

derunder samtlige Contingents=Brødvogne som udenfor

den almindelige foreskrevne Anvendelse til Eftertransport

af Brød, ogsaa skulle anvendes til andre Levnetsmidlers

Transport og efter Omstændighederne forblive ved Trop¬

perne, eller ved Bestemmelser igiennem Intendanteuren

samles under Eet fra Brigader, Divisioner eller Armee¬

corps, for Tilførsel i Cantonnements=Leir eller Bivouaque,

i hvilke Tilfælde de fornødne Commandeerte medgives.

Portionernes og Nationernes Størrelse i Udlandet,

ere bestemte i Forbundsacterne, og findes anførte i den

Extract af disse, som findes i Indledningen til nærvæ¬

rende Formations=Plan. Hvorledes Forpleiningen skeer

og Fordringerne i saa Henseende, naar Tropperne bespi¬

ses, hvor de i Cantonnement indqvarteres, vil nærmere

vorde givet Underretning om, da et fuldstændigt og

autoriseret Forpleinings=Reglement for Forbundshæren

ikke endnu er givet.

1841.
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2
D*—

D
— D 28

* — *

□
1 S2Personel og Train.

—6— 4H1 H
—

——
□* —

S.
0* H

1Capitain*
** * * *

.

Lieutenanter 4* * * * * * *

Chirurg
** * * 4

Kuursmed eller 1
*

ellerDyrlæge 1

Underofficerer
* 2 * 2

2Trompetere
* * * * * * * 2

Overconstabler 11
2* * * * *

Constabler 30
* * * * * * * *

Haandværkere 11
*7

4 serspændige Patronvogne.

8tospændige Patronkarrer
.

4 Reserve Ammunitionsvogne for

Batteriet
.*

1 lukket Reqvisitvogn for Labo¬

ratoriisager.
. *

1dito oito til Strudt .

1 Smedevogn
2*

2 lukkede Reqvisitvogne til Skand¬

seredskaber *
**

1 lukket Reqvisitvogn til Re¬
aaben servesager

*1 *

Brødvogn*1

4Fouragevogne
.

Endvidere

Kudske

Oppassere for Officerer og Chir¬

urger

Hestepassere dito og Officianter
.

Assistente for Kuursmede eller

Dyrlæge* * *

Reserve * *

Reserveheste beregnet for circa

en Styrke af 1000 Hestenemlig.

Kudske og Trækheste

Rideheste, hvortil leveres af Ca¬

valleriet 29 Dragoner
**

—

46
—

Summa 2

eller eller

4
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Summarisk Extract

af Reserveparkens hele Styrke.

Hoveder Heste

Officerer 6
* * 3

Chirurg 1* * * 1

Dyrlæge eller 1Kuursmed 1

Underofficerer 4 4* * * * *

Trompetere * * 22* *

Haandværkere * * * * * 11

Overconstabler * * * 10

Constabler * * * 30

Kudske 110

Dragoner fra Cavalleriet til 50 Rideheste 2

Heste 236
* * —
Summa 197 1250

Bemærkninger.

1. Patronvoiturernes Antal i Parken ere bestemte efter

den Qvantitet Ammunition, som i Parken maa

medføres til Cavalleriet, Infanteriet og Jægerne,

for at den i Foreening med den Ammunition, som

bæres af Tropperne selv (hvorom ved hvert Vaa¬

ben er anført Bestemmelserne) og den, som rummes

i de dem tildeelte og hvert Vaaben opførte Patron¬

vogne og Patronkarrer, kan udgiøre det hele An¬

tal af forskjellige Skud, hvormed enhver Cavalle¬

rist, Infanterist og Jæger skal udrustes, hvilket

ogsaa i Detail findes opført ved hver Vaabenart

og in Summa udgiør:

For Musqveterer og Grenaderer 150 Skud.

Regiments=Jægere og Jæger=Corpset 200 ,

Cavalleriet 106
* * in

I Patronvognene og Karrerne, som følge Tropperne,

rummes, efterat de Skud, som Mandskabet selv

bærer ere fradragne circa Halvdelen af den øvrige

Ammunition, og den anden Halvdeel findes altsaa

i Reserveparken.

1841.
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Ved Pakningen af samtlige Patronvogne og Pa¬

tronkarrer følges den Regel, at de stedse fuldbepakkes,

uanseet om det totale Antal Skud, hvormed Trop¬

perne skulle udrustes, saa ganske nøie vil svare til

hvad, der paa saadan Maade rummes og medføres,

hvilket kan være ubetydelig Variation underkastet,

som en Følge af uforudseelige, foranderlige Smaa¬

variationer i Bepakningen.

Ved Anvendelsen af Percussions=Antændelse, som

nu er bestemt for det Holsteen=Lauenborgske Con¬

tingent, og den deraf følgende Formindskelse af Lad¬

ningerne, vil mueligt en Indskrænkning kunne finde

Sted i Parkens Patronvoiturer.

2. Af Ammunition til det 6pdige Batterie medføresi

de anslaaede dertil bestemte Vogne 100 Skud pr. Piece.

Af de 11 i Parken anslaaede Haandværkere ere de3.

8 bestemte til Disposition for Tropperne, til Hjælp

og Anviisning, naar meer end almindelig Pionneer¬

brug, til visse Jordarbeider, Bygning af Skure,

Hytter m. v., fordrer det.

De 3 Haandværkere ere derimod uadskillelige fra

Parken.

I Parken medføres 2 Vogne med Skandseredskaber,4.

for dermed i paakommende Tilfælde at komme Trop¬

perne, fornemmeligen Infanteriet, til Hiælp.

5. Samtlige Oppassere og Hestevartere ere af Styk¬

kudske=Classen.

6. Ingen Rationer kan hæves uden til de Heste, som

virkeligen holdes.

Kogekiedler, hvoraf alene medføres 6=Mands, til7.

den fulde Styrke, saavelsom Medicin og Bagage,

antages at kunne medføres ved de Hiælpemidler,

Parken har i dens anførte Status.

Brød medføres i Brødvognen for 4 Dage og for8.

Mandskabet for 2 i 3 Dage.
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Bemærkninger.

1. Da Betieningen undertiden kan fordre mere Mand¬

skab end det her anførte, kan en Forøgelse skee af

22 Mand, som dog hver Gang leveres af Tropperne.

2. De anførte beredne Skaffere behøve ikke at være be¬

redne Pontonneer=Underofficerer.

Paa Marsch, i Cantonnement og Leir assisteres3.

disse Skaffere af de 5 Pontonneer=Underofficerer,

som derfor ere giorte beredne.

4. Efter Foranførte bestaaer Ponton=Eqvipagens Voi¬

turer og Train af følgende:

Antal Vogne

Aspæn.6spæn¬

digedige

314 Pontonvogne. 14

hvoraf 10 til Pontonnerne.

Reservepontonnen.1

2„ Ankerjollerne.

1 i Reserve.

213 aabne Reqvisitvogne. 13

4 lukkede dito
—* * 4

2 Smedevogne * * * 22

1 Brødvogn * * * * 1

—5 Fourageer=Vogne. 5
—

Summa34 5
i alt 39 Voiturer.

5. I dette Antal Voiturer er iberegnet en aaben Re¬

qvisitvogn, som i Ponton=Regulativet er anført mue¬

ligen at behøves.

3 Vagttelte ere beregnede at medføres i fore¬

staaende Vogn.

6. Fourage medføres for 2 à 3 Dage, nemlig for 1

i 2 Dage paa Fourage=Vognene og for 1 Dag paa

Hestene, dog for de 9 Officeers= og Doctorheste paa

de lukkede Reqvisitvognes Skotkeller.

7. I Brødvognen skal efter Forbundsacterne kunne
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medføres Brød for 4 Dage, og er denne Brødvogns

Bestemmelse i øvrigt at transportere Levnetsmidler

efter Omstændighederne.

Mandskabet fører selv Brød for 2 à 3 Dage.8.

9. Kogekiedler ere i Følge allerhøieste Resolution af 28de

August 1822 bestemte til Kobberkiedler for 6 Mand,

med Laag som Casserolle.

De ere beregnede at medføres fordeelte paa de

for Eqvipagen reglementerede Vogne, ligesom Medi¬

cin og Bagage.

Nationer kunne blot hæves for det Antal Heste, som10.

virkelig holdes, og ikke for vacante Heste.

XI. Beleirings=Artillerie,

bestaaende af 10 Stkr. Skyts, som stilles for den hele

2den Division af det 10de Forbunds=Armeecorps.

Udkast til et saadant Beleirings=Artilleries Organisation,

som det formeenes at stilles.

De 10 Stykker Skyts ville bestaae af:

5 Stkr. 24pdige & Gods Kanoner.

2 dito 168pdige Jernmorterer.

2 dito 24pdige Haandmorterer.

1 dito Töpdig Steenmorteer

hvilken Opstilling er overeensstemmende med tidligere

Forbundsbestemmelser, alene med Undtagelse af at 24pdige

Haandmorterer ere valgte i Stedet for 36pdige, fordi

saadant stemmer overeens med Regulativerne for det

nye Jernskyts=System af den Danske Armee, i hvilket

12pdige og 36pdige Haandmorterer ere udelukkede.

Hoveddele som Beleiringsparken vilde bestaae af:

1. Underlag med Transport, Monterings og Belei¬

ringstøi.

Hver Kanon erholder sin Beleirings=Lavet med

1841.
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Forstilling, og for 5 Affuitager regnes 2 Lavetter

i Reserve.

Hver af de store Jern= og den ene Steenmorteer,

erholder en Blok; hver Morteer med Blok medføres

paa sin Blokvogn. De to Haandmorterer kunne

medføres paa de 2 Blokvogne til de store Morte¬

rer, en paa hver, tilligemed Morteren.

Reserveblokke og Blokvogne regnes 1 à 2 Stkr.

Ladetøi og samtlige Reqvisiter til Betieningen,

saavel om Dagen som om Natten, medføres paa

Vogne tilligemed 4 A † i Reserve.

Endvidere følger fornødne Hæveredskaber, et Par

Kraner med Tilbehør og et fuldstændigt Manipula¬

tions=Apparat med behørigt Tougværk til Montering

af Piecerne og andet Brug.

Ligesaa fornødent Bridsketømmer til 3 Morterer

og 5 Kanonbridske med de nødvendige Sager til de¬

res Lægning.

Til alt Fornævntes Transport behøves Vogne.

2. Ammunition.

Efter Forbundsbestemmelserne skal rustes med 1000

Skud pr. Kanon; 500 Kast pr. Haandmorteer, 600

Kast pr. 100pdig Morteer og 400 Steen= og Vag¬

telkast med Steenmortererne.

Lægges dette til Grund, vil til Transport af

Projectiler, 20 Kardetskskud pr. Piece, Krudt 400

i 450 Centner til Skydningen, circa 100 Centner

til Minebrug og Reserve, 400 Steenkurve, Kar¬

duusposer og Etarmin, Brændrør, Tændeammuni¬

tion m. v., samt nogle Naketter, en Qvantitet In¬

fanterie=Patroner m. m. behøves circa 145 Vogne.

Et Feltlaboratorium, hvis Behov af Materialier

og Redskaber ikke ganske kan modificeres efter Styr¬

ken, der marscherer, da det bør indeholde Alt til

Forfærdigelsen af de Krigsfornødenheder, som Bru¬
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gen af det Holsteen=Lauenborgske Contingents Ma¬

terial fordrer, og hvorefter det nærmere detaillerede

Udkast maa rette sig.

Dertil kan ikke anslaaes mindre end 8 i 10

Vogne.

For Parkchefen og hans Assistence maa de4.

fornødne Skrive= og Tegneapparater medføres.

5. Af Skandseredskaber maa medføres circa 900 Skuf¬

fer, 100 Spader, 400 Jordstampere, 100 Hakker,

150 Smaaører, 250 Faschinknive, 2500 Sandsække,

300 Reserveskafter m. fl. mindre Utensilier, og

transporteres paa Vogne.

6. Haandværksredskaber maa ansees til Fuldstændighed

aldeles nødvendige at medføre, ikke alene som ved

ethvert Feltbatterie, men og til Brug ved store

Værksteders Formering, hvor Parken etableres, og

saaledes at medføres Smede=, Hiulmands=, Sadel¬

mager=, Bødker=, Dreier= og Snedkerredskaber, hvor¬

til maa regnes paa 9 a 10 lukkede Vogne.

Forraad af Hiul, Reservesager, Træe, Jern,

Læder o. s. v.

Maatte Parken for dens Marsch og til eget Brug

formeres i Analogie med hvad der er bestemt for

et marscherende Batterie, og hvad Bødker, Snedker

og Dreier angaaer, i samme Forhold forsynes.

Med Hensyn til de større Forraad til Værksteders

Etablering og Udleveringerne, maatte det Fornødne

nærmere bestemmes.

Tildeels kan regnes paa, at Sagerne kunne an¬

skaffes paa de Steder, hvor man etablerer sig.

Andre Kiøretøier:

Foruden de anførte Lavetter, Blokvogne, aabne og

lukkede Reqvisitvogne, maa til Trainet endnu reg¬

nes: Fourage= og Brødvogne, de i Trancheerne nød¬

vendige Voiturer, Karrer og Forstillinger.

1841.
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9. Bespændingen. Denne antages overeensstem¬

mende med Forbundsbestemmelserne at være, deels

fast medgiven Bespænding, deels, og for den langt

større Deel, Bespænding af de Provindser eller

Lande, som passeres.

Den faste Bespænding antages at maatte være

for alle Lavetter og Blokvogne hvormed Skyts

transporteres, nemlig 8 Heste for hver Beleirings¬

Lavet og 6 Heste for hver Blokvogn, derimod kun

4 Heste for hver Reserve=Lavet og Reserve=Blokvogn.

Reservehestenes Antal bestemmes analog med et

marscherende Batterie.

Officerer og Mandskab.

I Analogie med Beleiringsparkens hele Formations¬

Plan og Forbundsacterne antages en Stabsofficeer,

som medgives en Adjutant, at maatte commandere

Beleiringsparken.

Fremdeles vilde Parkens Personel og Heste be¬

staae af:

1 i 2 Capitainer.

3 A 4 Lieutenanter,

1 Commandeersergeant,

10 Underofficerer,

2 Trompetere,

20 Overconstabler,

100 Constabler,

2 Fyrværkere

1 Foureer,

1 Chirurg,

1 Kuursmed,

12 Haandværkere,

44 a 48 Trainconstabler,

Rideheste for Officerer og Underofficerer Træk¬

heste 80 a 84.
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Efter det Foranførte vil behøves af Heste og 30 April.

Vogne som følger:

a. Til Parken hørende faste Heste.

For 5 Affuitager med Kanoner. .. 40 Heste.

2 dito Reserve 8 ,

3 Blokvogne med Morterer 18 ,

2 dito Reserve 8 ,

Til Transport af Tranchervogne, Karrer

og dertil hørende . . . . . . . 12 ,

Transport af Fouragevogne. 16 ,V

Brødvognen 4 ,
er n

Reserveheste circa. 10 ,

Rideheste til Officerer, Underofficerer og Of¬

cianter circa 30
Faste Heste i Alt 146

—

b. Heste af Lande og Provindser pr. Reqvisition paa

Marschen til efterfølgende Vogne:

Til Ladetøi og Betienings=Reqvisiter 3 Vogne.

Hæveredskaber, Manipulations=Ap¬

parat, Tougværk m. v. 243 ,

Bridsketømmer, Spiger, Søm, Læg¬
i

ter m. v.24 3 ,

Kugler og Projectiler... 112 ,i

Krudt, Tænde=Ammunition, Infan¬
i

terii=Patroner, Raketter m. m.30 435 ,

Feltlaboratoriet 8410 ,i

Parkchefens og Officerernes Bagage,
i

samt Skrive= og Tegneapparater

m. m. 2 ,

Skandseredskaber. 10 ,

Haandværksredskaber og Forraad

af Materialier..... 10 412 —
I Alt Bespænding pr. Reqvisition til 190 Vogne.

Bemærkning.

Skulde det forbundsmæssigt antagne Antal Skud pr.

10
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Piece noget nedsættes, vilde naturligviis i Forhold der¬

til det hele Færsel og Train ogsaa betydeligt kunne ind¬

skrænkes.

XII. Geistlige.

Det er anseet tilstrækkeligt, at een Geistlig ansæt¬

tes som Siælesørger for Cavalleriet og Artilleriet, til

hvilket sidste ogsaa henregnes Reserveparkens, Lazareth¬

væsenets, Ponton=Afdeelingens og Beleiringsparkens Per¬

sonale, — og een for Infanteriet og Jægercorpset.

Den første er opført at stationeres ved det opdige

Batterie, den anden ved en af de tre Infanterie=Ba¬

tailloner.

De for det Holsteen=Lauenborgske Contingents Ved¬

kommende, ved det 10de Armeecorps og den 2den Divi¬

sions Hovedqvarterer, ansatte Officerer og andre Embeds¬

mænd, Underofficerer og Folk, have ligeledes Krav paa

at henholde sig til hvilkensomhelst af de 2de ved Contin¬

gentet ansatte Siælesørgere.

—
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Bemærkning.

1. Da efter Forbunds=Bestemmelserne det Holsteen=Lau¬

enborgske Contingent skal bestaae af 3600 Combat¬

tanter og af forestaaende summariske Fremstilling

fremgaaer 3885, hvorfra endnu maa drages de 29

Combattanter, som ere opførte for de 3 Hovedqvar¬

terer, hvorved resterer 3856, saa overstiger det

Antal Combattanter, som saaledes stilles, endnu

hiin fordrede Styrke af 3600 Mand, med:

256 Mand,

som kunne afgaae, naar bestemmes, i Infanterie¬

styrken.

I øvrigt skal Beleirings=Artilleriets combattante

Styrke, naar samme nøie reguleres, ogsaa afgaae i

Infanteriets combattante Styrke.

De i Forbunds=Bestemmelserne opførte 36 Pionnerer

og Pontonnerer falde bort i denne Formations¬

Plan under nogen særdeles Rubrik, da Pontonne¬

rerne ere at søge under Ponton=Eqvipagen og Pion¬

nererne ere opførte ved hvert Vaaben især, og ved

alle Afdelinger er forsynet med fornødne Skandse¬

Redskaber.

De forestaaende 256 Mand kunne fordeles saale¬

des paa Infanteriets og Jægercorpsets 22 Compag¬

nier, at circa 10 Mand pr. Compagnie af det 7

og Saarige, dertil meest trængende, Mandskab kunne

frietages for at indkaldes, eller efter nærmere Un¬

dersøgelse, igien hiempermitteres.



—

—

—

20
*7
—

——

*

—

4

D

2

S

—

D

22* —
—

——
—

C*
2

D2

— c
De

—

2—
20

2 5

* *
2.*

—

S. *2
i

2

—

—

*

D

D

2

4

E

7

—

7

*

5

5.

OG

ganzat.2

3233204

rouvog

glang

73194 □

D

—

—

2

—

—

31

—
5

—

225
—* —

—
□

—
L

—22 5
D 5

7
—— —

—
—— 0

— — *
2) — D

—

—* 571.
1 De

S
D

27 De
D— D ——

5D D O2
— LD 4

— 20 D— —St
—*8

27 a 20□
— —D

— □ □
D———

0 6 A 2—
— —H—

—D t O ——

—

— — — —

2. dird22

OG FOR 10

——————10
—7 — — —c

—

— — — ——— X

——— — —

* — — — 2

* * * * * — 5
—

* * * *

—

* * ** * * 20 0

10
* **

—

* * * * * * * * * *

* —

* —
* * * * * * * * *

3D

2* * *
——

* *

D

* * * * * * *

—

* * * * * * * * *

1* * * * * * * *

vi

* * * * * * **
—

*

*
9—

* — — *

—

—
*

H
— —

D
*H

*20
2** 2

—

22
5.

CDe
—

——
□

5
—

De
—

— —
0 —— —1 G——

—— —L — D* ——

——
—— ——6
—40T —

0,
D — 5—* —— 6

—□ 2 —— □
DDHerrede i 2

* * * * * * * * *
—

—

D

—

—

4
—

D

—

(t

*

——

—

60

—

—

E

*

S

6
D

A

*
E

1

D

D
22

—
5

—*

*

i

*

— 1

—

6
—*

—

—— 10
5
*

*—
—

4

5

I

D

—

2 t * * *
4 D

— —

—D D ——

—0 — *
0

*——
D

—
5. 2

* — *

—

—

D — X.
202.

—
—

Ce
d.

*
—

— —D
— □
— —

—
—

—
6H

2 — 5 2
—

□
—

D —

— — —F
— —

D□
*

— —

* ———

— —
— 45

D
— E

—* * —

□ 7

—
5

—
—

*
—

—

— 0

—

*

*

8

—

4

4

□

6

D

O

10.

S

30 April.



30 April.

1841.

—

30 April.

150

Bemærkning

Foruden Udnævnelsen til de forskjellige Officeerposter

og andre Embedsmænd ved

Det 10de Armeecorpses Hovedqvarteer

2den Divisions dito

ditoBrigade

og Completteringen af de manglende Officerer ved Ca¬

valleriet, Infanteriet samt Jægercorpset, alt til den

Styrke, som i nærværende Formations=Plan er anført, li¬

gesom Completteringen fra andre Regimenter af Un¬

derofficerer til Cavalleriet og Infanteriet, for saavidt disse

Vaaben ikke skulle være i Stand til at forskaffe sig alle

de Manglende af det værnepligtige Mandskab, og Dra¬

gon=Regimentets Complettering af sit betydelige Antal

vacante Heste fra andre Cavallerie=Regimenter, alt naar

marschfærdig Udrustning befales — vil ogsaa være at

udnævne endeel militaire Læger, nogle Dyrlæger og

Kuursmedde til de Afdeelinger, som kun ere formerede

for Krigsbrug, hvilke Lægeposter findes anførte paa de

respective Steder i denne Plan.

Generalstaben i Kiøbenhavn, den 2den April 1841.

Efter allerhøieste Befaling udarbeidet af

Steinmann,

General=Qvarteermester og Chef for Generalstaben.

Denne Formations=Plan approbere Vi herved provi¬

sorisk med Forbehold af de Modificationer, som Vi nær¬

mere maatte befale, samt af dem, som ville være en

Følge af de Forhandlinger, som skulle finde Sted i

Hannover angaaende Revisionen af Schlufs=Acten for

det 10de Armeecorpses Organisation.

Kiøbenhavn, den 2den April 1841.

Christian Rex.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til Liv¬

Regt. Dragoner.



1841.151

Se¬

30 April.Ved i Følge Rescr. 5te April at tilstille Liv=Regt.

Dragoner et Exemplar af den af Hs. Majestæt under

2den April provisorisk approberede Formations=Plan for

bemeldte Regt., som henhørende til det Holsteen=Lauen¬

borgske Forbunds=Contingent, skulde man ikke undlade at

tilføie, at Hans Majestæt imidlertid har befalet den

Forandring i Planen, at Regimentet skal rykke i Fel¬

ten med det regl. Antal af Stabs-Off., nemlig 1 Chef

eller Commandeur, 1 Oberst=Lieut. og 1 Premier=Major,

samt derhos tilkiendegivet, at der kan ventes nærmere

Bestemmelse for, hvilke af de større Slags Felt=Koge¬

kiedler, der skal medgives Regimentet.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til 30 April.

Dronningens Liv=Regt. til Fods.

Efter allerhøieste Befaling af 5te April tilstilles Re¬

gimentet herved et Exemplar af den af Hs. Majestæt

under 22den April provisorisk approberede Formations¬

Plan for Regimentets første Bataillon samt Jæger=Com¬

pagniet, som henhørende til det Holsteen=Lauenborgske

Forbunds=Contingent.

Note. Ligesaa er tilskrevet det Oldenborgske= og det Hol¬

steenske Infant. Regt. samt det Lauenborgske

Jæger=Corps.

Den af Hs. Majestæt under 2den April proviso¬ 30 April.

risk approberede Formations=Plan for den Bataillon af

Dronningens Liv=Regt. til Fods, der skal henhøre til det

for det Holsteen=Lauenborgske Contingent bestemte In¬

fanterie.

Infanteriet,

første Bataillon af Dronningens Liv=Regt. samt Jæger¬

Compagniet.
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Compar¬ Noncombat¬

tantertanter
—

□D inCHver Bataillon paa 6 Com¬

*
*A 2.

5 * *83 5. 28
*pagnier.

D** *—
1—2. 4 ——

5
——— — D0

2
2 2SC

—1
2 —2Bataillonscommandeur

—2 — —1Major * * * * * * 2—6 2Capitainer * * * *

—2.— 6Premierlieutenanter

2 8*—Secondlieutenanter * * *

*21 * 4Adjutant

Underoff, 12 pr. Compagnie, incl.

2— —272Commandeerst. og Fourerer

2* 21Regimentstambour* * *

2218 4Spillemænd

Grenadeer=, Musqveteer= og Jæ¬

2—* 2720gercomp. i 120 M. pr. Comp.

* 1— 1* *Regimentsqvarteermester

* —*—Auditeur * * *

2 1 — 12Regiments=Chirura * * *

— 662 42Compagnie=Chirurger* *

2 2—** 1
* *Justitssergeant

*2 28—* * *Hoboister
*

** 1*— 2Profos* * * * * * * *

*2— *1—*Bøssemager

5.— 2 22 2Feitpræst * * ** *
—

141 20
Summa 1231811 18

Bemærkninger.

1. Ved Bataillonen er anslaaet 9 Secondlieutenanter,

hvoraf 1 som Adjutant, 1 pr. Musqveteer= og 2 pr.

Grenadeer= og Jæger=Compagnierne.

2. Hvert Compagnie skal til den fulde Styrke have

foruden Commandeersergeant og Foureer 10 Uoff.,

hvilke blive at complettere af det værnepligtige

Mandskab.

* Tor alle 3 Batailloner er tilsammen kun regle¬

menteret 1 Auditeur, som er tilstaaet en Stykkudsk,

2 Portioner og 2 Nationer.

* For hele Infanteriet er reglementeret 1 Feltpræst,

som er tilstaaet 1 Stykkudsk og 2 Portioner samt

cen Vogn med 1 Kudsk og 2 Heste.
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3. Officeer=Oppasserne, 2 for hver Stabs-Off. og 1 for

hver Capitain ved Infanteriet, ere indbefattede i og

udtages af den anførte combattante Styrke, som er

den fulde planmæssige, men da denne ikke taaler

at afgive flere Combattanter, ere subalterne Office¬

rerne og Mellemstab tildeelte Stykkudske til Op¬

passere.

Infanteriet udrustes med Ammunition saaledes:

hver Grenadeer og Musqveteer. .. 150 Skud.

hver Jæger 200
og

deraf medfører hver Infanterist i Taske og Torny¬

ster 50 Skud, nemlig 30 Kugler og 20 Ren¬

dekugle=Patroner, hver Jæger 60 Patroner hver

Uoff. og riffelbevæbnet Jæger 4 Pd. Krudt, 50

Kugler og 60 Plastere. Den øvrige og større Deel

Ammunition medføres deels i de med Tropperne

følgende og heri under Trainet mentionerede Pa¬

tronvogne og Patronkarrer, deels og forresten i

Ammunitions=Voiturer af Contingentets Reservepark,

hvorved blot bemærkes, at hvilke muelige Changer

Bepakningen end kunde undergaae, ville hine Pa¬

tronvogne og Patronkarrer altid blive fuldpakkede

og den da resterende Deel af det fulde Antal be¬

stemte Skud overgaae til Reserveparken.

Underofficerer ved Infanteriet og Jægerne bevæbnes5.

med Hirschfængere, i Stedet for de Sabler Underof¬

ficererne nu have.

Hver Uoff, og Menigmand medfører og bærer en6.

Eenmands Kogekiedel og i en Vogn for hver Ba¬

taillon medføres større a circa 12 Mand til den

hele Styrke.

7. I samme Vogne medføres pr. Bataillon 16 Spa¬

der, 8 Hakker, 16 Øxer og om mueligt nogle

Sauge, foruden de Skandseredskaber, som anbrin¬

1841.

A

30 April.
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ges paa Brød= Patron= og Bagagevogne samt an¬

dre Voiturer i Parken.

Til videre Brug i paakommende Tilfælde medfø¬

res i Contingentets Reservepark 2 Vogne med Skand¬

seredskaber. Ligesom enhver Infanterist og Jæ¬

ger, naar fornødent giøres for Infanteriets Brug,

vil kunne udføre Pionneerarbeide med fornævnte

Redskaber, saaledes befindes i Reserveparken ogsaa

8 Haandværkere, som ved mere omfattende Arbeider

ere bestemte til Brug ved Tropperne.

8. Ingen Nationer vil kunne hæves, uden for de He¬

ste, som virkelig holdes.

9. Medicinen medføres for hver Bataillon paa en

Pakhest, som føres af en Mand, hvortil bestemmes

en Stykkudsk.

10. Brød medføres af Mandskabet for 2 à 3 Dage.

Infanteriets Train.

Voi¬Styk¬Art af Voiturer. Heste
kudske turer

———

Patronvogne, 1 pr. Bataillon for de 4

Musqveteer=Compagnier 63 1

Patronkarrer 1 for hvert Grenadeer= og
Jæger=Compagnie, samt hvert af Jæ¬

ger=Corpsets 4 Compagnier* 42 2

Brødvogne, 1 for hver 2 Musqveteer¬

Compagnier, og hver 2 Compagnier af
Jæger=Corpset, samt 1 til hvert Grena¬

deer= og hvert Regiments=Jæger=Comp. 8 416

Bøssemagervogne, 1 pr. Bataillon og

Jæger=Corps 2 4 1

Kogekiedel=Vogne, pr. Bataillon og
1 2Jæger=Corps 1

Bagage=Vogne.

pr. Bataillon og Jæger=Corps:

a) Til Stabsofficeer og Adjutant 1

4Vogn med 4 Heste
*

2

*) Samtlige øvrige Officerer ligesaa 42

c)Mellemstaben, Cassen, Archivet,

4ligesaa, udgjør i alt .. 2 1

Summa, 224412



L

Forestaaende Bagage=Reaulativ forudsætter nær¬

mere Bestemmelser som kunne forventes angaaende Om¬

fanget af den modererede Bagage hver Charge kan medføre.

Notte. Ligelydende Planer ere udfærdigede for det Ol¬

denborgske= og det Holsteenske=Infant. Regt.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Lauenborgske Jæger=Corps.

Den af Hs. Majestæt under 2den April provisorisk

approberede Formations=Plan for det Lauenborgske Jæ¬

ger-Corps, der skal henhøre til det for det Holsteen¬

Lauenborgske Contingent bestemte lette Infanterie.

Combat¬ Noncombat¬

tantertanter
—

———* *
—— *

1
2 5

—
— E

—
.

*6 *16
—— ——

4 22—2
i —4 — 8
4 6E 2I

292— 2
—6 2

L2
—

2 34—Commandeur 1 2

3Major

— —4

4
—Capitainer —* * * *

—* 4 —
32—Premier=Lieutenanter

* 8 22—8 —Second=Lieutenanter

* 2Adjutant —21 2
1

Command. Sergeanter, Fourerer

** *—og Overjægere —48* * * *

*2, —* —Jægere 32* * * *

— 2 ——2.Underægere 448* * * *

*
Stabs-Valdhornist ** * 1

1* * * *

——* *Hornblæsere 12

—2 2Regts. Qvmstr. 1 2og Auditeur*
31—Regts. Chirurg 2 2* * *

— 4 4 12 —Comp. Chirurger

—— —Justits=Sergeant 2

*Profos —2122* * * * * * *

—— 1Bøssemager 13 * * *

Bemærkninger.

2. Ved Jægercorpset er tilstaaet 8 Secondlieutenanter,

2 pr. Compagnie, ligesom ved Regiments=Jæger¬

compagnierne.

2. Hvert Compagnie skal til den fulde Styrke have

foruden Commandeersergeant og Fourcer, 10 Un¬

(1.
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30 April.

30 April.
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derofficerer, hvilke blive at complettere af det vær¬

nepligtige Mandskab.

3. Officeer=Oppasserne, 2 for hver Stabsofficeer og 1

for hver Capitain, ere indbefattede i og udtages af

den anførte combattante Styrke, som er den fulde

planmæssige; men da denne ikke taaler at afgive

flere Combattanter, ere Subalterne=Officerer og Mel¬

lemstab tildeelte Stykkudske til Oppassere.

Stabsvaldhornisten ved Jægercorpset er bereden.4.

5. Hver Jæger udrustes med 200 Skud. Deraf med¬

fører hver Jæger 60 Patroner og hver Uoff, samt

riffelbevæbnet Jæger ½ Pd. Krudt, 50 Kugler og

60 Plastere. Den øvrige og større Ammunition

medføres deels i de med Tropperne følgende og her

i Trainet mentionerede Patronkarrer, deels og for¬

resten i Ammunitions=Voiturer af Contingentets Re¬

servepark, hvorved blot bemærkes, at hvilke muelige

Changer Bepakningen end kunne undergaae, ville

hine Patronkarrer altid blive fuldpakkede og den

da resterende Deel af det fulde Antal bestemte

Skud overgaae til Reserveparken.

6. Uoff, bevæbnes med Hirschfængere i Stedet for

de Sabler, Underofficererne nu have.

Hver Underofficeer og Menigmand medfører og be¬7.

rer en Eenmands=Kogekiedel, og i en Vogn for hver

Bataillon medføres større, a circa 12 Mand, til

den hele Styrke.

I samme Vogne medføres pr. Bataillon 16 Spa¬8.

der, 8 Hakker, 16 Øxer og om mueligt nogle

Sauge, foruden de Skandseredskaber, som anbrin¬

ges paa Brød=, Patron= og Bagagevogne, samt an¬

dre Voiturer i Parken.

Til videre Brug i paakommende Tilfælde medfø¬

res i Contingentets Reservepark 2de Vogne med

Skandseredskaber.
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Ligesom enhver Jæger, naar fornødent giøres for

Jæger=Corpsets Brug, vil kunne udføre Pionneerar¬

beide med fornævnte Redskaber, saaledes befindes i

Reserveparken ogsaa Haandværkere som ved mere

omfattende Arbeider ere bestemte til Brug ved

Tropperne.

9. Ingen Nationer kunne hæves uden for de Heste,

som virkelig holdes.

10. Medicinen medføres for hver Bataillon paa en

Pakhest, som føres af en Mand, hvortil bestemmes

en Stykkudsk.

11. Brød medføres af Mandskabet for 2 à 3 Dage.

Jægercorpsets Train.

Styk¬ Voi¬
HesteArt af Voiturer.

turerkudske

48Patronkarrer: 1 for hvert Compagnie 4

8 2Brødvogn: 1 for hver 2 Compagnier 4

2 1Bøssemager=Vogne* * * *

21 1Kogekiedelvogne.

Bagage=Vogne.
4Til Stabsofficererne og Adjutanten 2* *
4 12Til samtlige øvrige Officerer

Til samtlige Mellemstabsbetiente, Cassen

4 12og Archwet * *

11Summa 3417

Forestaaende Bagage=Regulativ forudsætter nær¬

mere Bestemmelser, som kunne forventes angaaende Om¬

fanget af den modererede Bagage, hver Charge kan

medføre.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

Commandantskabet over Kjøbenhavns Fæstning.

Igiennem det Danske Cancellie har Coll. modtaget

Underretning om, at de to Slaver M. P. S. og S. W.,

der overeensstemmende med Resol. 24de Novbr. 1840 i

indeværende Aar ere afgivne fra Slaveriet til Tugthuset,

efter senere Indberetning fra Directionen for Tugt¬

1841.
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Rasp= og Forbedringshuset, nu ere blevne udsatte til Be¬

vogtning i et af de i Fhavns Citadelle værende Fange¬

taarne. Ved at giøre denne Indberetning har Directio¬

nen henholdt sig til, hvad tidligere er yttret, betr. det af

Khavns. Stokhuus=Commission indgivne Forslag, om en

almindelig Overtagelse af Slaver i Landets øvrige Straf¬

fe=Anstalter, og til hvad den senere har bemærket om det

betydelige Antal Fanger i den Christianshavnske Straffe¬

Anstalt, der snart vil giøre et udvidet Locale fornødent,

hvorfor den, til et saadant erholdes, har andraget paa,

at Straffe=Anstalten maa bevirkes frietaget for lignende

Overflyttelser af Slaver, som den nysnævnte.

Directionen har derhos tilføiet, at det, ligesom nu

var Tilfældet med den ene af ovenanførte Slaver, er fo¬

rekommet Pluraliteten af de vedkommende Individer som

en Vilkaarligheds=Handling at hensætte de til Fæstnings¬

arbeide Dømte imod deres Villie i Tugthuset, hvorved

deres Tilstand baade in jure og in facto forringes, og at

de Medlemmer af Directionen, som i en Række af Aar

have deeltaget i Straffe=Anstaltens Bestyrelse, ere overbe¬

viiste om at den Uroeligheds=Tilstand, som for en Deel

Aar tilbage yttrede sig i samme, væsentlig havde sin Op¬

rindelse fra denne Fremgangsmaade.

Hvorom man ikke har villet undladet herved at

meddele Commandantskabet Underretning.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til Liv¬

Regt. Dragoner.

General Toldkammer og Commerce Coll. har tilstil¬

let dette Coll. en fra Commandeuren for Gensdarmeriet

modtagen Forestilling, hvori han andrager paa, at de

Uoff., der ere afgivne eller herefter afgives til Gensdar¬

meriet, maatte saaledes som iblandt andet er Tilfældet

med Liv=Regt. Dragoner, concurrere efter Datum af de¬

res Ansættelse som Uoff., med de ved Regimenterne i Nr.

staaende Uofficerer, til at lade sig stille for Værnepligtige.



159

Omendskiøndt Uoff. og de i Classe med dem staaende

Militaire ere ved Resol. 7 Febr. 1827, givne fortrinlig

Adgang til, at lade sig stille for Værnepligtige, og denne

Bestemmelse har havt til Øiemed at tilveiebringe det for¬

nødne Antal af duelige Subjecter til Uoff, for Armeen,

maa det dog stedse betragtes som Hovedhensigten ved den

Forpligtelse, en Uoff. paatager sig ved at lade sig stille,

at han virkelig opfylder Stillerens Værnepligt.

Det kunde imidlertid være Spørgsmaal underkastet,

om en Uoff, kan, imedens han er afgivet til Tieneste ved

Gensdarmeriet, paatage sig den Tienestepligt, som paa¬

ligger en til Armeen udskreven Værnepligtig, og Coll.

ønsker derfor, førend der afgives Bestemmelse i Anledning

af ovenberørte Andragende, at modtage fornævnte Regts.

nærmere Forklaring om, paa hvilke Grunde Samme for¬

meener, at en saadan til Gensdarmeriet afgiven Uoff.

desuagtet ligefuldt kan antages, som Stedfortræder for

en Værnepligtig.

Note. Ligesaa er tilskrevet det Holsteenske Landseneer¬

Regiment.

Rescr. til det Kongl. General Comts. Collegium.

Alle Napporter, Forestillinger og Forslag, hvilke af

Directionen for Garnisons Skolevæsenet hidtil ere ind¬

givne directe til Os, skulle for Fremtiden, ligesom fra

Regimenterne udenfor Kjøbenhavns Garnison, indsendes

til Vort Collegium, der over de Sager, i hvilke Collegiet

ikke er competent til selv at deciddere, har at indkomme

med allerunderdanigst Forestilling.

Vi have tilladt Directionen ved hvert Aars Slut¬

ning, at forelægge Os en Udsigt over Sammes Virksom¬

hed i det forløbne Aar.

Notte. Er tillige rescriberet Directionen.

* Ifr. 12 Maii 1827, N. S. 1827, Pag. 17.
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Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

militaire Vare=Depot.

Efterat de af Depotet indsendte 2 Sæt Prøve Liv¬

geheng af forskjellig Størrelse ere prøvede ved det Kongl.

Artill. Corpses to Brigader, har Corpset indsendt Ved¬

kommendes Erklæringer, og i Medfør heraf ville de for

bemeldte Corpses Underofficerer herefter leverende Liv=Ge¬

hæng være at forfærdige saaledes:

1. bemeldte Geheng skulle være af samme Form som

de, der leveres Cavall., med den Forskiel, at Op¬

hængskrogene i de Første ville være at anbringe

foran den forreste Ring;

2. da disse Uoffs. Livgehæng skulle fremdeles regl.

med Skilte, blive de i Fremtiden blot at forfærdige

med en Østen i den venstre Ende af Livremmen,

hvori Skiltet kan anbringes, i Stedet for den ellers

paa dem anbragte Laas;

3.bemeldte Livgehæng blive at forfærdige af 4 for¬

skiellige Størrelser. Som Følge af det Foranførte

paadrages Depottet at lade forfærdige 3 Sæt af

disse Geheng, nemlig et Sæt, som bliver ved De¬

pottet og to Sæt for begge Brigader, for at forsy¬

nes med Coll. Prøvesegl og derefter at tiene til

Rettesnor for de Livgeheng, som fremtidigen re¬

qvireres.

Note. Er tillige communiceret det Kongl. Artill. Corps¬

Kongl. Resol. see Coll. Skr. 10 Julii til det Kongl.
Slesvig=Holsteen=Lauenborgske Cancellie.

Rescr, see Coll. Skr.. 24 Julii til Generalstaben m. Fl

Rescr. til det Kongl. General Comts. Collegium

Vi have approberet en Forandring i Organisatio
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nen for Gensdarmeriet, og i denne Anledning resolveres

som følger.

1. Det fornødne Antal af 38 Fodgensdarmer skal til¬

veiebringes saaledes, at hvert af Armeens 13 In¬

fant. Regimenter leverer om mueligt 2 Underoffice¬

rer, hvilke have de foreskrevne Egenskaber ligesom

Livgarden til Fods og hvert af de 4 Jægercorpser

har at afgive 1 Underofficeer og endeligen Vort

Artill. Corps 7 saadanne Underofficerer.

2.Skulde enkelte Regimenter og Corpser ikke see sig i

Stand til, at afgive det befalede Antal af qvalifi¬

cerede Underofficerer, have Vi intet imod, at andre

Regimenter og Corpser levere saa mange flere, saa¬

fremt de have dertil skikkede Subjecter; dog med

den Indskrænkning, at de til det Holsteen=Lauen¬

borgske Contingent designerede Troppe=Afdeelinger

(Dronningens Liv=Regt., Oldenborgske og Holsteenske

Infant. Regiment samt Lauenborgske Jæger=Corps)

under ingen Omstændighed tør afgive flere end een

Underofficeer pr. Bataillon.

De Manglende i Tallet 38, hvilke mueligen ikke

kunne stilles med de fornødne Egenskaber af Underoffi¬

ceers=Classen, blive at complettere af Menigmands¬

classen fra de Regimenter og Corpser, der have de¬

res Standqvarteer i Hertugdømmene. Med Hen¬

syn til disse Folk bør iagttages, at de i det mindste

have tient eet Aar i Garnisonen, foruden den Tid

de have tilbragt i Exerceerskolen, forinden de afgi¬

ves til Gensdarmeriet.

4. De derhen afgivende Underofficerer og Mandskaber

føres som overcomplette ved de respective Regimen¬

ter og Corpser.

* at være det Tydske Sprog mægtige og i Stand til

selv at affatte en skrivtlig Rapport i dette Sprog,

samt helst være ugivte.
11
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5. Regimenterne og Corpserne giøres ansvarlige for, at

de levere brugbare Subjecter, og skulle være pligtige

til, saafremt Commmandeuren for Gensdarmeriet

ikke finder de stillede Subjecter skikkede til denne

Tieneste, at tage dem tilbage.

De Vacancer, som opstaae ved Afgang i Gensdar¬6.

meriet, skal Coll. foranstalte erstattede af de for¬

nævnte Regimenter og Corpser, saaledes at de alle

om mueligt deeltage i Præstationen, efter det ovenfor

angivne Forhold.

Den for Grændse=Gensdarmeriet under 8de Nov.7.

1838 approberede Organisations=Plan skal med Mo¬

dificationer, der følge af Cavallerie= og Infanterie¬

Vaabnenes forskjellige Natur, ogsaa udvides paa de

nu tilkommende Fodgensdarmere dog med Undta¬

gelse af den i § 6 indeholdte Bestemmelse, at Vær¬

nepligtige, som tiene fulde 8 Aar ved Gensdarme¬

riet, iberegnet den Tid, de før have tient i Garni¬

sonen, frietages for al videre Krigstieneste og for

at overføres i Forstærknings=Bataillonernes Rulle;

da Vi finde, at denne Bestemmelse er stridende

imod Landets almindelige Forsvarsvæsens Interesse,

bør denne ikke være gjældende, med Hensyn til de

Fodgensdarmere, som herefter ansættes.

8. De til Gensdarmeriet saaledes afgivende Subjecter

have, saasnart Omstændighederne tillade det, at

melde sig i Wandsbeck til Gensdarmeriets Com¬

mandeur, og bliver det derhos nødvendigt, at de fo¬

reløbigen medbringe Mundering og Vaaben fra de¬

res Regiment eller Corps, indtil det Fornødne i

Henseende til deres Uniformering og Bevæbning

paa Toldvæsenets Bekostning kan vorde bestemt og

iværksat.

* Rescr. Samling for 1838, Pag. 157.
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9. Betræffende Detaillen af denne Sag har Collegiet

at sætte sig i Correspondence med Vort General

Toldkammer og Commerce=Collegium.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

Prinds Fred. Ferdinands Regt. Dragoner.

Regimentet har indberettet, at Recrut H. P. I. i

den Grad er forfalden til Drik, at han er aldeles upaa¬

lidelig og ubrugbar i enhver Green af Tienesten. Da

de fornævnte Dragon for bemeldte hans Forhold tildeelte

Correctionsstraffe have været frugtesløse, har Regimentet

derhos efter vedkommende Escadrons Begiæring indstillet,

at han maatte udføres af Nr., i det Samme har yttret,

at denne Indstilling formeentligen fandt Medhold i den

184de Krigs=Artikel in fine.

I Svar herpaa undlader Coll. ikke at meddele, at

foruden at den paaberaabte Krigs=Artikel har Hensyn til

andre Forhold i Armeen, end dem, der nu finder Sted,

maa man henvise til Bestemmelser i Resol. 19 Novbr.

1802 § 2, hvorefter Regimentets Andragende ikke kan

bevilges, da der i omhandlede Henseende ingen Grund er,

til at giøre Forskiel imellem Værnepligtige og Mand¬

skab, som tiene paa Capitulation, ligesom og Resol. 23

tale imod detteJun. 1815 og 26de Decbr. 1826.

Andragende.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til Hr.

Stabschirurg, Dr. med. Müller, Ridder af Dbroge og

DMand.

Man undlader ikke at meddele, at det er foranstal¬

at Paksadlerne blive, i Henseende til Material ogtet,

* Resc. Samling for 1802, Pag. 210.
**Resc. Samling for 1815, sub 11 Jul., Pag. 94.

*** Rescr. Samling for 1827, Pag. 1.
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Forarbeidning, synede af den ved det militaire Vare=De¬

pot anordnede Besigtigelses=Commission og naar de ere

befundne forsvarligen forfærdigede, vil den indsendte Reg¬

nings Beløb 490 Rd. 8 ß. blive anviist til Udbetaling

for Sadelmagermester S.

For saavidt De har bemærket, at blot det ene Par

Pakkurve og en af Lædertaskerne ere fuldkommen bepak¬

kede og at De ikke anseer det nødvendigt, at de øvrige

Pakkurve og Lædertasker, som sendes til Rendsborg=Arse¬

nal for Tiden forsynes med samtlige dertil hørende Re¬

qvisiter, men alene med Følgende

hver Pakkurv med:

en Chirurgisk Instrumentkiste af det mindre Slags,

en Klysepompe,

4 Aareladskopper med Tallerkener,

2 Blikbægere,

et Dusin Staalpenne og

2 Horn Medicinskeer,

enhver Lædertaske for Escadrons= eller Comp. Chir¬

urger med:

3 smaa Medicinglas,

en Medicinskee og

4 Legatur=Naale i Fouteral;

meddeles i øvrigt, at man bifalder saadant og har der¬

for paadraget det militaire Lazareth=Inventarii=Depot, at

forsyne de 5 Pakkurve og 28 Lædertasker med ommeldte

Reqvisiter, hvormed de for Tiden skulle bepakkes?

Note. Herom er tillige skeet fornøden Meddelelse til

Vare=Depotet og det militaire Lazareth=Inventa¬

rii=Depot.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Lauenborgske Jæger=Corps.

Over den af Corpset giorte Forresporgsel, om det i

*Ifr. Coll. Skr. 22 Maii.
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Tilfælde af Udmarsch, skal være forsynet med de nu paa

Feltfod reglementerede Geværlaase=Fouteraler af Læder,

uagtet det vil blive bevæbnet med Percussions=Geværer,

har man indhentet Betænkning fra den anordnede Com¬

mission for Percussions=Vaabens Indførelse i Armeen.

I den af bemeldte Commission i denne Anledning

afgivne Betænkning er yttret, at Geværlaase=Fouteraler

findes aldeles overflødige for Percussions=Geværer, da

det netop er et Fortrin ved dette Slags Geværer, at

naar Fænghætten er sat paa Pistonen, er al Adgang

for Fugtighed og Vand til Ladningen igiennem Fæng¬

hullet spærret paa en saa fuldstændig Maade som in¬

gen Opfindelse i dette Øiemed for Steenlaase=Geværer

har kunnet fyldestgiøre, hvorfor Commissionen ogsaa har

fraraadet Anvendelse af Geværlaase=Fouteraler til Per¬

cussions=Geværer, som et unyttigt og overflødigt Reqvisit.

Som Følge heraf vil Corpset ikke blive leveret Ge¬

værlaase=Fouteraler til Percussions=Geværer.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til den

Inspectionshavende Officeer ved Svømmeøvelserne for

Khavns Garnison.

Det meddeles herved:

1.at man tillader, at Teltet paa den Svømmeflaade,

som afbenyttes af Mandskabet og af de civile Sko¬

ler forsynes med Sideskierme af tynde Bræder, i

Stedet for af Seildug, samt at Seildugs=Overtræk¬

ket til en af de andre Svømmeflaader og Sideskier¬

men til den Flaade, der afbenyttes af Officererne,

istandsættes, hvortil maa anvendes det i Behold ha¬

vende casserede Seildug; ligesom at den fornødne

Reparation foranstaltes paa det ommeldte Nækværk:

at det ligeledes tillades, at 6 Stolper anskaffes til2.

Bænke samt de til Svømmeflaaderne behøvende 12

Fodbræder og 2 Tangriver, imod at disse Reqvisi¬

ter tilføres Inventariet;
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3. til Skrivematerialier, Thermometres Berigtigelse,

trykte Blanqvetter og andre smaa ved Øvelserne fo¬

refaldende Udgivter tilstaaes i indeværende Aar 15

Nbd. Sedler, hvorfor ingen Rigtighed behøves

aflagt.

Note. Endvidere har det Kongl. Coll. under 15de Ju¬

nii 1841 tilladt, at Svømmeslaaden forsynes

med et Tag af tynde Bræder, for den opgivne

Betaling af 48½ Rd. Sedler.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Fyenske Regt. Dragoner.

Det meddeles herved, at da det paaligger enhver

Escadronschef eller Depotforstander at svare til, hvad

han har under sin Forvaring, maa Regimentet paalægge

Vedkommende, at erstatte de bortkomne Sager af Træe

til 12 Stk. Stæger og 16½ Stk. Svidsler.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

første Iydske Infant. Regt.

Man tillader herved, at Regimentet maa af dets

Musikcasses Obligations=Formue anvende et saa stort

Beløb, som udfordres til Anskaffelse af Stads=Munderin¬

ger og Chacots for Regimentets Musikpersonale, og for¬

ventes indsendt de Obligationer, der skulle bortsælges,

for af Coll. at vorde forsynede med fornøden Paateg¬

ning herom.

Rescr, til Gouvernementet over Kjøbenhavns

Fæstning.

Det tilkiendegives herved:

1. At Gouvernementet bemyndiges til, at træffe Over¬

eenskomst med de nuværende Leiere af de 2 Sky¬

debaner paa Eenighedsværn, nemlig Kongens Liv¬

jæger=Corps, Livjæger=Skydeselskab og Selskabet

„det borgerlige Broderskab, om at fordele Afbenyt¬
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telses=Dagene af disse Baner saaledes, at Livgar¬

den til Fods og Garnisonens samtlige Jæger=Com¬

pagnier i den Tid, der endnu er tilbage til Leie¬

Contracternes Udløb, kunne dersteds foretage deres

Skydeøvelser; hvorimod alle Contracter, der fremti¬

digen maatte være at indgaae, blive at afslutte paa

Vort General Comts. Collegii nærmere Approbation.

2. At det maa være Gouvernementet overladt, at efter¬

give Livjæger=Corpset den Leie, det fra nu af indtil

Contractens Udløb maatte have at svare, for saa¬

vidt Corpset vil underkaste sig de Bestemmelser

Gouvernementet maatte foreskrive, med Hensyn til

Skydebanernes Afbenyttelse.

3. At Fordelingen af Øvelses=Dagene for Garnisonen

paa Skydebanerne ved Eenighedsværn maa overla¬

des Gouvernementet.

4. At Inspectionen over meerbemeldte Skydebaner maa,

med Hensyn til Ordens Overholdelse, Inventariets

Opbevaring og Blyets Opsamling, indtil videre over¬

drages Capitain=Vagtmesteren hersteds.

Note. Er tillige rescriberet det Kongl. General Comts.

Coll.

Rescr, see Coll. Skr. 5te Junii til Commandantskaberne.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Danske Cancellie.

Dette Coll. tilstillede det Kongl. Danske Cancellie

et Andragende fra General Krigs=Commissairen for Dan¬

mark, hvori han ved at fremstille de Regler, hvilke efter

hans Formeening i Følge de gjældende Bestemmelser

bør iagttages, med Hensyn til den aarlige Afgang fra

Linietropperne og Erstatning af tilfældig Afgang ved

samme, havde indstillet, at § 2 i Pl. 4 Dec. 1832, for

saavidt i dens Slutning fastsættes, at de Overcompl.,
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der i Følge denne Pl. udskrives til den staaende Hær,

kan anvendes til Erstatning af den tilfældige Afgang

iblandt Mandskab, der har tient 2 Aar, maatte gives det

Tillæg „for saavidt alle syv Aars Tiente, der vare paa

† Afgangslister, alt ere tilbageholdte samt endvidere

havde foreslaaet, at for at hæve den Anomalie, som for¬

meentligen findes imellem bemeldte Placats § 4, der

fastsætter, at den forinden Sessionen uanvendte overcompl.

Cavall. Recrut for det paafølgende Aar, og samme Pla¬

cats § 3, i Følge hvilken han alt bør være tilsagt til

Møde i Ex. Skolen samme Aars 18de Decbr., maatte

til de sidste Ord i den omtalte § 3' hvorimod de tilba¬

geblevne Overcompl. først samtlige have at mode i den

Ex. Skole, som begynder den næstkommende 18de Dec.

føies „for saavidt de ere anvendte for tilfældig Afgang,

for den nye Landmilice=Session holdes“. Da dette

Coll. bifaldt sligt Andragende fra Gen. Krigs=Commis¬

sairen og tillige fremsendte et Forlangende fra Sles¬

vigske Cuirasseer=Regt., der gik ud paa at en Foranstalt¬

ning maatte træffes i det Væsentlige, overeensstemmende

med den af Gen. Krigs=Commissairen sidst indstillede

Punct, har velbemeldte Cancellie fundet sig foranlediget

til, for saavidt første Punct angaaer, at giøre opmærksom

paa, at Pl. 4 Decbr. 1832 § 2, naar den taler om

Overcompls. Anvendelse til Dækning af tilfældig Afgang,

ogsaa iblandt Mandskab, som har tient over 2 Aar, ikke

kan forstaaes, uden med Hensyn til den Afgang iblandt

dette Slags Mandskab, der ikke kan erstattes ved det, som

af Regimentets eller Corpsets fulde Styrke udgiør

mere, end det paa Grund af 7 eller 8 Aars Tieneste til

Afgang berettigede Mandskab, og at det af Gen. Krigs¬

Commissairen foreslaaede Tillæg saaledes maa ansees for

ufornødent, men at det med Hensyn til den Misforstaaelse,

som Paragraphens Udtryk skulde have givet Anledning

til, findes rigtigst, at han underretter samtlige Landmilice¬
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Sessioner om sammes rette Forstaaelse i Overeensstem¬

melse med det Foranførte.

Coll. maa med Hensyn til dette Punct bemærke,

at i Følge det Circ. til samtlige Regts. og Corps, som

14 Febr. 1824 herfra blev udfærdiget, overeensstem¬

mende med velbemeldte Cancellies meddeelte Approbation

paa et Forslag fra Gen. Krigs=Commissairen for Dan¬

mark, efter at ligeledes det Slesvig=Holsteen=Lauenborgske

Cancellie havde bifaldet de deri foreslaaede Bestemmelser,

kan ingen Mand efter 7 Aars Tieneste ansees berettiget til

Afgang, saafremt Afgangen af 8 Aars tiente Mandska¬

ber tillagt den tilfældige Afgang, som indtil hvert Aars

1ste Junii finder Sted iblandt Mandskabet, der have

tient over 2 Aar, udgiør den ordinaire i af Regimen¬

tets eller Corpsets fulde Styrke. Vel er nu denne Be¬

stemmelse ikke tilbagekaldt ved den Forskrivt, som i Følge

Kongl. Resolution er meddeelt i meerbemeldte Placats

§ 2 om de Overcomplettes Anvendelse, som en Erstatning

for tilfældig Afgang, men da deri ikke heller indeholdes

Noget om, at den fremdeles skulde forblive i Kraft, og

følgeligen ingen Overcompl. anvendes til Erstatning for

tilfældig Afgang iblandt Mandskab, som tiener over 2

Aar for saavidt saadan Afgang er anmeldt førend 1ste

Junii, og tilligemed Antallet af de efter 8 Aars Tieneste

Afgaaende ikke overstiger ½ af Regimentets eller Corpsets

Styrke, er det forekommet Coll. rigtigst, at herom udgik

en Bestemmelse fra velbemeldte Cancellie. Skulde man

imidlertid fremdeles finde det tilstrækkeligt, at General

Krigs=Commissairen herom underretter vedkommende Land¬

milice=Sessioner, kan dette Coll. ikke finde Noget deri¬

mod at erindre. Hvad angaaer den Anomalie, Gen.

Krigs=Commissairen har troet at finde imellem Bestem¬

melserne i § 3 og 4 af Pl. 4 Dec. 1832, da har vel¬

* Rescr. Samling for 1824, Pag. 16.
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bemeldte Cancellie meddelt de Grunde, i Følge hvilke

Samme finder Betænkelighed ved, at tiltræde hans An¬

skuelse. Med Hensyn hertil, og da Coll. af de fra ved¬

kommende Cavall. Regimenter indhentede nærmere Ef¬

terretninger, har bragt i Erfaring, at den brugte Frem¬

gangsmaade ikke hidtil har medført nogen saadan Forø¬

gelse i det aarligen regl. Antal Recruter, som fortiener

at komme i Betragtning, har man Intet imod at det

fremdeles forbliver ved de i bemeldte Placat fastsatte Be¬

stemmelser, og at Gen. Krigs=Commissairen for Dan¬

mark overeensstemmende hermed meddeles det Fornødne.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Artill. Corps.

I Anledning heraf meddeles, at da det er en Re¬

gel, at der paa ethvert Nummer skal af Kiole, Bais¬

Trøie, Buxer og Felthue findes paa Mund. Kamrene

et Sæt nye Sager, foruden det Sæt, som er til Brug

i den daglige Tieneste, følger deraf, at de pro 1840 for

Uoff. modtagne Buxer endnu maa være ubrugte, og

ville altsaa nu kunne tages i Brug, hvorfor man ikke

kan indsee Nødvendigheden af, at der skulde udtages

nogle af de Buxer, som haves for Mandskabet, til Brug

for Uoff., hvilket ingenlunde kan tillades.

Skulde imidlertid, hvilket dog ikke kan antages, den

fornævnte Regel, ikke være bleven anholdt ved Corpset,

vil man fra samme forvente nærmere oplyst Aarsagen

*hertil.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Siellandske Landseneer=Regt.

Man maa have Regimentet paadraget, i Fremtiden

nøie at paasee, at de Sager, der afleveres ere i samme

XIfr. Coll. Skr. 13 Julii.
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Tilstand, som de vare, da de sidste Gang have været i

Brug i Tienesten, og i Tilfælde at, der ved Afleveringen

af saadanne Sager til Vare=Depotet, skulde opstaae for¬

skiellige Meeninger om sammes Beskaffenhed, har Regi¬

mentet desangaaende uopholdeligen at giøre Indberetning

til Coll., for at den i saa Henseende fornødne Under¬

søgelse strax kan finde Sted.

Under 15de Maii 1841 er den Kongl. Livgarde til

Fods fra det Kongl. General Comts. Coll. giort op¬

mærksom paa, at da Comp. Cheferne ere ved Planen

regl. en Sum til Udgivters Bestridelse og der ved Coll.

Skriv. 12te Jun. 1824, er tilstaaet Garden en Sum

af 25 Nbd. aarligen til Bestridelse af forskjellige Udgivter,

hvoriblandt hvad Forandringen af Mund. Stykker koste,

maa af disse Summer i Fremtiden ved Garden, lige¬

som ved de øvrige Regimenter og Corpser finder Sted,

afholdes de Udgivter, som foranlediges ved Mund. Styk¬

kers Forandring.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til Na¬

qvet=Corpset.

Det meddeles, at i Henhold til Decisionen ad No¬

tat 183 i Corpsets Casse=Regnskab for Aaret 1839 bli¬

ver Udgivten ved Caserne= og Inventarii=Sagers Anskaf¬

felse at afholde af det planmæssige Beløb, som efter

Coll. Skriv. 23 Dec. 1834 maanedligen aavises Corpset.

Parolbefaling.

Vi have befalet, at følgende Officeers=Charger i

Søe=Etaten skulle fra 21de Maii 1841 anlægge følgende

Epauletter, nemlig:

Commandeurer: Epauletter med tykke Cantiller, An¬

ker med Krone og 3 smaa Stierner eller Rosetter.

* Rescr. Samling for 1824, Pag. 65.

* Rescr. Samling for 1834, Pag. 280.
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Commandeur-Capitainer: samme Epauletter, men

kun med 2 smaa Stierner eller Rosetter.

Capitainer: samme Epauletter uden Stierner eller

Rosetter.

Capitainlieutenanter: Epauletter med tynde Cantil¬

ler, Anker med Krone og 3 Stierner eller Rosetter.

Premierlieutenanter samme Epauletter, men kun

med 2 Stierner eller Rosetter og imellem Nederdelen af

det paa Epauletbladet anbragte Anker og Bladets Yder¬

kant en halv Roset.

Secondlieutenanter: samme Epauletter med 2

Stierner, men uden den halve Roset“

Parolbefaling.

Med Hensyn til de aarlige Svømmeøvelser befales

herved som Regel eengang for alle:

a. Fra Begyndelsen af hvert Aars Junii Maaned og

indtil ultimo August, naar Luften og Vandet har den

i Regl. for Gymnastikken § 37 foreskrevne Tempera¬

tur, skulle disse Øvelser foretages, saavel ved Regi¬

menter og Corpser som med Cadetter og Elever af

samtlige militaire Underviisnings=Anstalter og Skoler,

efter vedkommende Høistcommanderendes nærmere For¬

skrivt; dog bemyndiges disse til, at lade bemeldte Øvel¬

ser fortsætte ind i September Maaned, i Fald Veir¬

ligets Beskaffenhed dertil skulde vise sig særdeles

gunstigt.

Forinden Svømmeøvelserne med det tienstgiørende Mand¬

skab begynde, skulle efter Regl. § 100 samtlige Gym¬

nastik= og Svømmelærere øves og prøves i 6 a 8

Dager Disse Svømmeøvelser og Prøver blive med

* Ifr. Parolbefaling 23 Apr. 1842.
* Det militaire gymnastiske Institut er 18 Maii beor¬

dret aarligen at opgive Søe=Etaten de Dage, paa

hvilke Etatens Gymnastiklærere kunne øves og prøves.
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Gymnastik= og Svømmelærere af de i Kiøbenhavn og

Citadellet Frederikshavn garnisonerende Regimenter og

Corpser at foretage paa de Dage, som af det militaire

gymnastiske Institut opgives Vedkommende.

I øvrigt indskiærpes de angaaende Svømmeøvelser

ved Regl. og ved specielle Befalinger givne Bestem¬

melser til nøiagtig Efterlevelse.

Begge de Kongl. Livgarder saavelsom de Regimenter

og Corpser af Khavns og Citadellet Fhavns. Garni¬

soner, hvilke ikke ere forsynede med det befalede An¬

tal Svømmelærere, have forinden hvert Aars 25

Maii til Institutet at opgive, hvor stort et Antal et¬

hvert Regt. og Corps maatte ønske oplært.

Kongl. Resol. see Coll. Skriv. 29de Maii til samtlige

Cavallerie=Regimenter.

Nescr. til det Kongl. General Comts. Collegium.

Vi bifalde at de Mandskaber, der fra Cavall. Gar¬

nisoner medgives Posterne, som Escorte, fremdeles, som

hidindtil, giøres beredne, samt bemyndige derhos Colle¬

giet til aarligen at tilstille General Post=Directionen en

Beregning over de extraordinaire Udgivter, der formedelst

disse Escorters Afgivelse paaføres den militaire Fond.

Rescr. til det Kongl. General Comts. Collegium.

Det tilkiendegives herved, at Vi, paa Grund af

det af Artill. Corpset Anførte, samt da Forsøgene i sig

selv ere interessante og nyttige, saavel for Officerer som

Underofficerer, allernaadigst tillade, at de af Corpset i

Forslag bragte to Slags Forsøg, nemlig: a. Indskydning

med Kardætsker og b. Indskydning med den korte 84¬

pundige Bombekanon under høie Elevationer, for at un¬

dersøge dens Anvendelighed som Kasteskyts, maa fore¬

tages, saafremt de dermed forbundne Omkostninger, der

blive at udrede af de i Landmilitair=Etatens Budget

* Ifr. Coll. Skr. 29 Maii.
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for indeværende Aar til forskjellige Prøver, Forsøg m. m.

udkastede 15000 Rd., ikke overstige c. 3000 Rd.

I modsat Fald blive kun de førstnævnte Forsøg,

nemlig Indskydning med Kardætsker, at foretage i Aar.

Note. Er fra det Kongl. Coll. under 29de Maii med¬

deelt det Kongl. Artillerie=Corps.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. General Toldkammer og Commerce=Collegium.

Man undlader ikke tienstligst at meddele, at den

Officeer af Armeen, der i en Comp. Chefs Fraværelse

forestaaer et Compagnie, hvad enten det er en Stabs¬

Capitain eller en subalterne Officeer, tilkom er i Følge

Resol. 31te Jan. 1810 et Tillæg af 2 Rd. maaned¬

ligen, som udredes af vedkommende Comp. Chef, naar

han er bortcommanderet, og nyder Diætpenge eller an¬

det Tillæg, hvorimod disse 2 Rd. maanedlig afholdes af

den Kongl. Casse, i Tilfælde at den bortcommandeerte

Comp. Chef ikke godtgiøres Diæter eller Tillæg.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til den

Kongl. Direction for Statsgielden og den synkende Fond.

Directionen har tilmeldt dette Coll., at Samme ef¬

ter Coll. Anmodning har ladet den Kongl. Obl., stor

500 Rd. Sølv, tilhørende Garnisons=Caserneskolerne

her i Staden, opføre i Indskrivnings Protocollen, i For¬

bindelse med de for Skolerne forhen opførte 26500 Rd.

S., og for det samlede Beløb 27000 Rd. S. givet Sko¬

lerne et nyt Conto i bemeldte Protocol, Fol. 695, samt

for dette Beløb under 19de Marts udstædt det fornødne

Indskrivnings Beviis, som er Rentebærende fra 11te

Decbr. 1840, hvorhos velbemeldte Direction tillige har

bemærket, at dette Indskrivnings=Beviis vil blive udle¬

veret imod Tilstaaelse i Protocollen efter Pl. 4de April

* Rescr. Saml. for 1810, sub 19 Maii, Pag. 242.



175

1835, samt imod at Statsgields=ComtoiretsInterims

Recipise for den indsendte Obl. gives tilbage.

Med Hensyn hertil skulde man ikke undlade tienst¬

ligt at tilkiendegive at Medundertegnede, Gen. Krigs¬

Commissairerne Rehders og Torp ere bemyndigede til paa

Coll. Vegne at modtage foranførte Indskrivningsbeviis

med Extradition af Statsgields=Comtoirets Interims

Recipise, samt i Protocollen at meddele Tilstaaelse for

Bevisets Modtagelse.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

Herr Stabschirurg, Prof. Dr. med. Müller, Ridder af

Dbroge og DMand.

I Forbindelse med Coll. Skr. 8de Maii undlader

man ikke at underrette Herr Professoren om, at det mi¬

litaire Vare=Depot har hertil indberettet, at den ved De¬

pottet anordnede Besigtigelses=Commission, som har synet

de i Skrivelsen ommeldte 6 Paksadler med Tilbehør for

det Holsteen=Lauenborgske Armee=Contingent, har fundet

dem saavel i Henseende til Material som Forarbeidning

forsvarlige. Man har desaarsag foranstaltet Beløbet der¬

for anviist.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

militaire Vare=Depot.

6. Som almindelige Conditioner for Licitationer fast¬

sættes:

a. Opraabet skeer i Rigsbankpenge S. M. i den Orden,

som angives i den trykte Bekiendtgjørelse af Avi¬

serne om at Licitation skal afholdes, og de mindste

Qvantiteter, hvorpaa Bud modtages, erfares af de

specielle Conditioner for hver Artikkel.

b. Underretning om, at de givne Bud ere af Coll. ap¬

proberede eller ikke, vil kunne erholdes paa Vare¬

Depotet 14 Dage, efter at Licitation er afholdt.
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c. Leverandeuren er forpligtet paa Anfordring ved Ham¬

merslaget at stille Selvskyldner=Caution for Accor¬

dens Opfyldelse fra hans Side, hvilken Cautions

Antagelse indstilles til Collegiet.

d. Leverancerne skulle præsteres saaledes, at Intet er

ringere end de forseglede Prøver, som haves ved

Vare=Depotet, og for saavidt saadanne Prøver ikke

skulle kunne haves, skeer det svarende til de for den

omhandlede Artikkel fastsatte Betingelser. I Almin¬

delighed vil Leverandeuren paa Forlangende kunne

erholde tilsvarende Prøver udleverede ved Depotet.

C.Enhver Leverance afleveres paa Vare=Depotet eller

paa ethvert andet opgivet Sted i Kiøbenhavn.

f. Besigtigelsen af de leverende Sager vil blive foreta¬

get og tilendebragt saa hurtig, som Omstændighederne

tillade det.

Denne Besigtigelse foretages af den ved Vare=Depo¬8.

tet anordnede Besigtigelses=Comss., og naar denne

finder det nødvendigt, bliver af Depotet igiennem

Magistraten af tilkaldede Sagkyndige, for saavidt

der ikke allerede ere tilforordnede Mestere ved Com¬

missionens Besigtigelse af Fodtøi og Læder. Imod

Valget af slige Sagkyndige er Leverandeuren uberet¬

tiget til at giøre Indvending.

h. De Sager, som ved Besigtigelsen udsættes som

uprøvemæssige og derfor uantagelige, er Leveran¬

deuren forpligtet til, uden noget Søgsmaal, at tage

tilbage, og skal han i sammes Sted levere andre

Sager, som ere prøvemæssige. De casserede Sager

forsynes med et uskadeligt Mærke og maa strax af

Leverandeuren afhentes.

Naar en Leverance eller et Partie af denne er præ¬

steret og 25 pCt. af denne bliver casseret ved Be¬

sigtigelsen, er Leverandeuren forpligtet til at tilbage¬
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tage hele den præsterede Deel af Leverancen, som da

tillige ansees som casseret.

k. Hvis det ved Eftersynet af de leverede Sager bli¬

ver nødvendigt, at Nogle prøves saaledes, at de

blive ubrugelige, gaaer Tabet kun paa Leverandeu¬

rens Regning i det Tilfælde, Commissionen finder

at de vare uprøvemæssige.

l. Coll. er berettiget til, paa Leverandeurens Bekostning

at anskaffe Sager, i Stedet for dem, der ikke leve¬

res til fastsat Tid eller blive udsatte ved Besigtigel¬

sen, uden at være erstattede i rette Tid, og der kan

ikke giøres Indsigelse imod Prisen herfor eller i

extraordinaire Tilfælde, Stedet hvorfra de anskaffes.

Saasnart Leverandeuren har præsteret en forholds¬

mæssig Andeel af sin Leverance, og det saaledes le¬

verede er besigtiget og antaget, kan han paa nær¬

mere Ansøgning til Coll. forvente at faae en Sum

udbetalt i Afslag.

Det er Leverandeuren eller naar han er udenbyes

hans Befuldmægtigede tilladt at mode ved Besigti¬

gelsen.

De i § 7 fra Litr. a. til t. opgivne specielle Con¬

ditioner ved Leverancerne af Læder og Skind bifal¬

des; hvorhos man efter den meddeelte Oplysning

tillader, at der angaaende det for næste Aar behø¬

vende Allunlæder maa afsluttes Contract med Eie¬

ren af det Garverie hvorfra dette Læder hidtil er

leveret, og samme stilles altsaa ikke til Licitation.

8. Af Possementmager=Arbeide, Knapper, Pompons,

Fiedre, Hægter og Maller, Epauletbrikker samt

Blaarvatter skal for det første Intet liciteres, hvori¬

mod de behøvende Halsbind, Cavallerie=Handsker,

Handsker for Garden til Fods, Haandværkerhatte,

Grimetøiler og Fourageerstrikker ikke blive at sætte til

Licitation.

12
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9. Af Kardætster blive Ingen at anskaffe forinden

nærmere Bestemmelse er tagen om hvorledes samme

i Fremtiden skulle være.

10. Med Anskaffelsen af Træe=Knappeforme kan forhol¬

des som hidtil.

11. Af Fodtøi bliver i Aar blot at stille til Licitation

her i Staden 4000 Par Bindeskoe, og vil i Rends¬

borg blive liciteret 2000 Par.

12. Af linnede Sager bliver ligeledes at stille til Lici¬

tation 50,000 Alen bleget Lærred 60,000 Alen

ubleget dito, 60,000 Alen bleget Navndug, 3500

Alen Seildug.

13.De specielle Conditioner, som i Erklæringen § 11,

13 og 14 ere anførte, med Hensyn til Leverancerne

af Fodtøi, linnede Sager m. m., bifaldes.

De udtagne Prøver, som skulle tiene til Rettesnor14.

for Leverancerne ville blive forsynede med Collegii

Prøvesegl og vil endvidere være at udtage de for¬

nodne Prøveskoe hvilke ogsaa forsynes med be¬

meldte Segl.

Saavel til de almindelige, som specielle Licitations¬15.

Conditioner hvoraf et passende Antal Ex. bliver

at trykke, vil man nu forvente indsendt de fornødne

Udkast, ligesom ogsaa til de Avertissements om Li¬

citationerne, som skulle indrykkes i Aviserne.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

Herr Justitsraad Becken, Regts. Chirurg ved det Olden¬

borgske Infant. Regt., Ridder af Dbroge.

Man undlader ikke at underrette Herr Justitsraa¬

den om, at samtlige de i Coll. tidligere Skrivelser om¬

meldte Felt=Lazarethsager for det Holsteen=Lauenborgske

Armee=Contingent, der skulle sendes fra det herværende

militaire Lazareth Inventarii=Depot til Rendsborg=Arse¬

senal, nu ere afsendte med Skipper I., saa at ved den¬



179 1841.

S

22 Maii.nes Ankomst til Rendsborg Ordningen af det hele Antal

Feltlazareth=Sager, der ere bestemte for Contingentet, vil

endnu iværksættes.

For øvrigt tilføies, at de med Hensyn til, at det

i Felthospital=Regl. er, for at undgaae den besværlige og

bekostelige Transport af de større Træe =Inventariisager

antaget, at disse skulle reqvireres fra den civile Øvrighed

paa de Steder, hvor Hospitaler oprettes, har man intet

foranstaltet i Henseende til de i Regl. opførte Sengeste¬

der, Borde og Bænke.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til 25 Maii.

Commandantskabet over Fhavns Citadelle.

Commandantskabet har foreslaaet en forandret Dis¬

position af Statsfængslerne i Citadellet, ved at hensætte

Fæstnings=Arrestanter af tredie Grad (civile eller mili¬

taire) i de Localer, som ere beliggende i den søndre Fløi

af Statsfængslet, og derimod lade de Værelser, der fin¬

des i sammes nordre Fløi være forbeholdte civile Fæst¬

nings=Arrestanter af første eller anden Grad, hvorhos

Commandantskabet tillige har opgivet de Inventariisager,

som det formeener burde anskaffes til Brug for vedkom¬

mende Arrestanter.

I Anledning heraf skulde man ikke undlade at med¬

dele, at ligesom der fra Collegiets Side ikke haves noget

at erindre imod den foreslaaede Afbenyttelse af Stats¬

fængslerne, saaledes har man ogsaa, med Hensyn til at

disse ere i en mindre god Forfatning, bevilget at de

maa i Aar undergaae en Hovedreparation og er Inge¬

nieur-Corpset herfra bleven paadraget at foranstalte denne

udført.

Circ. fra det Kongl. General Comts. Coll. til In¬ 25 Maii.

fant. Regimenterne i Danmark

12
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(Er conformt med Rescr. 8de Maii. Pag. 160—163).

Derefter tilføies:

Ved herom at give Underretning, meddeles tillige

a. at efter Gen. Toldkammer og Commerce=Colle¬

giets Opgivende vil enhver Fodgensdarme tilkomme,

saalænge han gior Tieneste ved Gensdarmeriet,

nemlig:

en Underofficeer i Lønning og Tillæg daglig 44½ Röß.,

i Brødpenge, i Stedet for Brød in natura, daglig 46.

og i Under=Munderingspenge aarlig 18 Rbd. 24 ß.

og en Gemeen i Lønning og Tillæg daglig 288 ß.,

i Brødpenge, i Stedet for Brød in natura daglig 4 ß.,

i Under=Munderingspenge aarlig 17 Rbd. 47 ß.,

i Douceurpenge aarlig 5 Rd.
* *

b. at Gensdarmerne erholde anviist frit Qvarteer in

natura og tilfalde en Deel af de ved deres Hielp

giorte Anholdelser.

For øvrigt tilstilles herved en Gienpart af oven¬

nævnte Organisations=Plan for de beredne Gensdar¬

mer og anmodes om snarest mueligt at indberette,

om Samme har 2 eller mueligen flere Underoffice¬

rer med de befalede Egenskaber, som kunne afgives

til Tieneste ved Gensdarmeriet, og derhos lade følge

en over disse Underofficerer forfattet Navneliste, der

tillige indeholder deres Alder, hvorlænge de ere

pligtige at tiene og om de ere givte.

Note. Herom er ogsaa med fornøden Forandring tilskrevet

det Kongl. Artill. Corps, den Kongl. Livgarde

til Fods, Dronningens Liv=Regt., det Olden¬

borgske, det Slesvigske og det Holsteenske Infant.

Regt. samt det Siellandske, det Iydske, det Sles¬

vigske og det Lauenborgske Jæger=Corps, om de

have resp. 7, een eller flere saadanne Uoff.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

Dronningens Liv=Regt. til Fods.
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25 Maii.Det meddeles, at naar vedkommende Mandskaber

derom kunne komme overeens, uden at Klage siden op¬

staaer, kan Intet haves imod, at enkelte Mandskaber af

Udskrivningsaaret 1838, som behøves indkaldte til Tie¬

nesteens Bestridelse, formedelst Afgivelse af Commandeerte

som Kronarbeidere &c., forblive i Hiemmet og lade møde

for sig Mandskaber af et tidligere Udskrivningsaar.

Kongl. Befaling see Coll. Skr. 21de Maii til det 29 Maii.

Kongl. Artill. Corps.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 29 Maii.

Kongl. Admiralitets og Comts. Coll.

Hs. Majestæt har under 8de Maii rescriberet Coll.

saaledes: „Vi have modtaget hoslagte Forslag fra Com¬

mandeur-Capt. Dahlerup af Vor Søe=Etat, Major Grev

Baudissin af Livgarden til Fods samt Capitainerne v.

Keyper og E. v. Bruun af Artill. Corpset, angaaende

Stiftelsen af et almindeligt militaire Bibliothek i Kiø¬

benhavn, ved Foreening af de bestaaende særskilte mili¬

taire Bibliotheker, og deres hidtil havte Resourcer.

I bemeldte Forslag udvikles flere væsentlige For¬

dele, der formeentligen ville kunne opnaaes ved en saa¬

dan Forcening. Foruden den Fordeel, at de til Naa¬

dighed havende Midler kunne finde en gavnligere og mere

udbredt Anvendelse derved, at de Pengetab, der hidtil

foraarsagedes ved Anskaffelsen af et og samme Værk

paa forskjellige Steder, blev forebyggede, samt Anskaffel¬

sen af Kore og Planer, hvortil de særskilte Bibliothekers

indskrænkede Pengemidler ikke ere tilstrækkelige, betydeli¬

gen lettes, vilde den foreslagne Foreening ogsaa aabne

Garnisonens Officerer Adgang til en større og fuldstæn¬

digere Samling af militaire Værker end den, der findes

i Garnisons=Bibliotheket og det desuden bidrager til at

fremme de to militaire Etaters giensidige Interesse for

hinanden, ved Hielp af de Fag i Litteraturen, der ere
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fælleds for dem, og ved den nærmere Berørelse hvori

begge Etaters Officerer ville komme.

Som et passende Locale, hvis videre Indretning til¬

lige antydes, foreslaaes den underste Etage af den Byg¬

ning, hvori Vort store Bibliothek opbevares. Ved Ind¬

retningen af denne Etage, der for Tiden afbenyttes som

Magazin for Land=Etatens Arsenal i det tilsigtede Øie¬

med vilde Militair=Bibliotheket til stor Beqvemmelighed

for Off. kunne komme i nær Forbindelse med Vort

store Bibliothek.

Det er imidlertid at befrygte, at de Institutioner,

der have samlet og anskaffet militaire Vibliotheker, ikke

gierne ville afstaae disse til et fælleds Militair=Bibliothek,

ligesom ogsaa at det proponerede Locales Indretning vilde

blive meget kostbar; endelig at Artill. Corpset kunde

komme til at savne dette Locale, i Fald det fik den fo¬

reslagne Bestemmelse. Naar derfor det Gode man til¬

sigter ved et almindelig Militair=Bibliotheks Oprettelse,

nemlig at stifte et Foreenings=Punct for militair Vi¬

denskabelighed, og at sikkre de havende Midlers hensigts¬

mæssige Anvendelse til nyttige Værkers Anskaffelse, paa

anden Maade kunde opnaaes, vilde Vi foretrække saadant.

Vi paalægge desaarsag Vort General Comts. Coll.

at foranstalte, at en Forstander eller anden Off. paa

hver af de herværende særskilte militaire Bibliothekers

Vegne, nemlig:

Søe=Etatens Bibliothek (hvorom Coll. har at brev¬

vexle med Vort Admiralitets og Comts. Coll.)

Generalstabens Bibliothek,

Ingenieur-Corpsets,

Artillerie=Corpsets,

Garnisons=Bibliotheket,

den militaire Høiskoles Bibliothek og

Landcadet=Corpsets Bibliothek



183

træde sammen, for i Foreening med Vor Adjutant

Capt. v. Fenemark, som skal møde paa Vort militaire

Haandbibliotheks Vegne, at overveie, ved hvilke Midler

denne fælleds Samvirken til militair Videnskabeligheds

Fremme kan opnaaes og Tabet af de Pengemidler, der

nu anvendes til de samme militaire Værkers Anskaffelse

ved forskjellige Vibliotheker forebygges, være sig ved et

fælleds militairt Athenæum, hvor militaire Tidsskrivter

holdes, og militaire Værker kunne læses, eller ved et

Læseværelses Indretning ved Garnisons=Bibliotheket,

i begge Tilfælde under Forudsætning at de Off., som

benytte dette Athenæum eller Læseværelse, der kunne er¬

holde Underretning om, i hvilket af de særskilte militaire

Bibliotheker det Værk, som de til deres Studium ønske,

forefindes, samt at Leilighed gives dem til, paa Forlan¬

gende at afbenytte det sammesteds eller til at faae det

laant.

Det bør fremdeles overveies, om det maatte være

hensigtsmæssigt at fastsætte, som Regel for Fremtiden,

at Forstanderne eller Bibliothekarerne for de forskjellige

militaire Bibliotheker i Foreening skulle giøre Forslag

til vedkommende Autoritet, under hvilken Bibliotheket

sorterer, om hvilke Værker, der herefter skulde anskaffes

til hvert især af de nævnte Bibliotheker som i øvrigt

forudsættes lige tilgiengelige for alle Off. af begge Etater.

Et af de sikkreste Midler for, at lette Adgangen til

og Benyttelsen af Bibliothekerne, vilde nok være en Udar¬

beidelse af et Hovedcatalog for dem alle.

Comss.s Forslag bliver at indsende til Coll. og af

dette at forelægges Os til Resolution, ledsaget af Sam¬

mes Betænkning i Sagen.

Ved at communicere det Kongl. Admiralitets og

Comts. Coll. forestaaende Rescript, maa man tienstligst

anmode velbemeldte Coll. om, behagl. at ville udvælge

en af Marinens Officerer til som Medlem at tiltræde

1841.
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ovennævnte Comss. og udbeder man sig underettet om,

paa hvem Valget maatte falde.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til den

Kongl. Direction for Statsgielden og den synkende Fond.

Paa dette Collegii Anmodning, at Blanqvetter til

de Qvitteringer, som skulle meddeles for Renten af de i

Statsgieldens Indskrivnings=Protocol optagne Capitaler,

for saavidt de tilhøre nogen under Coll. umiddel¬

bar sorterende Casse, maatte blive tilstillede Coll. eller

udleverede til den af dets Medlemmer, som maatte

blive committeret til Modtagelsen, har den Kongl. Di¬

rection for Statsgielden og den synkende Fond meddeelt

til Svar, at Samme, saafremt der ønskes nogen Foran¬

dring i den hidtil bestaaende Fremgangsmaade og Coll.

har til Hensigt enten Selv eller ved nogen Enkelt af dets

Medlemmer at qvittere for Renterne, er villig til, naar

det opgives til hvem Blanqvetterne maatte være at ud¬

levere og Renterne at betale, at føie den fornødne

Foranstaltning.

Med Hensyn hertil undlader man ikke tienstligst at

underrette velbemeldte Direction om, at det ikke er Colle¬

giets Meening at lade Renterne af de ommeldte Capi¬

taler oppebære ved nogen anden end dets Casserer, men

man attraaer alene at erholde Blanqvetterne til Rente¬

Qvitteringer tilstillede eller udleverede til eet af Colle¬

giets Medlemmer, efter nærmere Opgivende hver Gang,

for at man derefter selv kan overlevere disse Blanqvetter

til Cassereren den Dag, man paalægger ham at oppebære

Renterne.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

samtlige Cavall. Regimenter.

Hs. Majst. Kongen har bemyndiget Coll. til aar¬

ligen at søge godtgiort af Gen. Post=Directionen de ex¬
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traordinaire Udgivter, der formedelst Afgivelse af beredne

Post=Escorter fra Cavall. Garnisonerne, paaføres den

militaire Fond.

I denne Anledning skulde man herved tilkiendegive,

at for saavidt der fra Regimentet afgives beredne Mand¬

skaber til at escortere Posterne, maa fra indeværende Aar

og fremdeles aarlig i Slutningen af hvert Aars Decbr.

Maaned indsendes hertil en Beregning over de extraor¬

dinaire Udgivter, disse Post=Escorters Afgivelse have

foranlediget, saasom Tillæg til de regl. Beslagpenge, Be¬

kostningen for Hestenes Skiærpning, Godtgjørelse for den

større Slittage paa Heste=Eqvipagen og Mandskabets

Mund. Stykker samt Fourage i Græsningstiden m. m.*

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til Liv¬

Regt. Dragoner.

Under 20de Maii har det allernaadigst behaget Hs.

Majestæt at rescribere Coll. saaledes: „Vi sanctionere

den af afdøde Oberst=Lieutenant v. Vette ved Testamente

5te Marts 1840 giorte Bestemmelse, hvorved Liv=Regt.

lette Dragoner er skjænket en Capital af 2000 Rd. i

Kongl. Obligationer, hvis Renter i Følge Testators Vil¬

lie skulle uddeles til Understøttelse for udmærkede Un¬

derofficerer af Regimentet efter Stabs-Officerernes Be¬

stemmelse. Ved herom at meddele Regimentet Underret¬

ning, skulde man tillige have Samme paadraget, at mod¬

tage ovennævnte Legat, drage Omsorg efter Anordnin¬

gerne for dettes Sikkerhed, foranstalte Renterne uddeelte

paa den i Testamentet foreskrevne Maade, samt aarligen

her til Coll. at afgive Beretning over Bestyrelsen af

dette Legat, saaledes som ved Resol. 13 Aug. 1820

i Almindelighed er foreskrevet i Henseende til Legater.

*Ifr. Rescr. 20 Maii.

** er communiceret fra Danske Cancellie.
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Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

tredie Jydske Infant. Regt.

Regimentet har forespurgt, om de ved Fr. Sde Jul.

1840 § 19 om Casse= og Regnskabsvæsenet ved Land¬

Etaten givne Bestemmelser kunne være til Hinder for, at

de Obligationer, der tilhøre Regimentets Fattigcasse, jo

fremdeles som hidtil forblive beroende hos Casse=Direc¬

tionens Præses, i Stedet for at deponeres i Regts.

Cassen.

I Anledning heraf tilkiendegives, at foruden at det

ved Circ. 19 Jul. 1828 b. §4, er bestemt, at saadanne

Obligationer skulle ved Regimenterne nedlægges i disses

Casser, paaligger det i Medfør af ovenanførte Resol. Casse¬

Commissionen, at meddele Attest for, at de ere forsynede

med anordningsmæssig Paategning og deponerede i Regts.

Cassen, og at følgeligen de ommeldte Fattigcassen til¬

k.hørende Obligationer blive at opbevare i Regts. Cassen“

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Jydske Jæger=Corps.

I øvrigt maa man have Corpset tilkiendegivet, at

Samme ved lignende Leiligheder, hvor Tornystre og

Brødposer haves i Behold efter afdøde eller afskedigede

Mandskaber og atter paa nye ønskes udleverede, har at

iagttage de ved Circ. 6 Nov. 1838 § 3 og 41 fore¬

skrevne Regler, og derhos at lade saadanne Reqvisiter be¬

sigtige af Mund. Comss., som tillige maa opgive til

hvilke Priser, de paa nye kunne udleveres.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

Directionen for Christians Pleiehuus.

* Rescr. Saml. for 1828, 19 Jul. 1828, Pag. 220.

** Ifr. Coll. Skr. 26 Jun.

*** Reser. Samling for 1838, Pag. 152.
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29 Maii.I Anledning af den af Directionen anbefalede Ansøgning

fra M. D. A. S. i Slesvig om at hendes i Pleiehuset

opdragne Søn G. A. H., maa frietages for den ham paa¬

hvilende militair Forpligtelse, da han, der er confirmeret

sidste Paaske, er saa indskrænket, at han hverken kan lære

nogen Profession eller bruges i den militaire Tieneste,

da han ikke engang kan blive oplært som Trommesla¬

ger, hvorimod Moderen haaber at faae ham anbragt

som Tienestekarl, undlader man ikke at meddele, at Coll.,

efter de forklarede Omstændigheder, vil bevilge, at for¬

nævnte Dreng frietages for sin militaire Forpligtelse, ud¬

lades af Stiftelsen og overgives Moderen, efter hendes

Ønske, til videre Forsørgelse.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til 29 Maii.

Directionen for Christians Pleiehuus.

Directionen har indsendt en Ansøgning fra den

som Under=Vagtmester i Stiftelsen ansatte Invalid, for¬

henværende Uoff. I. A. C. om at udlades af Stiftelsen

og igien tillægges hans forhen havte Pension 24 Rd. aarlig,

ligesom han og anholder om at forundes 4 Aars Pension

i Forskud, for at tage til sin Familie i Hamborg, og

har Directionen derhos yttret, at Supplicanten er en rask

og stærk Mand, der nok vil kunne fortiene sit Udkomme,

og har opført sig godt under sit Ophold i Stiftelsen,

hvorfor han anbefales til det Ansøgte.

I Anledning heraf undlader man ikke at meddele,

til videre Bekiendtgjørelse for bemeldte C., at man, efter

hvad af Directionen om ham er forklaret, finder intet

at erindre imod hans Udladelse af Stiftelsen, ligesom

man og fra 1ste Julii næstkommende af vil tillægge

ham hans foren af Krigs=Hospitals=Cassen havte Pen¬

sion 24 Rd. aarlig, og tillige i ovennævnte Øiemed,

bevilge ham 4 Aars Pension i Forskud, hvorpaa Anviis¬

ning følger, og vil i øvrigt Pensionen for Fremtiden fra
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1ste Decbr. af, imod behørig Qvittering og Leve=Attest

qvartaliter blive ham udbetalt ved den Kongl. Slesvig¬

Holsteenske Casse i Rendsborg.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

Commandantskabet over Bornholm.

Commandantskabet har indsendt en Ansøgning, hvori

2 Constabler ved Rønne=Post M. H. K. og S. P. M.

paa samtlige Over=Artilleristers Vegne ved Bornholm

Milices andet Artill. Comp. forklare, at de i Anledning

af den i forrige Aar ved Rønne opførte nye Laboratorii¬

Bygning have uden nogen speciel Godtgjørelse og uden

synderlig Assistente af Over=Artilleristerne udenfor Rønne¬

Post, der udgiøre 50 Mand, imedens de kun tælle 20

Mand, maattet udføre største Delen af dette Arbeide, deels

som Haandlangere, deels som Professionister, og anholde om

at de for Eftertiden maatte frietages for de Forretninger, der

udelukkende ere at henregne til Haandværks= og Daglønner¬

Arbeide, samt at flere Over=Artillerister fra de øvrige Artill.

Poster paa Bornholm maatte inddrages til Rønne, hvor Alt,

som sendes fra Khavns. Arsenal, modtages og opbevares

Ved Indsendelsen af denne Ansøgning har Commandant¬

skabet erklæret sig imod sidstnævnte Deel af dette An¬

dragende, men for øvrigt understøttet samme, med Til¬

føiende, at der maatte tilstaaes Supplicanterne 10 Röß.

dagligen for de Dage, de i forrige Aar have været com¬

mandeerte til Arbeide, i Anledning af Krigs=Materiellets

Retablering paa bemeldte Øe, og at samme Naade i

alle Puncter maatte forundes Artilleristerne af alle Ar¬

till. Poster udenfor Rønne.

Over fornævnte Ansøgning har Coll. indhentet den

til Reguleringen af Krigsmateriellet paa Bornholm an¬

ordnede Artill. Comitees Betænkning, hvori denne yt¬

trer sig for, at Over=Artilleristerne ved Rønne=Post maatte

tilstaaes en Godtgjørelse for deres forøgede militaire Ar¬

beide i forrige Aar, samt antager, at det saavel med
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Hensyn til den størst muelige lige Fordeling af Tiene¬

sten, som i andre Henseender vil være baade billigt og

gavnligt, at Artilleristerne i Bornholms Byer med Und¬

tagelse af den i Rønne reduceres, og at Rønne=Post der¬

med forstærkes. Den foreslaaer derfor, at samtlige Ar¬

tillerieposter paa Øen indtil videre maatte komme til at

Mand.bestaae af Over=Artillerister. Constabler.

Rønne Post 35.8. 27.

Hasle dito 3.2.1.

Allinge dito 6. 8.2.

Stendal dito
* 1.1.

Gudhielm dito 1. 4. 5.

Svaneke dito 1. 4.3.

Nexøe dito 2. 6. 8.

Aakirkebye dito 4.1. 5.

tilsammen 69 Mand.

hvilket nok udgiør den nærværende Styrke af Bornholms

Over=Artillerister.

Foranlediget herved skulde man ikke undlade at

meddele, med Hensyn til den af Commandantskabet fo¬

reslaaede Arbeids=Godtgjørelse, efter hvad der er oplyst,

Intet vil have imod, at Over=Artilleristerne ved Rønne¬

Post for det mere forøgede militaire Arbeide, der i 1840

har paahvilet dem, tilstaaes et Honorar, nemlig for de

3 faste Mand ved Arsenalet (en Fyrværker og to Mand)

hver 6 Rd., og for de øvrige 18 Mand af Posten hver

4 Rd., dog med Fradrag af hvad efter Commandant¬

skabets Erklæring paa den omhandlede Ansøgning synes

fra Begyndelsen af Octbr. 1840 at være udbetalt

disse Folk i Arbeidstillæg. Commandantskabet anmodes

derfor om at indkomme med Reqvisition paa hvad overeens¬

stemmende hermed maatte tilkomme bemeldte Mandskab,

hvilket herfra skal vorde anviist.

Hvad derimod Supplicanternes ovenanførte Andra¬

gende angaaer, da ønsker man, forinden videre foretages,
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at modtage Commandantskabets Yttringer over fornævnte

af Artill. Comitteen giorte Forslag til en midlertidig

Fordeling af Over=Artilleristerne paa Bornholm.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til Liv¬

Regt. Cuirasserer.

I Anledning af Coll. Skrivelse til Regimentet,

hvorefter de Mandskaber, der første Gang ere mødte som

Necruter i Ex. Skolen i Julii eller Decbr. Maaneder

1838 og allerede have modtaget Douceurpenge to Gange,

uden at have været til Tieneste i Ex. Tiden 1840, samt

permitterede i Græsningstiden, ikke kunde tilkomme Dou¬

ceurpenge tredie Gang, fordi de sidstafvigte Efteraar

havde været indkaldte til Tieneste i Garnisonen, har Re¬

gimentet yttret, at denne Bestemmelse staaer i Strid

med Coll. Skr. angaaende hvorvidt det tilkom nogle

Mandskaber at udrede Godtgjørelsen for Reenholdelsen

af deres Heste=Eqvipagesorter.

Man maa, foranlediget heraf, have giort Regimen¬

tet opmærksom paa, at i Følge Anordningerne kan

Mandskabet, naar Armeen staaer paa Fredsfod, kun giøre

Fordring paa Douceurpenge i alt 6 Gange, nemlig for

de to første Tienesteaar i Garnisonen to Gange og se¬

nere een Gang for ethvert af paafølgende 4 Aar, i

hvilke de efter Indkaldelse møde i Ex. Tiden eller ved

extraordinaire Leiligheder indkaldes til Tieneste i det mind¬

ste 28 Dage hvorimod der ikke særskilt er reglementeret

Douceurpenge til Recruterne for den Tid, de tilbringe i

Ex. Skolen, hvilken Tid derfor heller ikke hverken ved

Cavalleriet eller Infanteriet, i Almindelighed henreg¬

nes til Mandskabets to første Tieneste=Aar i Garniso¬

nen. Ved Collegiets Skrivelse var der taget Hen¬

syn til, at i bemeldte Aar kunde blive Sporgsmaal om,

Douceurpengenes Udbetaling i samme Aar til Mandska¬

bet af Udskrivningsaaret 1837, der havde oppebaaret dem

i Aarene 1838 og 1839, i hvilke to Aar den sædvan¬
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lige Samling i Ex. Tiden havde fundet Sted, og som

derefter i Særdeleshed, formedelst Commandoers Afgi¬

velse til Ditmarsken, havde været saalænge til Tieneste,

at de kunde have Adgang til, at godtgjøres Douceurpenge

for deres tredie Tieneste=Aar, men denne Skrivelse kan ikke,

saaledes som Regimentet antager, gives en saa udvidet For¬

tolkning, at de Mandskaber, der i Virkeligheden kun havde

været til Tieneste i to Aar, kunde være berettigede til, at

gives Douceurpenge tredie Gang. I indeværende Aar

er Forholdet med Mandskabets Tienestetid forstielligt fra

det, der fandt Sted i Aaret 1840, thi en Deel af de

Mandskaber af Udskrivningsaaret 1838, for hvilket Regi¬

mentet antager at kunne beregne Douceurpenge i inde¬

værende Aar, bleve permitterede, forinden Ex. Tiden i

Aaret 1840, og have altsaa, naar Ex. Skoletiden fradra¬

ges, ikke engang været to fulde Aar i Tieneste i Garni¬

sonen, uagtet dem for disse to Aar er godtgjort Dou¬

ceurpenge, og de kunne saaledes ikke giøre Fordring paa

Douceurpenge i indeværende Aar, alene af den Grund, at

de have været indkaldte til Tieneste i Efteraaret 1840.

Coll. kan derfor ikke fravige den meddeelte Bestemmelse,

saa meget mindre, som saadant vilde have til Følge, at

den militaire Fond kom til at udrede en større Sum i

Douceurpenge for indeværende Aar, end hertil er regle¬

menteret. For øvrigt er det en Selvfølge, at den mili¬

taire Fond maa udrede Godtgjørelse for Reenholdelsen af

Heste=Eqvipagesorter for de af de permitterede Mandskaber,

som efter det Foranførte ikke kunne tilkomme Douceur¬

penge i indeværende Aar.

Skr. fra det Kongl. General. Comts. Coll. til

Dronningens Liv=Regt. til Fods.

Regimentet har med vedkommende Arvingers Sam¬

ykke indsendt 3 Stykker herved tilbagefølgende, offent¬

*Ifr. Coll. Skr. 9 October.
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lige Papirer, til Beløb 6000 Rd., for at tiene til Sik¬

kerhed for de Over=Krigs=Commissair K., som Regts.

Qvarteermester ved bemeldte Regt. anbetroede Oppebør¬

sler, i Stedet for de af senere afdøde Landsfuldmægtig

H. W. i samme Henseende i Regts. Cassen deponerede

og til Stervboet tilbageleverede Obligationer af et lige

Beløb, hvilke ere løskyndigede til Udbetaling; og har

Regimentet derhos andraget paa, at de foranførte Obli¬

gationer maatte bevirkes forsynede med behørig Notering

af Statsgields=Directionen.

I Anledning heraf undlader man ikke at tilkiende¬

give, at da efter Forordningen for Danmark af 8 Jul.

1840 § 47, angaaende det offentlige Casse= og Regn¬

skabsvæsen i Almindelighed, de Obligationer, der overgi¬

ves nogen offentlig Casse til Pant, som Sikkerhed for

Oppebørsler, skulle lyde eller være noterede paa Eierens

Navn samt af den administrerende Autoritet paategnes,

at være stillede Cassen til Sikkerhed, maa de af for¬

nævnte Obligationer, der lyde paa Ihændehaveren, i

Overeensstemmelse med det Foranførte, af vedkommende

Eier give en Paategning om hvem de tilhøre, hvornæst

samtlige Obligationer, efter tillige at være forsynede med

Casse=Commissariernes Paategning om, at de ere depo¬

nerede til Sikkerhed for de Regts. Qvarteermesteren an¬

betroede Oppebørsler, blive paa nye hertil at indsende, for

at de kunne forsynes med Notering i vedkommende Com¬

toir under Statsgields=Directionen og af Collegiet gi¬

ves den i bemeldte Forordning befalede Paategning.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

Commandantskabet over Kjøbenhavns Fæstning.

Hs. Majst. Kongen har under 24de Maii rescribe¬

ret Coll. saaledes: „Paa derom nedlagt Forestilling fra

Vort Danske Cancellie have Vi under 21de dennes re¬

solveret, at det først er, efterat de paatænkte nye Straffe¬
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bryddere, at Slaveriestraffen, overeensstemmende med Rescr.

af 13de Maii skal ophøre.“ Hvilket herved meddeles til

Efterretning.

Notte. Ligeledes ere Commandantskaberne over Cron¬

borg, Nyeborg og Rendsborg tilskrevne.

Parolbefaling.

7 Junii.1. Vi tillægge herved Premierlieuts. af Land=Etaten,

saavelsom Regts. Ovmstere samt Capts. ved Born¬

holms Milices= Borger= og Herreds=Comp. lige

Rang med Premierlieuts. af Søe=Etaten.

2. Premierlieuts. ved Khavns. Borgervæbning, det borgl.

Artill. Corps i Helsingøer, Vort Livcorps og Khavns.

Brandcorps beholde Rang med Premierlieuts. af

Land=Etaten, paa samme Maade som hidtil.

Secondlieuts. af Land=Etaten og Auditeurer i Al¬3.

mindelighed saavelsom de ved Land=Etaten ansatte

Garnisons= og Bataill. Chirurger samt Regts. Dyr¬

læger tillægges lige Rang med Secondlieuts. af

Søe=Etaten.

Secondlieuts. ved Khavns. Borgervæbning, det borgl.4.

Artill. Corps i Helsingøer, Vort Livcorps og Khavns.

Brandcorps beholde Nang med Secondlicuts, af

Land=Etaten, paa samme Maade som hidtil.

Kongl. Resol. see Coll. Skr. 19de Junii til det Kongl. 8 Junii.

Artill. Corps.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 8 Junii.

Holsteenske Landseneer=Regt.

Regimentet har anholdt om at maatte anvises 150

Rbd. i Douceurpenge, foruden de i saa Henseende til¬

staaede 800 Rd. og har derhos som Motiv for dette

Andragende anført, at Reqvisitioner fra Escadronerne

13
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ere affattede i Overeensstemmelse med de givne Regler,

og in specie med Hensyn til Recruterne af Aaret 1838

efter Coll. Skrivelse.

Man maa i denne Anledning have giort opmærk¬

som paa, at i Følge Anordningerne kan Mandskabet,

naar Armeen staaer paa Fredsfod, kun giøre Fordring

paa Douceurpenge, i alt 6 Gange, nemlig for de to

første Tieneste=Aar i Garnisonen 2 Gange og siden

een Gang for hvert af de paafølgende 4 Aar, i hvil¬

ke de efter Indkaldelse mode i Ex. Tiden, eller ved

extraordinaire Leiligheder indkaldes til Tieneste, i det

mindste 28 Dage, hvorimod der ikke særskilt er regle¬

menteret Douceurpenge for Necruterne for den Tid, de

tilbringe i Ex. Skolen, hvilken Tid derfor heller ikke i

Almindelighed, hverken ved Cavall. eller Infant. henreg¬

nes til Mandskabets to første Tieneste=Aar i Garnisonen.

Ved Coll. Skr. 23de Maii og 13de Jun. 1840 var der

taget Hensyn til, at Mandskabet af Udskrivnings=Aaret

1837 have oppebaaret Douceurpenge i 1838 og 1839,

for hvilke to Aar den sædvanlige Samling til Exercice

havde fundet Sted, og at dette Mandskab desuden

kunde have været saalænge til Tieneste, at de kunde

have Adgang til, at godtgiøres Douceurpenge for det

tredie Tieneste=Aar; derimod er Forholdet i indevæ¬

rende Aar med Mandskabets Tienestetid forstielligt fra

det, der fandt Sted i 1840, thi den største Deel af de

Mandskaber af Udskrivnings=Aaret 1838, for hvilke Re¬

gimentet antager, at kunne beregne Douceurpenge, ere

permitterede ved Udgangen af Maii 1840, saasom ingen

Samling til Exercice fandt Sted afvigte Aar og have

altsaa, naar Ex. Skoletiden fradrages, ikke været fulde

to Aar til Tieneste i Garnisonen, uagtet der for disse

to Aar er godtgiort dem Douceurpenge, og de kunne
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saaledes ikke giøre Fordring paa Douceurpenge igien i Aar,

alene af den Grund, at de have været indkaldte til Tie¬

neste i Efteraaret 1840, hvilket ogsaa er overeensstem¬

mende med de Grundsætninger, hvorpaa Circ. 22 Nov.

1828 er bygget, og det Modsatte vilde have til Følge,

at den militaire Fond kom til at udrede en større Sum

i Douceurpenge for indeværende Aar, end hertil er

reglementeret. Man kan derfor ikke fravige den i Skri¬

velse givne Bestemmelse, og lader blot følge en An¬

viisning paa 75 Rd. i Douceurpenge, der omtrent ville

være et tilstækkeligt Beløb, foruden de anviste 800 Rd.

Derimod bliver det en Selvfølge, at den militaire Fond

maa udrede Godtgiørelse, til Reenholdelsen af Heste¬

Eqvipagesorter for de af de permitterede Mandskaber,

der efter det Foranførte ikke kunne tilkomme Douceur¬

penge i indeværende Aar og hvortil omtrent den hos¬

følgende Anviisning paa 20 Rd. vil kunne tilstrække.

Ved Rescr. 9de Junii 1841 er approberet, at Stabs¬

Chirurgen ved Armeen skal foretage sin Inspectionsreise

itil de forskjellige Garnisonssteder saaledes, at han

1841 inspicerer Medicinal=Anstalterne m. m. i Hertug¬

dømmene, i 1842 dem i Nørre=Jylland samt Fyen, og

i 1843 dem paa Sielland.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Slesvigske Cuirasseer=Regiment.

Man undlader ikke at underrette Regimentet om,

at det Kongl. Ingenieur=Corps nu har indsendt Capt. v.

D.s Beretning om, de af ham anstillede Undersøgelser, i

Henseende til Beskaffenheden af den fierde Escadrons Ex.

Plads ved Veile.

Af denne Beretning vil det erfares, at det hele til

* Rescr. Samling for 1828, Pag. 271.
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Ex. Plads for Escadronen udlagte Areal ikke, uden stor

Bekostning vil kunne giøres skikket til sin Bestemmelse, og

at der er flere væsentlige Omstændigheder til Hinder for,

at en anden for Escadronen tienligere Ex. Plads kan

erholdes afgivet; hvorimod de paaankede Ulemper ved den

hidtil afbenyttede Deel af Ex. Pladsen, uden stor Bekost¬

ning vil kunne hæves naar selve Arealet sløifes og pla¬

neres, hvorved da tillige kan opnaaes, at Pladsen bliver

lidet udvidet.

Foranlediget heraf maa man anmode Regimentet

om, at henvende sig til Byen, for at erholde Manglerne

ved den hidtil afbenyttede Deel af den for dets fierde

Escadron afgivne Ex. Plads, afhiulpne paa den af Capt.

v. D. angivne Maade; hvornæst man til sin Tid vil fra

Regimentet forvente indberettet, hvad der af Vedkommende

i saa Maade maatte blive foranstaltet.

Under 12te Junii 1841 er det Kongl. Landcadet¬

Corps tilkiendegivet, at det er Hs. Majestæts Villie, at

Corpset for Fremtiden hver Gang et Hofcasse=Nr. er

ledigt, skal giøre opmærksomt paa, om det er et af de

Nr., hvilke Hs. Majestæt har forbeholdt Sig at be¬

sætte, uden Forslag derom af Cadet=Corpset.

For Fremtiden og saalænge Aarstiden tillader det,

skal Musikken i Rosenborg Slotshauge gives af Khavns.

og Frederikshavns Citadelles Garnison (Kongens Regt.

undtagen) samt af Khavns. Borgervæbning, hver Søndag

Eftermiddag Kl. 5 til 7 Slet, og saadant herefter be¬

gynde med den første Søndag i Junii Maaned.

Saalænge Hds. Majestæt Enkedronningen opholder

sig paa Frederiksberg Slot og Aarstiden tillader saadant,

skal af Khavns. og Citadellet Frederikshavns Garnison

(Kongens Regt. undtagen) samt af Khavns. Borgervæb¬
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ning gives Musik i Slotshaugen fra Kl. 5 til 7 Slet 18 Junii.

Eftermiddag.

Ved Resol. 18de Jun. 1841 er bestemt: „Naar en 19 Junii.

Fange bevilges Frieheden og denne ikke strax kan iværk¬

sættes, f. Ex. fordi Vished mangler for, at den Paa¬

gjældende kan finde lovligt Erhverv, skal dog Slave¬

jernet aftages ham, men han vedblive at gaae i Slave¬

klæder.

Note. Er fra Collegiet under 25de Junii 1841 com¬

municeret Commandantskaberne i Khavn., Cron¬

borg, Nyeborg og Rendsborg.

19 Junii.Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Danske Cancellie.

I Anledning af et af den admistrerende Direction

for Khavns. Fattigvæsen til det Kongl. Danske Cancellie

indgivet Andragende om, at de i Resol. 28de Novbr.

1821 indeholdte Bestemmelser, angaaende Indkaldelse i

de offentlige Tidender med præclusive Virkning, maatte

med Hensyn til at adskillige Personer, der ere beretti¬

gede til for Livstid at nyde Renten af et afgl. Etats¬

raad Kofoed stiftet, under fornævnte Directions Besty¬

relse staaende Legat, uagtet skeet Indkaldelse i de offent¬

lige Tidender, ikke have meldt sig, for at modtage det

dem tilkommende Beløb, bevirkes giort anvendelig paa

de under Fattigvæsenet værende Legater og Stiftelser,

har velbemeldte Cancellie yttret, at det er kommet un¬

der Overveielse, om der ikke maatte være Grund til, at

andrage paa een Lov af det oven antydede Indhold, der

skulde være anvendelig, med Hensyn til alle under of¬

fentlige Autoriteters Bestyrelse staaende Legater og Stif¬

telser, og for øvrigt burde omhandle ikke blot de Til¬

fælde, hvori den, der allerede er traadt til Nydelse af et

Legat, udebliver en rum Tid, men ogsaa det, hvor de,
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hvilke paa Grund af Familie, eller andre Rettigheder

maatte troe sig berettigede, udeblive, saavelsom og de

Tilfælde, hvor der er Spørgsmaal om en i slige begrun¬

det Adkomst til at disponere over et Legat — alt for

saavidt, som de vedkommende Legaters eller Stiftelsers

Fundatser ikke maatte indeholde andre Bestemmelser.

Velbemeldte Cancellie har derhos over denne Sag ud¬

bedt sig Collegiets Betænkning, for saavidt de under

Samme staaende Legater og Stiftelser angaaer.

I Svar herpaa skulde Coll. ikke undlade tienstligst

at meddele, at man tiltræder Cancelliets Meening om

Hensigtsmæssigheden af en saadan Lov og ønsker, at den

maatte komme til at omfatte de under Land=Etaten hø¬

rende Legater og Stiftelser.

Skr. fra det Kongl. General Comts= Coll. til det

Kongl. Slesvig=Holsteen=Lauenborgske Cancellie.

Ved hoslagt at remittere de med Cancelliets ærede

Skrivelse fulgte Bilage, undlader Coll. ikke tienstligst at

meddele, at man efter hvad deri er oplyst angaaende

de Supplicanters Qvalification, hvilke have meldt sig til

den i Amtet og Byen Rendsborg vacantværende Skarp¬

retterpost maa tiltræde den af bemeldte Cancellie yt¬

trede Meening, at lade det hidtil værende Interimisti¬

cum fremdeles for nogen Tid vedblive.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til Di¬

rectionen for Stutterievæsenet og Veterinairskolen.

Ved at meddele dette Coll., at de 17 paa Stutterie¬

gaarden ved Frederiksborg hidtil holdte og for forstiellige

Hovedgaardstaxter stillede nationale Landseneer= og Artill.¬

Heste, for hvilke dette Coll. efter dets Skrivelse til det

Kongl. Rentekammer endnu ikke saae sig i Stand til at

udrede den siden Aaret 1825 tilgodehavende Remonte¬

og Underholdnings=Godtgjørelse, ere efter Kongl. Resolu¬
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tion allerede anbragte, deels ville blive anbragte hos

Forpagterne af Stutteriegaardene, imod at dem tilstaaes

den sædvanlige Godtgjørelse, har Directionen udbedet Sig

dette Collegii Yttring om, hvorvidt der fra Sammes

Side er noget imod, at Rentekammeret af Directionen

tilskrives om, at tillægge Frederiksborg Amtstue Ordre

om, at udbetale Vedkommende de anordnede Remonte¬

og Underholdningspenge, samt at modtage Hestene paa

de sædvanlige aarlige Beregninger over Remonte=Godt¬

giørelsen.

Man undlader ikke i denne Anledning tienstligst

at meddele, at der nu da Hs. Majestæt paa dette Colle¬

gii Forestilling under 4de Februar har resolveret, at det

Forskud, i hvilket Finantscassen staaer for Landmilitair¬

Etaten, som Godtgjørelse til nationale Cavall. og Artill.

Hestes Udredere, for Aarene fra 1825 til 1840 incl., skal

ligvideres i de Fonds, som af dette Coll. ere afgivne til

Finantserne, Intet vil være til Hinder for, at ogsaa de

for benævnte Tidsrum resterende Remonte= og Under¬

holdnings=Penge derfor, ogsaa ere optagne i den detail¬

lerede Oversigt, som Coll. har tilsendt Finants=Deputa¬

tionen over, Beløbet af den hele Remonte= og Under¬

holdnings=Godtgjørelse, som deels er anviist, og deels

endnu bliver at refundere for Tidsrummet, indtil

ult. 1840.

Ikke heller kan Coll. have noget at erindre imod,

at disse 17 Heste herefter modtages paa de sædvanlige

aarlige Beregninger fra Vedkommende over bemeldte

Godtgjørelse, kun maa man giøre opmærksom paa, at i

Følge en Skrivelse fra det Kongl. Rentekammer til

dette Coll. af 18de Febr. 1837 have af de meeromtalte

17 Heste, som holdes paa Stutteriegaarden de 3 Land¬

seneerheste, der stilles for Cronborg Hovedgaardtaxt, alle¬

rede siden Aaret 1834 været opførte paa den aarlige

Beregning, som er indsendt fra Cronborg Amtstue og

1841.
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ere Remonte= og Underholdningspenge saaledes siden den

Tid hvert Aar blevne anviiste Cronborg=Amtstue.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Artill. Corps.

Efterat have foredraget Hs. Majestæt Resultaterne

af de ved Corpset foredragne ommeldte Prøve=Kognin¬

ger og Bepakningsforsøg, har det behaget Allerhøistsamme,

ved Resol. 8de Junii at bifalde, „at til de større Koge¬

kiedler hvormed samtlige til det Holsteen=Lauenborgske

Contingent henhørende Tropper skulle forsynes, vælges

de ved Arsenalerne havende Blik=Kogekiedler til 10 Mand,

samt at til disses Transport anvendes det dertil under

2den April approberede Formations=Plant bestemte An¬

tal Voiturer, hver bespændt med fire Heste, og bestaaende

af Brødvogne for Cavall. og Jæger=Corpset samt af de

større lukkede Reqvisitvogne for de tre Infant. Batailloner.

Ved at meddele dette til Efterretning og Iagtta¬

gelse, anmodes Corpset om, at foranstalte de ovennævnte

i Arsenalerne havende 10 Mands Kogekiedler forsynede

med Mærke om, at i dem blot kan koges Mad til 10

Mand, og at de fremtidigen i Arsenals=Inventariet næv¬

nes som saadanne.

Circ. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

Regimenter og Corpser i Khavns. og Citadellet Fhavns.

Garnisoner.

Da der ved de i Khavn. og Fhavn. garnisonerende

Regimenter og Corpser følges en forskjellig Fremgangs¬

maade, med Hensyn til Beregning af Lønning, Brød og

Under=Mund. Gebyr for det Mandskab af samme, der

hensættes, som arresteret i Politiearresten hersteds, be¬

stemmes herved som Regel for Fremtiden, at saadant ar¬

* See ovenfor 30 Apr., Pag. 96—150.
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resteret Mandskab bliver at føre som permitteret for 19 Junii.

Cassens Regning, altsaa uden Lønning, Brød og Un¬

der=Mund. Gebyr.

Hvilket meddeles til Efterretning og Iagttagelse.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til 19 Junii.

det tredie Jydske Infant. Regt.

For øvrigt maa man, med Hensyn til Størrelsen

af de Portioner varm Middagsmad, som Marqvetenteren,

efter den indsendte Contract er pligtig at levere Mand¬

skabet for en Betaling af 4 Noß. pr. Portion, have til¬

kiendegivet, at i Følge Resol. 3die Junii 1831 er, til

Basis for Marqvetenterierne, iblandt andet lagt til Grund,

at Soldaten kan daglig erholde en Portion varm Mid¬

dagsmad til følgende Priser, nemlig enten en Portion

til 5 Rbst., der skal bestaae af en Portion Søbemad

med et Stykke ferskt Kiød eller ferskt eller saltet Flesk af

4 Lods Vægt uden Been, eller en Portion til 4 Röß.,

bestaaende af samme Qvantitet og Qvalitet, naar de gang¬

bare Priser paa Levnetsmidler staae saaledes, at Mar¬

qvetenterne efter Billighed bør kunne levere Maden for

denne Betaling, men naar saadant ikke maatte være giør¬

ligt, skal Portionen blot bestaae af 3 Pot Søbemad med et

Stykke ferskt Kiød eller ferskt eller salt Flesk af 3½ Lods

Vægt uden Been. Naar disse Bestemmelser for Frem¬

tiden tages til Følge ved Marqvetenteriet, vil Marqveten¬

teren formeentligen kunne undgaae at lide Tab, ved at

levere varm Mad til Mandskabet for stipuleret Betaling.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 19 Junii

Oldenborgske Infant. Regt.

Da de til Tieneste ved Gensdarmeriet ansatte Uoff.

lonnes og forpleies for Toldcassens Regning, og samme

* Rescr. Saml. for 1831, sub 7 Jun., Pag. 66.
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har tillige at afholde de Douceurpenge, der maatte kunne

tilkomme disse Uoff., for saavidt de ere Værnepligtige,

maa Regimentet underrette den Høistcommanderende for

Gensdarmeriet om, at den dertil afgivne Overjæger H.

G. tilkommer Douceurpenge udbetalt for indeværende Aar.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

Commandantskabet over Cronborg=Fæstning.

I Henseende til det Deputat Brænde, der aarligen

leveres fra de Kongl. Skove til Fæstningens Officerer og

Officianter, er truffet den forandrede Bestemmelse, at de

Opskovnings= og Stempelpenge, som de ommeldte Offi¬

cerer m. Fl. i de foregaaende Aar have erlagt for dette

Brænde til vedkommende Forst=Embedsmand, ikke læn¬

gere bliver at erlægge til ham, men for Brændselsaaret

1849 og fremdeles aarlig blive de paa anden Maade at

indfordre ved dette Coll. Foranstaltning.

Som Følge heraf, ville de ommeldte Opskovnings¬

og Stempelpenge, som for de til Cronborg Fæstnings

Officerer og Officianter for Brændselsaaret 1848, leve¬

rede 39½ Favn Brænde andrage à 92 Röß. pr. Favn

37 Nbd.. 66 I ß. blive indeholdt i de Summer, som

herfra anvises Commandantskabet til Udgivters Bestri¬

delse og maa man have Samme anmodet om, at paasee,

at de Vedkommende erlægge Beløbet, som dernæst bliver

at beregne til Indtægt i Caserne=Regnskabet.

Notte. Herom er det Kongl. Rentekammer underrettet.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til Di¬

rectionen for Garnisons=Hospitalet i Kiøbenhavn.

I Forbindelse med Coll. Skriv. 29de Decbr. 1840

undlader man ikke at meddele, at de maanedlige Casse¬

* Rescr. Samling for 1840, Pag. 122.
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Extracter fra Hospitalets Inspecteur blive, foruden den

hidtil derpaa af Directionen meddeelte Attestation om

Indtægternes og Udgivternes Rigtighed, tillige at for¬

syne med Sammes Attestation om, at den rede Penge¬

beholdning, som efter Casse=Extracten og den autoriserede

Dagbog, der føres ved Hospitalet, skulde haves paa den

Tid, Casse=Eftersynet er foregaaet, virkelig var tilstæde,

samt at der endvidere er aflagt Rigtighed for den i Casse¬

Extracten opførte Beholdning, for saavidt den Deel af

samme angaaer, som er udgivet, forinden Casse=Efter¬

synel fandt Sted.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til Di¬

rectionen for Garnisons=Hospitalet i Kiøbenhavn.

Da det af den fra Directionen modtagne Forestil¬

ling erfares, at Hospitalets Dampvask, saaledes som den

nu drives, ved Anvendelse af calcineret Natron til Tøiets

Udludning, har i det forløbne Aar havt et særdeles

hældigt Udfald, og at samme er befunden i enhver Hen¬

seende tilfredsstillende, i et saa langt Tidsrum, at der

med Sikkerhed kan bygges paa de giorte Erfaringer, ap¬

proberer man herved, at fornævnte Vaskemethode frem¬

tidigen anvendes ved Hospitalet.

Ved Rescr. 20de Jun. 1841 til den tienstgjørende

General=Adjutant er tilladt, at Personalet i Bureauet

for Armeens Commandosager maa anlægge og bære

Uniform, bestaaende af morkeblaa Kiole med Vaaben¬

knapper og Guldbroderie paa Krave og Opslag, mørke¬

blaa Beenklæder, trekantet Hat med Krampe og Cordons

samt Kaarde med Felttegn af Guld og blaa Silke. Til

Galla bæres hvide Beenklæder med Guldtresser.

Note. Er tillige meddeelt det Kongl. Gen. Comts.

Collegium.
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Ved Rescr. 20 Jun. 1841 til det Kongl. Gene¬

ral Toldkammer og Commerce=Coll. er bestemt, at Ind¬

kiøb og Salg af Heste for Gensdarmeriet paa den syd¬

lige Grændse af Holsteen herefter skal overdrages til en

af Gensdarme=Lieuts., i Foreening med en Dyrlæge,

under Toldvæsenets Tilsyn og Control af Gensdarmerie¬

Commandeuren.

Notte. Er communiceret det Kongl. Gen. Comts. Coll¬

legium.

Skr. fra det Kongl. General. Comts. Coll. til det

første Liv=Regt. til Fods.

Regimentet tilkiendegives herved:

1. At caract. Sergeant I. C. B. og Corporal C. L. S.,

der besidde de Egenskaber, hvilke udfordres for, at

kunne afgives til Tieneste som Fodgensdarmer ved

Gensdarmeriet i Holsteen, maa være færdige til, at

kunne tilligemed de Uoff., der afgives fra Artill.

Corpsets Danske=Brigade samt de øvrige hervæ¬

rende Regimenter, afgaae med Dampskibet til Kiel

og derfra efter vedlagte Marschroute og Qvarteer¬

Anviisning til Wandsbeck, hvor de have at melde

sig hos den høistcommanderende Officeer for Gens¬

darmeriet.

Da Lønning og Tillæg m. m. for de til Gensdar¬

meriet afgivende Uoff. tager sin Begyndelse med

den Dag, de forlade Garnisonen, maa deres For¬

pleining ved de resp. Regimenter og Corpser op¬

høre fra samme Dag samt bliver, foruden Fragten

med Dampskibet paa anden Plads, at udbetale dem

for Marschdagene, at regne fra den Dag, de afgaae

med Dampskibet, hvad de kunne tilkomme som

Gensdarme=Uoff. i Lønning og Tillæg samt Brød¬

penge, hvoraf de maa afholde Udgivterne for deres

Underholdning paa Marschen, og de kunne følgeli¬
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gen ikke tilkomme frie Bespiisning hos de Værter,

hos hvilke de indqvarteres paa Marschen. Over

hvad saaledes udredes af vedkommende Regt. eller

Corps bliver Regning at indsende til Godtgjørelse,

for at Beløbet kan soges refunderet af General¬

Toldkammer og Commerce=Coll.

3. De fornævnte Uoff. skulle i Følge Befaling med¬

gives Mundering og Armatur, og en Fortegnelse

herover maa tilstilles den Høistcommanderende for

Gensdarmeriet, som vil blive paalagt, at tilbagele¬

vere vedkommende Regt. eller Corps disse Sager,

naar Uoffs. Uniformering og Bevæbning ved Gens¬

darmeriet er iværksat.

For saavidt enkelte af disse Uoff. maatte efterlade

sig Boggield, bliver derover af vedkommende Regt.

eller Corps at indsende specificeret Beregning, for at

Beløbet kan vorde Samme godtgiort og foranstaltet

den Paagjældende indeholdt i hvad, der udbetales

ham ved Gensdarmeriet.

De Uoff., der afgives til Gensdarmeriet, skulle fø¬

res som Overcompl. ved de resp. Regimenter og

Corpser men naar deres Nummere udfordres, for

at erholde det Antal vacante Nr., som i Aar skal

besættes med værnepligtige Uoff., blive de ikke at

besætte, hvorimod de i andet Fald blive at besætte

med de til Tieneste havende overcompl. Uoff., eller

naar ingen faadanne haves, ved efter den dertil ved

§ 5 i Organisationsplanen for det beredne Gens¬

darmerie meddeelte Tilladelse, at engagere hvervede

Uoff., og bliver paa den de sidstnævnte Uoff. til¬

kommende Eqviperings=Douceur, der maatte udbeta¬

les dem aarligen med en forholdsmæssig Andeel, ved

ethvert Aars Udgang hertil at indsende Reqvisition,

* 8 Nov. 1858, Pag. 158.
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for at Beløbet derefter kan søges godtgiort af Told¬

væsenet.

6. For de til Gensdarmeriet afgivende Uoff, som ved

de respective Regimenter og Corpser ere tilstaaede per¬

sonlige Tillæg, saasom Forskiellen imellem Command.

Sergeants og Uoffs. Lønning eller de resp. 2 eller

4 Rd. aarlig for 8 eller 16 Aars Tieneste, blive

disse Tillæg, der efter Coll. Skriv. til General

Toldkammer og Commerce Coll. 29de Dec. 1838.

ikke kunne henregnes til saadanne Udgivter som

**Toldvæsenet i Følge § 18 af Gagerings=Planen

for det beredne Gensdarmerie har at afholde, frem¬

deles at betale paa samme Maade, som hidtil af ved¬

kommende Regt. eller Corps, som naar den Høistcom¬

manderende for Gensdarmeriet derom henvender sig

til Samme, har at foranstalte ham tilstillet hvad de

Paagjældende i saa Maade tilkomme.

For saavidt nogle af de til Gensdarmeriet afgi¬

vende Uofficerer maatte være givte tilkommer deres

i Garnisonen tilbageblivende Koner og Børn i Un¬

derstøttelse fra den Dag af, disse Uoff. forlade

Garnisonen og indtil de retournere til samme, det

** bestemte Tillæg af 4ved Circ. 20 Aug. 1831

Röß. daglig for Konen og resp. 2 og 3 Roß. dagligt

for hvert hiemmeværende Barn under en Alder af 15

Aar, foruden et Brød til disse hver femte Dag imod

regl. Betaling, og maa paa det Beløb, som saaledes

udredes i Tillæg, qvartaliter hertil indsendes speci¬

ficeret Reqvisition, der tillige maa indeholde Oplys¬

ning om Børnenes Alder og hvorvidt de ere hiemme

hos Mødrene.

For øvrigt bemærkes, at man til Transport af

* N. S. for 1838, Pag. 206.
* N. S. for 1838, Pag. 161.

**R. S. for 1831, Pag. 92.
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samtlige herfra Staden afmarscherende Uoffs. Ba¬

gage fra Kiel til Wandsbeck har bevilget 2 Vogne,

paa hvilke den fra Artill. Corpset afgivende Uoff.

T. vil igiennem Corpset blive leveret det fornødne

Pas, for efter samme at kunne reqvirere Vognene.

Samme Dag er lignende tilskrevet det Kongl.Note.

Artill. Corps Kronens Regt., Kongens Regt.,

det første Iydske Infant. Regt., det andet Iyd¬

ske Infant. Regt. og Siellandske Jæger=Corps,

betr. de deraf til Gensdarmeriet afgivende Un¬

derofficerer.

Kongl. Resol. see Coll. Skr. 1ste Julii til Inspecteu¬ 25 Junii.

ren over Infanteriet.

Kongl. Resol. see Coll. Skr. 3die Julii til den Kongl. 25 Junii.
Livgarde til Hest.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 26 Junii.

tredie Infant. Regt.

Det meddeles:

1. at Opbevaring i Regts. Cassen af de Regimentets

Fattigcasse tilhørende Obligationer ikke medfører

nogen Forandring i Bestyrelsen af denne Casse og

de samme tilhørende Midler;

at der i Henseende til den af Regimentets Ser¬2.

geanter og Hoboister oprettede Enkecasse bliver, i

Følge den ved Circ. 28de Febr. 1829, ved hvert

Aars Udgang at giøre Indberetning til Coll., om

sammes Formue m. m., ligesom ogsaa de Obliga¬

tioner, som denne Casse maatte blive Eier af, bør

efter den ved Circ. 19de Jul. 1828 communicerede

Resol. samt Fr. 8de Jul. 1840 § 19 opbevares i

Regts. Cassen.

Rescr. Samling for 1829, Pag. 18.

Rescr. Samling for 1828, Pag. 220.
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Skr. fra det Kongl. Gene al Comts. Coll. til det

militaire Vare=Depot.

Ved herhos at remittere de af Depotet indsendte

Udkast til Conditionerne for den Licitation, der er be¬

stemt til, at skulle afholdes over en Deel Sager til Brug

for Armeen, samt til et Avertissement angaaende denne

Licitation, tilkiendegives tillige 1. at bemeldte Udkast

approberes og tillader man at 100 Ex. trykkes af Con¬

ditionerne; 2. at naar Licitations=Forretningen indsendes

maa der med Hensyn til Priserne oplyses, hvor meget

senest er betalt for linnede Sager til Armeen og hvad i

øvrigt maatte kunne være at bemærke; 3. at der ikke kan

giøres nogen Undtagelse, i Henseende til de 2000

Stk. Patrontasker som skulle anskaffes, men samme

blive ligesom de øvrige Lædertøisorter at sætte til Licita¬

tion; 4. at de syn Stkr. Haandværkerhatte, der i Aar

skulle anskaffes, ikke blive at sætte til Licitation, men at

levere paa samme Maade som hidtil.

Da i Depotet haves en temmelig stor Beholdning

af Cavall. Støvler og Støvlefødder, vil heraf ingen

være at bortlicitere i Aar.

Under 26de Junii 1841 har Magistraten i Eckern¬

förde indstillet at et Jordstykke maatte, imod et af Direc¬

tionen for Christians Pleiehuus udstædt Revers og en aar¬

lig Leie af 6 Rd., overlades Stiftelsen, til udelukkende

Afbenyttelse paa 20 Aar fra 1ste Mai 1841 af at regne.

Kongl. Resol. see Coll. Skriv. 10de Julii til det Kongl.
General Toldkammer og Commerce=Coll.

Kongl. Resol. see Coll. Skr. 10de Julii til Commis¬

sionen for Land= og Søe=Etatens Forsyning med uldne Varer.

Rescr, til det Kongl. General Comts. Coll.

Den militaire Halle=Commission skal for Fremti¬
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den bestaae af tvende i Tienesten staaende Officerer:

en Techniker, udnævnt af Collegiet, og hvortil kan tages

Fabriqueur Hertzsprung, der er Medlem af den nuværende

Halle=Commission, samt af et fierde Medlem, der ud¬

nævnes af den Interimistiske Commission. Ingen af

Halle=Commissionens Medlemmer bør have contraheret

om eller deeltaget i Leverancerne.

Til Rettesnor for denne Commission opsættes en

Instrux, baseret paa det af Coll. indsendte Udkast, dog

med den Modification, at Varerne, der leveres fra 1s¬

serød Fabrik, fremdeles kunne halles paa denne Fabrik.

Hvad Hallingen af de Varer angaaer, der leveres

fra Fabrikker i Fyen, Nørre=Jylland og Hertugdømmene,

bør nærmere tages under Overveielse, om ikke denne

Halling, saafremt Coll. skiønner det at være en ufravi¬

gelig Betingelse, at den skal finde Sted, forinden Pres¬

ningen, i Fremtiden kunde foretages i Provindserne ved

dertil oprettede Halle=Commissioner.

Det bør i øvrigt være Halle=Commissionen overladt

at bestemme, om et Stykke Klæde, der afviger ubety¬

deligt i Maal eller Vægt fra den approberede Prøve, ikke

desuagtet, paa Grund af dets øvrige gode Beskaffenhed,

kan antages, og Coll. har desaarsag at tilføie Instruxen

Regler for slige Tolerancer, overeensstemmende med hvad

der hidtil har været Brug ved den nuværende Halle¬

Commission.

Medlemmerne af Halle=Commissionen tilstaaes de

af Coll. i Forslag bragte Godtgjørelser, nemlig de 2 Of¬

ficerer hver 12 Rd. 48 ß. og den af Coll. udnævnende

Techniker 20 Rd. 80 ß.; alt maanedligen og i Sølvmynt.

Disse Godtgjørelser, der blive at udrede af det mi¬

litaire Fond, skulle ikke betragtes som Gager, med Und¬

* for Tiden Capitainerne Friderich Christian v. Ernst

af det første Liv=Regt. til Fods og Eusebius v.

Bruun af det Kongl. Artill. Corps.

14
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tagelse af den Fabriqueur Hertzsprung for Tiden til¬

lagte Godtgjørelse, eftersom den allerede ved Kongl. Re¬

solution er tillagt ham som Gage.

Collegiet bemyndiges til, ved indtræffende Foran¬

dring med de førstnævnte 3 Medlemmer af Halle=Com¬

missionen, at beskikke Andre i deres Sted.

Decisionen i de af den Interimistiske Commission

aflæggende Regnskabssager henlægges under Vort Gene¬

ral Toldkammer og Commerce=Collegii General=Decisor.

Skr. fra det Kongl. General Comts, Coll. til det

militaire Vare=Depot.

Man har approberet en Patronpose, indrettet til et

Bundt 17 lødige Infant. Kuglepatroner, a 15 Stk. Pa¬

troner pr. Bundt, en dito til et Bundt 17 lødige In¬

fant. Rendekuglepatroner, i 10 Stk. pr. Bundt, en

dito til et Bundt 16 lødige Kuglepatroner til riflede

Musqveter, a 10 Stk. Patroner pr. Bundt, en dito til to

Bundter 16 lødige Kuglepatroner til riflede Musqveter,

a 10 Stk. Patroner pr. Bundt, en dito til 3½ Bundt

Krudtpatroner for Riffelskytterne, i 10 Stk. Patroner

pr. Bundt, en dito til skarpe Patroner for de med een

Carabin og een Pistol bevæbnede Cavallerister, indehol¬

dende et Bundt 17 lødige Cavall. Carabin Rendekugle¬

Patroner, a 10. Stk. pr. Bundt, to Bundter 16 lødige

Cavall. Carabin Kuglepatroner, i 10 Stk. pr. Bundt

og 5 Stk. enkelte 16 lødige Cavall. Pistol=Kugle¬

patroner.

Disse Patronposer, som ere blevne forsynede med

Coll. Prøvesegl, følge herved tilbage, for at tiene til

Rettesnor, for de herefter forfærdigende Patronposer.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til In¬

specteuren over Infanteriet og de lette Tropper.

Ved Resol. 15de April har det behaget Hs. Maje¬

stæt paa Coll. Forestilling at approbere „at en Commis¬
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og dernæst indgive Forslag til de Forandringer, der paa

Grund af Percussions=Vaabens Indførelse i Armeen,

ville være at foretage i Ex. Reglementet.“

Efterat dette Forslag igiennem Coll. har været Hs.

Majestæt forelagt, har Allerhøistsamme under 25de Ju¬

nii tilkiendegivet Coll., „at en Comss. der under 4de

Maii er nedsat til, at omarbeide Ex. Reglementet af

1821, har været paadraget, at afgive Betænkning over

dette Forslag og at denne, der i enkelte Punkter er ud¬

gaaet fra andre Præmisser, end de hvorpaa førstnævnte

Commissions Forslag var baseret, anseer en Deel Foran¬

dringer i de foreslaaede Commando-Ord og Haandgreb

for hensigtssvarende og desaarsag har indsendt hosføl¬

gende Udkast til de Forandringer i Infant. Ex. Regle¬

mentet, som den anseer fornødne, ved Brugen af Per¬

cussionsvaaben.

Hs. Majestæt har derhos yttret, at forinden der

resolveres i denne Sag, er det Allerhøistsammes Villie,

at dette Udkast prøves i Ex. Skolen under Infant. In¬

specteurens Tilsyn, der derefter har at indgive Rapport

til Hs. Majestæt, som derpaa Selv vil lade Sig denne

Exercice præsentere.

Hvilket herved meddeles til Efterretning og Iagttagelse.

Rescr, see Coll. Skrivelse af 31te Julii til det Kongl. 3 Julii.

Artillerie=Corps.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 3 Julii.

Kongl. Rentekammer.

Det Kongl. Rentekammer har udbedet sig Collegiets

Yttring over et Andragende fra det Lauenborgske Forst¬

og Iagtamt om, at den hidtil successive i Aarets Løb

fra det herskabelige Tørvmagazin leverende Tørv til det

Lauenborgske Jægercorpses Detachement i Ratzeborg maatte

herefter blive præsteret med et fastsat Qvantum paa eengang.

14
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I Anledning heraf undlader man ikke tienstligst

at meddele Corpsets Erklæring med Bilag, hvorefter det

ansees ønskeligt, at der fastsættes et vist Qvantum Tørv

som til en bestemt og passende Aarstid maatte leveres

paa eengang til Detachementet, ligesom det efter Forbru¬

gen af Tørv i de sidste fem Aar antages, at 110,000

Stkr. Tørv aarligen, foruden de sædvanlige 3 Favne

Brænde vil være tilstrækkeligt til Detachementets Forbrug.

For øvrigt maa man henlede velbemeldte Kammers

Opmærksomhed paa, hvad i Erklæringen er yttret om

den hidtil leverede Tørvs saare ringe Bonitet og det

Ønskelige i, at Tørven maatte herefter blive tør indbragt

paa eengang til Tørvmagazinet, i Stedet for som hidtil

endog under vaadt Veirligt til forskjellige Aarstider.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til den

Kongl. Livgarde til Hest.

I Følge Rescr. 25de Junii skal det Locale i un¬

derste Etage af den Kongl. militaire Høiskoles Bygning

med dertil hørende Staldrum, Remisser, Gaardsrum og

øvrige Beqvemmeligheder, som for Tiden er overladt

Oberst v. Ovaade til Beboelse, naar denne fraflytter det,

overlades Commandeuren for den Kongl. Livgarde til

Hest, Gen. Major v. Bardenfleth, imod at Sammes

Qvarteerpenge inddrages, saalænge han beboer denne

Leilighed.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

Dronningens Liv=Regt. til Fods.

Regimentet tilkiendegives herved:

1. At da der fra Artill. Corpset og samtlige Infant.

Regimenter og Jæger=Corpser blot kan blive afgivet

til Gensdarmeriet i alt 22 Uoff., i Stedet for det

bestemte Antal af 38 Uoff., bliver foruden Hoff. P.

endvidere dertil at afgive fra Dronningens Liv¬

Regt. af de fra Landet udskrevne Mandskaber 4
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duelige og paalidelige Subjecter der maa have

tient i det mindste eet Aar i Garnisonen, foruden

den Tid de have tilbragt i Ex. Skolen, og maa

bemeldte Uoff. og Mandskaber være marschfærdige

til, at kunne afgaae den 9de Julii, efter vedlagte

Marschroute og Qvarteeranviisning, til Wandsbeck,

hvor de have at melde sig hos den constituerede

Commandeur for Gensdarmeriet.

2. Da Lønning og Tillæg for de til Gensdarmeriet

afgivne Uoff. og Mandskaber tager sin Begyndelse

med den Dag, de forlade deres Garnison, maa de¬

res Forpleining ved de resp. Regimenter og Corps

ophøre fra samme Dag, og bliver der at udbetale

dem for Marschdagene, at regne fra den Dag, de

afmarschere fra deres resp. Garnisoner, hvad de ef¬

ter Coll. Skr. 25de Maii kunne tilkomme, enten

som Uoff, eller som Gemeene ved Gensdarmeriet i

Lønning og Tillæg samt Brødpenge, hvoraf de maa

afholde Udgivt til deres Underholdning paa Mar¬

schen og de kunne følgeligen ikke tilkomme frie Be¬

spiisning hos de Værter, hos hvilke de indqvarteres

paa Marschen. Over hvad saaledes udredes af ved¬

kommende Regt. eller Corps bliver Regning at

indsende til Godtgjørelse for at Beløbet kan søges

refunderet af General Toldkammer og Commerce¬

Coll.

De fornævnte Uoff. og Mandskaber skulle i Følge3.

Kongl. Befaling medgives Mundering samt Arma¬

tur og en Fortegnelse herover tilstilles Comman¬

deuren for Gensdarmeriet, der vil blive paalagt at

tilbagelevere vedkommende Regt. eller Corps disse

Sager, naar Fodgensdarmernes Uniformering og

Bevæbning er iværksat.

4. For saavidt enkelte af disse Uoff. og Mandskaber

* ovenfor Pag. 180.
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maatte efterlade sig Boggield, bliver derover af

vedkommende Regt. eller Corps. at indsende specifi¬

ceret Beregning, for at Beløbet kan vorde godt¬

giort samme og foranstaltet den Paagjældende in¬

deholdt i hvad, der udbetales ham ved Gensdarmeriet.

De Uoff., der nu afgives, saavelsom de, der ere af¬

givne til Gensdarmeriet, skulle føres som Over¬

complette ved de resp. Regimenter og Corps, men

naar deres Nummere udfordres, for at erholde det

Antal vacante Nr., der i Aar skal besættes med

værnepligtige Uoff., blive de ikke at besætte, hvori¬

mod de i andet Fald blive at besætte enten med

de til Tieneste havende overcompl. Uoff. eller naar

ingen saadanne Uoff. haves, ved efter den dertil

ved § 5 af Organisations=Planen, for det beredne

Gensdarmerie meddeelte Tilladelse, at engagere hver¬

vede Uoff., og bliver paa den de sidstnævnte Uoff.

tilkommende Eqviperings=Douceur, der maa udbeta¬

les dem aarligen med en forholdsmæssig Andeel,

ved hvert Aars Udgang hertil at indsende Reqvisi¬

tion, for at Beløbet derefter kan søges godtgiort af

Toldvæsenet.

6. De Douceurpenge, der maatte kunne tilkomme de

til Tieneste ved Gensdarmeriet afgivne Uoff. og

Mandskaber, for, saavidt de ere Værnepligtige har

Toldcassen at afholde og vedkommende Regt. eller

Corps maa derfor underrette Commandeuren for

Gensdarmeriet om, hvilke af de ommeldte Uoff. og

Mandskaber, der ere i dette Tilfælde og for hvilke

Aar, de tilkomme Douceurpenge udbetalt.

7. Ved § 6 i Organisations=Planen for det beredne

Gensdarmerie, er det iblandt andet bestemt, at i

Stedet for de værnepligtige Mandskaber, som afgi¬

ves til Gensdarmeriet og saalænge blive at føre

* N. S. for 1838, Pag. 158.
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som Overcomplette ved de resp. Regimenter og

Corps, maa udskrives et lige Antal Recruter til de

Regimenter og Corps, hvorfra de ere afgivne. De

vedkommende Land=Krigs=Commissairer blive derfor

at opgive saavel de Vacancer, der opstaae ved den

første Afgivelse af Mandskaber til Gensdarmeriet og

til hvilke Vacancers Besættelse ved næste Session

bliver at udskrive Recruter, som ogsaa enhver Foran¬

dring, der siden maatte foregaae, formedelst Af¬

eller Tilgang af Mandskab ved Gensdarmeriet.

For de til Gensdarmeriet afgivende Uoff., hvilke

ved de resp. Regimenter og Corps ere tilstaaede

personlige Tillæg, saasom Forskjellen imellem Com¬

mand. Sergeants og Uoffs. Lønning eller de resp.

2 eller 4 Rd. aarlig for 8 eller 16 Aars Tieneste,

blive disse Tillæg, der efter derom ført Corre¬

spondente med Gen. Toldkammer og Commerce=Coll.

ikke kunne henregnes til saadanne Udgivter, som

Toldvæsenet i Følge § 1 af Organisations=Planen

og § 1 af Anmærkningerne til Gagerings=Planen

for det beredne Gensdarmerie har at afholder frem¬

deles paa samme Maade, som hidtil at afholde af

vedkommende Regt. eller Corps som naar Com¬

mandeuren for Gensdarmeriet derom henvender sig

til Samme, har at foranstalte ham tilstillet, hvad

de Paagjældende i saa Maade tilkomme.

For saavidt nogle af de til Gensdarmeriet afgi¬

vende Uoff. maatte være givte, tilkomme deres i

Garnisonen tilbageblivende Koner og Børn i Un¬

derstøttelse, fra den Dag disse Uoff, forlade Garni¬

sonen og indtil de retournere til samme, det ved

Circ. 20de Aug. 1831 bestemte Tillæg af resp. 4

Röß. daglig for Konen og resp. 2 og 3 Röß. dag¬

N. S. for 1838, Pag. 206.

R. S. for 1831, Pag. 92.
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lig for ethvert hiemmeværende Barn under en Al¬

der af 15 Aar, foruden et Brød til disse hver

femte Dag for regl. Betaling, og maa der paa det

Beløb som saaledes udredes i Tillæg, qvartaliter

hertil indsendes specificeret Reqvisition, der tillige

bør indeholde Oplysning om Børnenes Alder og

hvorvidt de ere hiemme hos Moderen.

Til Transport af fornævnte Uoff. R. og medha¬

vende Mandskabers Bagage fra Glückstadt til Wands¬

beck har man bevilget en Vogn, paa hvilken Regi¬

mentet vilde levere ham hoslagte Paas, for at han

efter samme kan reqvirere Vognen.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

tredie Iydske Infant. Regiment.

Det Danske Cancellie har tilskrevet dette Coll. saa¬

ledes: „Efterat Cancelliet af en Indberetning fra Biskop¬

pen over Aalborg Stift havde erfaret, at Anabaptisten

M. her af Staden havde stiftet en Giendøber=Meenighed

i Aalborg, anmodede man Amtmanden over Aalborg

Amt om ved et Politiforhør, at tilveiebringe nærmere

Oplysning desangaaende. Af de i Anledning heraf ved

Aalborg Kjøbstads saavelsom ved Kiær= og Hvesboe=Her¬

reds Politieretter optagne Forhør, erfaredes det, at be¬

meldte M. i nogle Dage af afvigte Efteraar havde op¬

holdt sig i Aalborg, under hvilket Ophold han i Liim¬

fiorden havde giendøbt flere Personer af bemeldte Kiøbstad

og Omegn samt deriblandt ogsaa Command. Sergeant

ved det tredie Iydske Infant. Regts. tredie Comp. O.

N. F. med Hustrue, hos hvilke Sectens Forhandlinger

afholdtes.

I Anledning heraf tilskrev Cancelliet den nævnte

Amtmand iblandt andet, at de omhandlede Personer

maatte giøres bekiendte med Rescr. 5te Marts 1745 og

Fr. 13de Jan. 1741 samt afæstes Erklæring, om de
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vilde frafalde deres Vildfarelser og holde sig bemeldte

Lovbestemmelser efterrettelige, saavelsom at det burde be¬

tydes enhver især, som ikke maatte findes villig til strax

at udtræde af den stiftede Meenighed, og igien at slutte

sig til Statskirken, iblandt andet at denne Meenighed er

lovstridig, og at det som Følge heraf ikke kan tilstædes

dem at forsamles til fælleds Religionsøvelse, endnu

mindre at uddele den hellige Nadvere i slige forbudne

Forsamlinger, samt at dersom de skulde handle imod

dette Forbud eller endog søge at udbrede deres Lære,

maatte de forvente, i Overeensstemmelse med Rescr. 5te

Marts 1745, at blive henviiste til saadant Sted i Riget,

hvor der er frie Religionsøvelse eller og efter Omstæn¬

dighederne, at det bliver dem paalagt at forlade Landet.

Dette Tilhold er derefter af Politiemesteren i Aal¬

borg navnlig blevet givet fornævnte F., efterat han

havde erklæret, at han fremdeles vilde bekiende sig til

den baptistiske Sect, hvori han ved Daaben er bleven

indlemmet.

Af senere til dette Coll. indkomne Beretninger er¬

fares det imidlertid, at Medlemmerne af den ommeldte

Meenighed uagtet det givne Tilhold, komme sammen

paa den nævnte Command. Sergeant F.s Boepæl og

at han i disse Forsamlinger uddeler Nadverens Sacra¬

mente, og Cancelliet har i Anledning heraf anmodet

Amtmanden om paa nye at lade benævnte Personer

indskiærpe det dem givne Tilhold, med Betydning, at

man for denne Gang vil oversee deres Overhørighed,

men at deres Forsamling, saafremt de skulde fremture i

deres lovstridige Fremfærd, vil blive opløst ved Politiets

Foranstaltning, og de selv satte under Tiltale for at

have overtraadt Landets Love og de dem af Øvrigheden

givne Befalinger, ved at holde lovstridige Religionsfor¬

samlinger m. v., samt in specie om, at det maatte bety¬

des F., at han desuden har at afholde sig fra at uddele
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Nadverens Sacramente. I Forbindelse hermed har man

derhos anmodet Amtmanden om, i paakommende Til¬

fælde at træffe de i foranførte Henseende fornødne Foran¬

staltninger.

Hvilket herved meddeles Regimentet til fornøden

Efterretning.

Kongl. Resol. see Coll. Skriv. 17de Julii til den

Kongl. General Post=Direction.

Rescr, see Coll. Skr. 17de Julii til Comss, for Haand¬

skydevaaben.

Kongl. Resol. see Coll. Skr. 28de Aug. til Liv=Regt.

Dragoner.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Artill. Corps.

Efter hvad der er yttret saavel af den bestandige

Gevær=Comss., som i den fra den til Percussionsvaabens

Indførelse i Armeen anordnede Comss., indhentede Be¬

tænkning over de af Major v. M. foreslaaede Reqvisiter

til Percussions=Geværer for det Holsteen=Lauenborgske

Contingent, anseer Coll. det for rettest at der af Reserve¬

Pistons og af Reserve=Canalskruer medføres af hver Sor¬

20 pCt. af Geværernes Antal, af Pistons og Skruenøgler

samt af Stiftudslaaere med Rømmenaale 1 for hver

Mand, af Fierhager 1 for hver Uoff. og 1 for hver

siette Mand samt af de senere af Majoren foreslaaede

Sikkerheds=Indretninger, der bestaae i en Læderbrik med

Hul i Midten, til at sætte paa Pistonen, hvorved Hanen

naar den nedlades paa Læderbrikken, forhindres i med

sin Bane at komme i Berørelse med Pistonens Overflade

1 for hvert Gevær.

Ved at meddele Corpset dette, maa man have

Samme anmodet om strax, at lade det i Overeensstem¬

melse hermed fornødne Antal Reserve=Pistons og Ne¬

serve=Canalstruer forfærdige af Bøssemager I. ved Siel
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landske Jæger=Corps samt derefter lade dem besigtige af

den bestandige Gevær=Comss. Hvad Forfærdigelsen af

de andre Neqvisiter angaaer, med Undtagelse af Sikker¬

heds=Læderbrikken, der bliver forarbeidet ved Vare=Depotet,

kan herom forventes nærmere Bestemmelse.

I Forbindelse hermed meddeles, at det er antaget,

at de 60 Stkr. Patroner, som Jægerne, overeensstem¬

mende med Formations=Planen for det Holsteen=Lauen¬

borgske Contingent af 2 April: Punct 5 Anmærkning 6

pr. Mand skulle bære hos sig, bør bestaae i 45 Kugle¬

og 15 Rendekugle=Patroner, hvorfor der paa det nærmeste

maa haves i samme Forhold af disse to Slags Patro¬

ner i Patron=Voiturerne, samt at der maa haves Fæng¬

hætter pr. Patron baade for Infanteriet og Jægerne.

Med Hensyn til Transporten af disse Fænghætter

er det anseet for hensigtsmæssigst, at hver Uoff. og hver

Mand forsynes med en Blikdaase efter medfølgende Mo¬

del, indrettet til at bæres i Patrontasken og til at rumme

100 Stkr. Fænghætter, indesluttede i en Papæske, der

igien er indpakket i Papiir, saaledes som Modellen viser,

samt at som Følge heraf de Fænghætter, der maa haves

i Patron=Voiturerne, medføres indpakkede i saadanne smaa

Papæster. Blikdaaserne ville blive foranstaltet forfærdi¬

gede ved Vare=Depotet, hvorimod Papæskerne blive at

forfærdige ved Arsenalet.

I det Coll. til yderligere Oplysning endvidere lader

medfølge en særskilt Model til en saadan Papæske, maa

man slutteligen have Corpset anmodet om, at giøre For¬

sog med Pakningen af disse Fænghætte=Papæsker i Pa¬

tron=Voiturerne, for at det kan erfares, hvorvidt det over¬

eensstemmende med det Foranførte som fornødent an¬

tagne Antal Fænghætter vil kunne rummes i Patron¬

Voiturerne.

*opført under 30 April, Pag. 96.
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Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

det Kongl. Slesvig=Holsteen=Lauenborgske Cancellie.

Efterat Hs. Majestæt ved Rescr. 18de Februar til

Gen. Toldkammer og Commerce=Coll. havde approberet

en Forandring i Grændse=Gensdarmeriets Organisation,

i Følge hvilken 38 Mand af Armeen skulde afgives til

Tieneste som Fodgensdarmer, har det fremdeles under

8de Maii behaget Hs. Majestæt iblandt andet at bestemme,

at der til denne Tieneste skal fra Artill. Corpset, Liv¬

garden til Fods og samtlige Infant. Regimenter og Jæ¬

ger=Corps commanderes Uofficerer, men at for saavidt at

af disse ikke maatte kunne afgives i alt 38 Mand, skulle

de i dette Tilfælde Manglende completteres med duelige

og paalidelige Subjecter i Menigmands=Classen af de

Regimenter og Corpser, der have deres Standqvarteer i

Hertugdømmene, samt at den for det beredne Gensdar¬

merie under 8 Novbr. 1838 approberede Organisations¬

Plan skal med de Modificationer, der følge af Cavall. og

Infant. Vaabnenes forskjellige Natur, ogsaa udvides paa

Fodgensdarmerne, dog med Undtagelse af den i § 6

indeholdte Bestemmelse, at Værnepligtige, som tiene fulde

8 Aar ved Gensdarmeriet, iberegnet den Tid, de før have

tient i Garnisonen, frietages for al videre Krigstieneste

og for at overføres i Forstærknings=Bataillonernes Rulle,

da denne Bestemmelse ikke længere skal være gjældende.

Disse Bestemmelser ere communicerede de fire i

Hertugdømmene garnisonerende Infant. Regimenter, der

ere paalagte hver at afgive 4 Gemene, som Fodgens¬

darmer til Gensdarmeriet, og ere disse Regimenter derhos

tilkiendegivne, at da det ved § 6 i bemeldte Organisa¬

tions=Plan iblandt andet er bestemt, at der i Stedet for

de værnepligtige Mandskaber, der afgives til Gensdarme¬

riet, og som saalænge blive at føre qva Overcompl. ved

de respective Regimenter og Corps, bliver at udskrive et

lige Antal Recruter til de Regimenter og Corps, hvorfra

de ere afgivne, maa de vedkommende Land=Krigscom¬
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missairer opgives saavel de Vacancer, der opstaae ved den

første Afgivelse af Mandskaber til Gensdarmeriet og til

hvilke Vacancers Besættelse ved næste Session blive at

udskrive Recruter, som ogsaa enhver Forandring, hvilken

siden maatte foregaae, formedelst Af= eller Tilgang af

Mandskaber ved Gensdarmeriet.

I det Coll. ikke skulde undlade tienstligst at meddele

det Kongl. Slesvig=Holsteen=Lauenborgske Cancellie Fore¬

staaende til behagl. Efterretning, maa man tillige bede

Vedkommende tilkiendegivne det i denne Anledning For¬

nødne.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. General Toldkammer og Commerce=Coll.

Hs. Majest. har ved Resol. 28de Junii iblandt

mere bestemt, „at Decisionen af de Regnskabssager, som

vedkomme den anordnede Interimistiske Comss, for Land¬

og Søe=Etatens Forsyning med uldne Varer og den

Usserødske Fabriks Realisation skal henlægges under det

Kongl. General Toldkammer og Commerce=Collegii Ge¬

neral=Decision *

Ved at meddele velbemeldte Coll. denne allerhøieste

Bestemmelse, undlader man ikke tillige at underrette

Samme om, at den Usserødske Fabrik med alt til

samme Hørende bliver i Følge bemeldte Resol. afleveret

fra dette Coll. til fornævnte Comss, ved denne Maa¬

neds Udgang og at Revisionen af de under Commis¬

sionen aflæggende Regnskaber vil efter samme Resol.

blive foretaget af Krigsraad A., der ved sin Afgang som

Bogholder ved de militaire Uldmanufacturer er tillagt

1100 Rd. aarlig i Vartpenge, med Forpligtelse at paa¬

tage sig denne Revision.

Det Kongl. General Comts. Coll. har ved Skr.

10de Julii 1841 til det Kongl. Artill. Corps tilladt,

see ovenfor Pag. 210.
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at der med Hensyn til at Regts. Dyrlæge Ringheim til¬

lige er Stabs=Dyrlæge, maa udbetales ham 84 Rd.

aarligen i Qvarteerpenge.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Holsteenske Landseneer=Regt.

Regimentet har yderligere yttret, hvorfor Samme

formeener, at Douceurpenge for tredie Gang tilkomme

de i Julii Maaned 1838 som Recruter indkomne Land¬

senerer, der i afvigte Efteraar have været indkaldte til

Hestepasning og efter at have været permitterede i Græs¬

ningstiden fra Junii Maaneds Begyndelse forrige Aar,

og har derhos anholdt om at vorde godtgjort i det Hele

75 Rd. Douceurpenge for disse Mandskaber, dog derunder

indbefattet de anviiste 20 Rd. til Pudsepengenes Be¬

stridelse.

I Anledning heraf undlader man ikke at meddele:

Naar det ved Regimentet hidtil har været antaget, at

Ex. Skoletiden er bleven regnet med til Mandskabets to

første Tienesteaar, kan saadant kun være en Følge af

den Omstændighed, at Regimentet halvaarligen har er¬

holdt et saa meget større Antal Recruter, end det plan¬

mæssige Antal af 36 Mand, at Samme kun omtrent

har behøvet Mandskabet af tredie Skolehold til Garni¬

sonstienestens Bestridelse, men denne Omstændighed kan

ikke frietage de i Tienesten ældre Mandskaber for den

dem efter de almindelige Anordninger paahvilende Pligt

at forblive til Tieneste, naar Omstændighederne giøre

saadant fornødent, indtil de Recruter, der skulle tages til

Tieneste i deres Sted, ere dimitterede fra Ex. Skolen,

og som Følge heraf maatte de i Julii Maaned 1838

som Recruter indkomne Mandskaber være pligtige at for¬

blive som Tienstgiørende i Garnisonen, indtil Begyndel¬

sen af Decbr. Maaned 1840, uden Hensyn til, om de

havde kunnet permitteres i Græsningstiden eller ikke.
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Decisionerne paa Notat 4 § 4 i Casse=Regnskabet for

Aaret 1837 og Notat 4 § 2 i Regnskabet for 1839 ere

ikke anvendelige, thi bemeldte Notater og de derpaa afgivne

Decisioner ere motiverede derved, at de deri omhandlede

Necruter vare, efterat have været et heelt Aar i Ex.

Skolen, dimitterede fra Skolen som tienstdygtige, og at

der saaledes var Billighed for, at tilstaae dem Douceur¬

penge for det tilbagelagte Aar, der af vedkommende Land¬

milice=Sessioner vil blive regnet dem tilgode i deres

hele Tienestetid efter den dem paahvilende Værnepligt.

Den Omstændighed, at de omhandlede femten Mand

ere, efter at være permitterede 1ste Junii 1840, igien

indkaldte til Hestevartning 16de September kan saaledes,

efter hvad Regimentet selv har antaget, ikke give dem

Adgang til Douceurpenge for tredie Gang, saa meget

mindre som de ikke i det hele have været længere end

26 Maaneder tilstæde i Garnisonen, hvilket netop er

det samme Tidsrum, hvori en Recrut af Infanteriet

maa forblive i Garnisonen, Skoletiden iberegnet, uden

derfor at erholde mere end 10 Aars Douceurpenge.

Man seer sig efter det Foranførte ikke beføiet til,

at opfylde Regimentets Anmodning, og hvortil desuden

ingen Pengemidler haves.

Under 10de Julii 1841 er det militaire Vare=De¬

pot fra det Kongl. General Comts. Coll. tilkiendegivet,

at i Stedet for at bruge Tobak, til at ryge med for Møl

Magazinerne, vil det være ønskeligt, om Depotet i Frem¬

tiden kunde vælge et andet virksommere Middel imod

Møl, samt at der i det militaire Klæde=Oplag anvendes

Terpentinolie, som Conservations=Middel for de samme¬

steds opbevarede uldne Varer.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til den

Interimistiske Comss, for Land= og Søe=Etatens Forsy¬
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ning med uldne Varer og den Usserødske Fabriks Reg¬

lisation.

Hs. Majestæt har under 28de Junii behaget at re¬

solvere saaledes:

„Vi have modtaget Vort Collegii Forestilling betr.

Overlevering af den Usserødske Fabrik til den Interimi¬

stiske Comss. m. m. og resolvere i denne Anledning herved

som følger:

1. Overleveringen af den Usserødske Fabrik med Alt

til samme Henhørende, til den Interimistiske Comss.,

bør skee ved en Afleverings=Comss., bestaaende for

Coll. Vedkommende af to af dets Embedsmænd og

to Sagkyndige, hvilke alle udnævnes af Coll., de

to sidstnævnte fornemmeligen, for at taxere samtlige

til Fabrikken henhørende Maschiner og Inventarier;

det er den Interimistiske Comss, overladt at lade et

ligesaa stort Antal, som det ovenfor nævnte, af Com¬

missionen selv udnævnte Mænd, deeltage i Overle¬

vering og Taxation.

Beskrivelse over Bygninger og Værker har Coll. at

lade foretage ved en Ingenieur=Off., og skal det

være den Interimistiske Comss, overladt enten at

udnævne en Bygningskyndig til at deeltage i denne

Beskrivelse eller siden at lade optage et lovformeligt

Syn.

Uldmanufacturernes Regnskab indtil den Dag, Over¬

leveringen finder Sted, bør derpaa snarest mueligt

afsluttes og en Status for Manufacturerne derefter

opgiøres samt meddeles den Interimistiske Comss.

tilligemed en Beregning over det Pengebeløb, som

de i meer eller mindre færdig Tilstand værende

Varer samt Beholdningen af Garn, Uld, Farvestof¬

fer m. m., der ere blevne overleverede, efter Bøgerne

staae Fabrikken i, ligesom og den Casse=Beholdning,

som Uldmanufacturerne til den Tid har og forefin¬
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des i Zahlcassen, bliver at aflevere til Commissionen.

Denne Aflevering af Fabrikken bør skee senest inden

den 31te Julii dette Aar.

4. Den militaire Halle=Comss, skal for Fremtiden be¬

staae af to i Tienesten staaende Officerer hvortil

nu kan vælges Capitainerne v. Ernst af første Liv¬

Regiment til Fods og E. v. Bruun af Artill. Corp¬

set, en Techniker, udnævnt af Coll. og hvortil kan

tages Fabriqveur Hertzsprung, der er Medlem af

den nuværende Halle=Comss., samt af et fierde, Med¬

lem, der udnævnes af den Interimistiske Comss.

Ingen af Halle=Commissionens Medlemmer bør

have contraheret om eller deeltaget i Leverancerne.

Til Rettesnor for denne Comss, opsættes en In¬

strux, baseret paa det af Coll. indsendte Udkast dog

med den Modification, at Varerne der leveres fra

Usserød=Fabrik, fremdeles kunne halles paa denne

Fabrik.

Hvad Hallingen af de Varer angaaer, der leveres

fra Fabrikker i Fyen, Nørre=Jylland og Hertugdøm¬

mene, bør det nærmere tages under Overveielse, om

ikke denne Halling, saafremt Coll. skiønner det at

være en ufravigelig Betingelse, at den skal finde

Sted forinden Presningen, i Fremtiden kunde fore¬

tages i Provindserne ved dertil oprettede Commissioner.

Det bør i øvrigt være Halle=Commissionen over¬

ladt at afgiøre, om et Stykke Klæde, der afviger

ubetydeligt i Maal eller Vægt fra den approberede

Prøve, ikke desuagtet paa Grund af dets øvrige

gode Beskaffenhed kan antages, og Coll. har des¬

aarsag at tilføie Instruxen Regler for slige Tole¬

rancer, overeensstemmende med hvad hidtil har væ¬

ret Brug ved den nuværende Halle=Comss.

* see nedenfor.
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5. Medlemmerne af Halle=Comss. tilstaaes de af Coll.

i Forslag bragte Godtgjørelser, nemlig de to Off

hver 12 Rd. 48 ß. og den af Coll. udnævnte

Techniker 20 Rd. 80 ß.; alt maanedligen og i

S. Mynt.

Disse Godtgjørelser, der blive at udrede af det

militaire Fond, skulle ikke betragtes som Gager, med

Undtagelse af den Fabriqveur Hertzsprung for Ti¬

den tillagte Godtgjørelse, eftersom den allerede ved

Kongl. Resolution er tillagt ham som Gage.

6. Coll. bemyndiges til, ved indtræffende Forandring

med de førstnævnte tre Medlemmer af Halle=Comss.,

at beskikke Andre i deres Sted.

7. Det under Coll. henhørende Comtoir for de mili¬

taire Uldmanufacturer skal, efterat Usserød=Fabrik

med Alt til Samme Henhørende (derunder alle de

militaire Uldmanufacturer vedkommende Documen¬

ter og Protocoller) ere afleverede til den Interimi¬

stiske Comss., indgaae.

Den i bemeldte Comtoir ansatte Bogholder, Krigs¬8.

raad Andersen, skal derefter meddeles Afskeedi

Naade, med Behold af de havte 1100 Rd. i Vart¬

penge, imod at han forpligtes til, at paatage sig

Revisionen af de under den Interimistiske Comss.

aflæggende Regnskaber.

Decisionen i disse Regnskabssager henlægges un¬

der Gen. Toldkammer og Commerce=Coll.=Decision.

9. De i bemeldte Comtoir ansatte Cancellister, nemlig

Cancellist Römer og surnumeraire Cancellist Holten

skulle, for at assistere Krigsraad A. ved Regnskabets

Opgiørelse og Bøgernes Afslutning, indtil at Over¬

levering har fundet Sted, og for, efterat dette er

skeet, at assistere i det tredie Departements=Comtoir,

under hvilket en Deel af de Forretninger vorde

henlagte, som have henhørt under Uldmanufactu¬

rernes=Comtoir, vedblive med deres nuhavende Ge¬
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halt at henhøre under Coll., indtil at dette, efterat

Armeens tilkommende Organisation er bestemt, ned¬

lægger Forestilling om, hvilke Forandringer Samme

vil foranledige i Coll. Comtoirer og disses Personale.

Den ved Usserød=Fabrik ansatte Controlleur, Krigs¬10.

raad Bache afskediges, efter Fabrikkens Overlevering,

i Naade med 1100 Rd. aarlig i Vartpenge.

11. Major v. Behmann og forhenværende Klædekræm¬

mer Böttger skulle, naar den fremtidige Halle=Comss.

har tiltraadt sine Functioner, afskediges i Naade fra

deres Forretninger som Medlemmer af den nuvæ¬

rende Halle=Comss., resp. med 400 og 350 Rd. i

aarlig Pension.

Hvorefter Coll. har at foranstalte det videre i denne

fornødne.Sag

Ved at meddele den Interimistiske Comss, for Land¬

og Søe=Etatens Forsyning med uldne Varer og den 1s¬

serødske Fabriks Realisation forestaaende Resolution til

Efterretning for Sammes Vedkommende, undlader man

ikke tillige at underrette Comss. om:

1. At Overleveringen af den Usserødske Fabrik med alt

til samme Henhørende til Comss., kan tage sin Be¬

gyndelse Mandagen den 26de Julii om Morgenen

og vil denne Overlevering, ved at fortsættes de føl¬

gende Dage, kunne være tilendebragt til Maanedens

Udgang.

2. At for Coll. Vedkommende vil ved bemeldte Over¬

levering give Møde Justitsraad og Comtoirchef See¬

gers, Krigsraad og Bogholder Andersen, Fabriqveur

Hertzsprung og Maschinbygger J. F. R. Hansen,

hvorhos man fra Comss. forventer opgivet, hvem der

fra dens Side giver Møde ved denne Forretning.

3. At Ingenieur=Corpset er anmodet om, at beordre

Oberstlieutenant v. Purgan til, at foretage Beskrivel¬

sen over Fabrikkens Bygninger samt Værker og ud¬

152
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beder man sig nærmere meddeelt, om Comss. vil

udnævne en Bygningskyndig til at deeltage i denne

Beskrivelse, ligesom hvem i saa Fald dertil vælges.

At man har meddeelt Capitainerne v. Ernst af det4.

første Liv=Regt. til Fods og E. v. Bruun af det

Kongl. Artill. Corps samt Fabriqveur Hertzsprung

Ordre, at de tilligemed et fierde Medlem, som ud¬

nævnes af den Interimistiske Comss. og hvorom

nærmere Underretning forventes, skulle fra 1ste

August næstkommende udgiøre den fremtidige mili¬

taire Halle=Commission.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

det Kongl. Artill. Corps.

Ved de af Corpset indsendte Erklæringer fra dets

tvende Mund. Commissioner, i Anledning af Coll. Skri¬

velser angaaende at der ved Corpsets Batterier, Comp.

og Etater bør haves et Sæt nye Over=Mund. Stykker

for Understaben, Uoff. og Trompetere, foruden det Sæt,

som bruges i den daglige Tieneste, har bemeldte Com¬

missioner søgt at godtgiøre, at saadant ikke kan være

Tilfældet.

Uagtet alt, hvad i de fornævnte Erklæringer er

anført for at bevise, at ved Corpsets Batterier, Comp.

og Etater Intet saadant Sæt nye Over=Mund. Stykker

kan haves i Behold for Understabs= og Uoffs. Classerne,

kan man dog ikke fravige den antagne Regel, at paa

ethvert saadant Nr. skal af Kiole, Baistrøie, Buxer og

Felthue findes paa Mund. Kamrene et Sæt nye Sager

foruden det Sæt, hvilket er til Brug i den daglige Tie¬
neste, saa meget mere, som Terminen for Over=Mund.

Stykkerne er rundelig beregnet i den Forudsætning, at

Uoffs. Classerne ere daglig i Tieneste og i Mundering

samt at intet Over=Mund. Stykke for denne Classe maa
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13 Julii.ansees for, at være udtient, saalænge det af dem kan

bruges i den daglige Tieneste.

Som Følge heraf kan man ikke indrømme nogen

Godtgjørelse i Penge for Over=Mund. Stykker, naar

der ikke for det paagjældende Individ haves paa Mund.

Kammeret et Sæt nye Over=Mund. Stykker, foruden

det Sæt, der bruges i den daglige Tieneste.

Kongl. Resol. 16 Julii.

Vi bifalde allernaadigst, paa Forestilling fra det

Kongl. Danske Cancellie, at det i Fremtiden overlades

Kjøbenhavns Universitet, at besætte Klokker= og Graver¬

tienester ved Vor Frue og Trinitatis Kirker her i Sta¬

den Kjøbenhavn, hvorimod Vi fremdeles ville have Os for¬

beholdt, at besætte samtlige Gravertienester ved Assistente¬

Kirkegaardene udenfor Byen.

Rescr. til det Kongl. General Comts. Collegium. 17 Julii.

Stabs=Chirurgen ved Vor Armee skal i Fremtiden

have Embeds=Rang med Majorer af Armeen.

Endvidere ville Vi have Regiments=Chirurgerne til¬

lagt Rang i syvende Classe Nr. 2 af Rangforordningen

14de Octbr. 1746, med Adgang til, ligesom hidtil, i

Følge Resol. 1ste Jun. 1812, efter 6 Aars Tieneste, at

forundes Rang med Capitainer af Armeen.

Hvorom begge Cancellier og øvrige Vedkommende

blive at underrette.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til 17 Julii.

den Kongl. General Post=Direction.

Hs. Majst. Kongen har under 8de Julii behaget

at rescribere Coll. saaledes: „af et fra General=Comman¬

doen i Hertugdømmene indkommet Andragende have Vi

erfaret, at de af Liv=Regt. lette Dragoner, navnligen til

* R. S. for 1812, sub 1 Aug. 1812, Pag. 410.
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Kiel, Lüjenburg, Neustadt og Segeberg commandeerte

Post=Escorter have modt Vanskelighed ved at forskaffe sig

Qvarteer, til fornøden Hvile for Mandskab og Heste, li¬

gesom og, at de, naar dette skal betales efter Taxten,

kun ville beholde lidet tilbage af det Tillæg, hvilket er

dem tilstaaet, for dermed at bestride Udgivterne til deres

øvrige Fornødenheder underveis.

I Betragtning af de saaledes oplyste Omstændighe¬

der og da General Post=Directionen har erklæret, at den

foretrækker militaire Escorten, selv om Udgivterne noget

forhøies, for en anden Escorteringsmaade, ville Vi have

den herom givne Resolution modificeret derhen, at Post¬

Escorterne af fornævnte Regt., foruden det dem i For¬

bindelse med Lønning, Brød m. m. forundte Tillæg af

19½ Röß. daglig, tilstaaes frit Qvarteer paa det Sted,

hvortil de have escorteret Posten, og paalægge Vort Coll.

at indlede Correspondence med General Post=Directio¬

nen, for at denne igiennem vedkommende civile Øvrig¬

heder kan træffe saadan Foranstaltning ved Accord, at

Post=Escorterne af Liv=Regt. Dragoner forud kunne an¬

vises for et vist Tidsrum ad Gangen, enten qvartals¬

viis eller halvaarlig et bestemt Qvarteer med Staldrum,

hver Gang for 24 Timer, paa de Stationssteder,

hvortil Post=Escorte afgives, imod at Udgivten dertil

udredes paa samme Maade, som de øvrige Udgivter i

Anledning af den militaire Post=Escortering.

I Medhold af foranførte Resolution maa man

have den Kongl. General Post=Direction anmodet om,

paa den af Hs. Majestæt befalede Maade at sørge for

Qvarteer og Staldrum til de Post=Escorter, som fornævnte

Regt. afgiver, og henstilles for øvrigt til velbemeldte Di¬

rection, om det ikke maatte være rigtigt, at Udgivten i

saa Maade bliver, ligesom det Post=Escorterne tilkom¬

mende Tillæg af 19½ Röß. S. M. daglig pr. Mand,

godtgiort Vedkommende directe af Postcassen, i Stedet for

som de øvrige extraordinaire Udgivter, i Anledning af
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Post=Escorteringen, at afholdes forskudsviis af den mili¬ 17 Julii.

taire Fond.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til Ge¬ 17 Julii.

neralstaben.

Coll. undlader ikke herved at meddele Generalstaben

til fornøden Efterretning og Iagttagelse, at det hidtil af

den militaire Fond udredede Tilskud til Land=Opmaalin¬

ger og Korters Udgivelse ved Staben, til Beløb 1770

Rd., ikke længere vil blive anviist igiennem dette Coll.,

men at samme herefter maa reqvireres godtgiort ved Fi¬

nants=Deputationen, paa hvis Normal=Reglement og Bud¬

get, det nu er ført til Udgivt.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til Ra¬ 17 Julii.

qvet=Corpset.

Artill. Corpset har hertil indberettet, at de paa

Frederiksværk værende Artill. Off., som ere overdragne

Controllen af det paa dette Værk til Land=Etaten for¬

færdigende Materiel, have giort opmærksom paa Nytten

og Nødvendigheden af at kunne disponere over enkelte

kyndige og af Værket uafhængige Haandværkere, til Assi¬

stence, ved Eftersyn af Træe og Beslagdele af en Deel

Voiturer, der forfærdiges til bemeldte Etat, og derfor an¬

draget paa, til dette Øiemed 3 44 Gange maanedligen

at maatte benytte den ved Naqvet=Corpset værende Hiul¬

mand og 1 i 2 Gange ugentligen Corpsets Smed, imod

at der herfor tilstaaes dem en Godtgjørelse.

Da dette vilde bidrage til bemeldte Sags Fremme

og Raqvet=Corpset i en Sagen vedlagt Skrivelse har er¬

klæret, at fra Sammes Side Intet var til Hinder herfor,

har man bevilget dette Artill. Corpsets Andragende, med

Tilføiende, at de ommeldte to Haandværkere maa til¬

staaes hver 16 Röß. dagligen for hver Gang, de saale¬

des bruges af bemeldte Controll=Officerer.

Hvilket meddeles til Efterretning og Iagttagelse.
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Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

Commissionen, der er anordnet til at overveie, paa hvilken

Maade Haandskydevaaben for Fremtiden bør være ind¬

rettede.

I Anledning af en af Commissionen til Hs. Ma¬

jestæt indgiven Forestilling, har det behaget Allerhøist¬

samme ved Rescript til Coll. af 8de Julii at resolvere

som følger:

„Commissionens Indstilling i Almindelighed, at den

nye Construction af Haandskydevaaben, med den af L.

opfundne Percussionslaas til Antændelse fra neden, pro¬

visorisk maatte sanctioneres til nærmere practisk Prøve

i Armeen, finder Vort Bifald; ligesom ogsaa Commis¬

sionens Forslag, in specie om nye Cavall. Skydevaaben

af dette System, om Fænghætternes Form og Størrelse

samt om Forfærdigelsen og Uddeling af et vist Antal

af de foreslaaede Vaaben, til nærmere Undersøgelse og

Prøve ved nogle Cavall. Regimenter, approberes; dog

ville Vi, at foreløbigen kun Baglade=Carabiner og Bag¬

lade=Pistoler sættes i Arbeide, uddeles og prøves, ligesom

at Resultaterne, af de anstillede Prøver tilstilles Com¬

missionen.

Overeensstemmende med Comss. Forslag kunne disse

Vaaben forfærdiges paa Cronborg=Geværfabrik og Beta¬

lingen ligvideres i den Pengesum, som aarligen tilkom¬

mer Fabrikken, saaledes at denne Leverance ikke foraar¬

sager nogen særskilt Udgivt.

Hvad angaaer Forlade=Pistoler da ønske Vi, for¬

inden med Hensyn til denne afgives Vor Resol., at

Commissionen vil udtale sig om Nytten af, at anvende

Rendekugleskud opveier den store Ulempe, at Soldaten

er tildeelt to Slags Patroner og Cavalleristen endog to

Slags Pistoler, naar han ellers kunde hjælpe sig med

eet Slags, thi det synes, som om Commissionen kun af

særdeles Hensyn til Rendekugler har bragt Forlade=Pi¬
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stolen i Forslag. I det Tilfælde Comss, skulde erklære

sig for Bibeholdelsen af Rendekugler, om ogsaa for Ca¬

vall., ønske Vi tillige at modtage Coms's. Formeening,

om Baglade=Pistolens Anvendelighed til Rendekugleskud,

for saavidt ikke Løbets Bedærvelse skulde være uundgaae¬

lig Følge af Kuglernes Presninger..“

Ved at meddele forestaaende til Efterretning og

Iagttagelse, undlader man ikke at tilføie, at i Medfør af

samme er bestilt paa Fabrikken det opgivne Antal af

resp. 282 Stk. riflede Baglade=Pistoler og 299 Stk. rif¬

lede Baglade=Carabiner.

Naar disse Vaaben, som Fabrikken er anmodet om

at foranstalte leverede til Khavns. Arsenal, paa behørig

Maade ere blevne besigtigede af den bestandige Gevær¬

Comss., ville de overeensstemmende med Commissionens

Forslag blive fordeelte paa følgende Maade, nemlig:

Livgarden til Hest 136 Stk. riflede Baglade=Pistoler;

Liv=Regt. Dragoner 49 Stk. riflede Baglade=Pistoler og

130 Stk. riflede Baglade=Carabiner; Pr. Fred. Ferdi¬

nands Regt. Dragoner 49 Stk. riflede Baglade=Pistoler

og 169 Stk. riflede Baglade=Carabiner; og Siellandske

Landseneer=Regt. 43 Stk. riflede Baglade=Pistoler.

Slutteligen bemærkes, at bemeldte Garde og de 3

Regimenter ere paadragne at anstille Prøve med for¬

nævnte Vaaben og underrette Comss. om Resultatet af

disse Prøver.

Rescr, til det Kongl. Artill. Corps.

Corpset har udbedet sig Vor allerhøieste Bestem¬

melse for Hvo, der ved Andragender og Klager er at an¬

see for de nærmeste Forresatte, til hvilke Mandskabet har

at henvende sig, og tilkiendegives i denne Anledning:

1. at naar den Holsteenske Brigade instruerer Mand¬

skabet derhen, at den, der vil indgive Klage eller

andet Andragende, har hermed at henvende sig til
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Commandeersergeanten og først derefter til Batterie¬

chefen, kan dette hverken bestaae med Infant. Regl.

Pag. 84 § 11 eller med Subordinations=Anordning

27de April 1792 § 15—17 eller er stemmende

med hvad, som i Almindelighed er Brug i Armeen;

at de nævnte Lovsteder ikke i sine Forskrivter have2.

giort Undtagelse for det Tilfælde, at en Inferieur

vil træde frem ved en Special=Revue eller Inspice¬

ring med nogetsomhelst Andragende, og at han saa¬

ledes er pligtig til, forinden at melde sit Andra¬

gende for vedkommende Foresatte, og for saavidt det

er skrivtligt, at lade det paategne.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Rentekammer.

Det Kongl. Rentekammer har med Hensyn til

passus 6 i det for Landmilitair=Etaten approberede Bud¬

get for indeværende Aar tilstillet dette Coll. til Afgiø¬

relse en fra Amthuset over Trittau Amt indgiven Reg¬

ning c. ad., paa 28 Rbd. 70 ß. S. M., i Indqvarte¬

rings= og Befordrings=Omkostninger for vedkommende

Sessions=Deputerede i dette Aar.

Ved hoslagt at tilbagesende fornævnte Regning c.

adj. skulde Coll. ikke undlade tienstligst at meddele, at

under den i Land=Etatens Budget passus 6 anførte

Sum ikke er indbefattet Noget til Bestridelsen af deslige

Udgivter, men at samme alene indeholder det Beløb, der

ligesom i de foregaaende Aar vil udfordres til Gager

og personlige Tillæg for Gen. Krigs=Commissairerne samt

Land= og Søe=Krigscommissairerne med enkelte hos de første

ansatte Betiente. For saavidt altsaa disse Befordrings¬

Udgivter, der ingensinde have været afholdte under Land¬

Militair=Etaten, ikke maatte kunne tilveiebringes paa

samme Maade som hidtil, eller paa anden Maade ved
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velbemeldte Kammers Foranstaltning, maa man tienstligst

have det overladt til Samme, at brevvexle med det Kongl.

Slesvig=Holsteen=Lauenborgske Cancellie om, hertil maatte

kunne bidrages Noget af Landmilicefondet for Hertug¬

dømmene.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Rentekammer.

Det Kongl. Rentekammer har anmodet dette Coll.

om, at Amtstuen i Ahrensboeck maatte blive refunderet 8

Rod. S. M., som ere udbetalte i Diæter til Amtslæge,

Dr. S., der har assisteret den i Marts afholdte Landmi¬

lice=Session for Amterne Plöen og Ahrensboeck. For¬

anlediget herved, skulde man ikke undlade tienstligst at

melde, at deslige Diæter, saa meget mindre kunne blive

at udrede af Landmilitair=Etatens Fonds, som ikke en¬

gang Diætpengene for de ved Sessionerne assisterende

militaire Læger deraf afholdes men disse sidste maa, i

Følge Fr. 1 Aug. 1800 § 49, ved Foranstaltning af

Land= og Søe=Krigscommissairerne, bestrides af de ved

Sessionerne idømte Bøder. Man maa derfor overlade til

velbemeldte Kammer at correspondere med det Kongl.

Slesvig=Holsteen=Lauenborgske Cancellie om, hvorledes

med Godtgjørelsen af de ommeldte Diætpenge skal for¬

holdes, saafremt de ikke kunne afholdes paa samme Maa¬

de, som hidtil.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Admiralitets= og Comts. Collegium.

Det Kongl. Coll. har udbedet sig meddeelt Oplys¬

ning, om Vilkaarene ved eventuel Entledigelse af de ved

Landcadet=Corpset antagne Lærere, der ikke ere fast an¬

satte, og navnlig om de efter 20 eller visse Aars Tie¬

neste ansees, med Hensyn til Pensionering, som ansatte

ved Kongl. Resolution, eller om det har været Tilfældet,
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at de efter et saadant Tidsrum, have ved Entledigelsen

beholdt deres fulde Gehalt i Pension.

I Anledning heraf undlader man ikke tienstligst at

meddele, at det ved den for Landcadet=Corpset i Aaret

1831 approberede Plan er, ligesom ved Corpsets ældre

Planer af 1812 og 1816, bestemt, at Lærernes Gage

og Tillæg ikke maa betragtes som Kongelig, og at deraf

ikke kan giøres Paastand paa Pension. Senere er det

ved Resoll. 9 Dec. 1838 tilladt bemeldte Corps, at

bringe saadanne af dets Lærere, som i 8 i 10 Aar

have tient ved samme og udmærket sig ved Flid, Nid¬

kiærhed og Duelighed samt derved erhvervet sig deres

Foresattes Tilfredshed, i Forslag til af Hs. Majestæt, at

vorde udnævnte til Lærere ved Corpset, hvorhos det er

fastsat, at med denne Udnævnelse skal for de Paagjæl¬

dende være forbunden de samme Rettigheder, som ere

tilstaaede de Kongelig udnævnte Lærere ved den militaire

Høiskole, nemlig: som andre Embedsmænd at erholde

ved Entledigelsen fra de dem anbetroede Lærerposter 2

Deel af den derfor havte Gage som Pension, men dog

saaledes, at den Lærer af Civilstanden, der maatte blive

befordret til et andet Kongl. Embede, hvormed er forbun¬

den større Indtægter, end de han havde, som Lærer ved

Cadet=Corpset, intet Krav skal have paa Pension af hans

Lærergage, ligesom og den Lærer af Militair=Etaten, der

er afgaaet fra bemeldte Corps, skal efterhaanden, som han

oprykker i høiere militair Gage, miste saa meget af Pen¬

sionen, som den høiere Gage beløber. For øvrigt be¬

mærkes, at de af Cadet=Corpsets Lærere, der uden at

have været ansatte ved speciel Resolution, entledigedes i

Aaret 1831, paa Grund af Corpsets forandrede Organi¬

sation, ikke have erholdt Pension, men derimod et halvt

Aars Gage i Gratification.

* N. S. for 1831, Pag. 21.

** R. S. for 1838, Pag. 196.
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24 Julii.Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til Ge¬

neralstaben.

Hs. Majestæt har, i Anledning af et fra Comman¬

deur Capt. D. i Søe=Etaten, Major Gr. v. B. af Liv¬

garden til Fods og Capitainerne v. K. og E. v. B. af

Artill. Corpset indgivet Forslag, om Stiftelsen af et al¬

mindeligt militairt Bibliothek her i Staden, ved Rescr.

8de Maii befalet, at en Forstander eller anden Off. paa

hvert af efternævnte Bibliothekers Vegne, nemlig: Søe¬

Etatens Bibliothek, Generalstabens dito, Ingenieur-Corp¬

sets dito, Artill. Corpsets dito, Garnisons=Bibliotheket,

den militaire Høiskoles Bibliothek og Landcadet=Corpsets

dito skulle sammentræde, for i Foreening med Hs. Ma¬

jestæts Adjutant, Capt. v. Fensmark, der møder paa det

Kongl. Haandbibliotheks Vegne, at overveie, ved hvilke

Midler den forønskede fælleds Samvirken til militaire

Videnskabeligheds Fremme kan opnaaes m. v.

Ved herom at meddele Underretning, maa Coll.

have Staben anmodet om, for saavidt dens Bibliothek

angaaer, at beordre en af dens Off. til som Medlem, at

tiltræde fornævnte Comss., og beder man sig nærmere

opgivet, paa hvem Valget maatte falde.

Ligesaa er tilskrevet Kongl. Ingenieur-Corps,Note.

Kongl. Artillerie=Corps, Gouvernementet over

Khavns. Fæstning, Kongl. militaire Høiskole og

Kongl. Landcadet=Corps.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til 24 Julii.

det tredie Liv=Regt. til Fods.

Regimentet har anholdt om, at maatte afskedige den

til sin Tid med Kongl. Tilladelse som Uoff. engagerede

Reserve af Frederiksborg Amts 30—107 J. N. S., der i

Følge Krigsrets Dom for Tyverie blev degraderet til

Gemeen og senere, uagtet anvendt Correction og Straf,

vedbliver sin slette Opførsel, i det Regimentet derhos har
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bemærket, at han, der endnu har 3 Aar at tiene, blot

er til Skade og Byrde for den militaire Tieneste, i hvil¬

ken han giver slet Exempel, nedværdiger Standen og

forleder Kammerader til Uorden.

I Svar herpaa undlader Coll. ikke at meddele, at

i Følge Kongl. Resol. 23de Jun. 1815 og 27de

*Decbr. 1826, kan Regimentets Andragende ikke bevilges.

Kongl. Resol. see Coll. Skr. 31te Julii til det Kongl.

Artillerie-Corps.

Ved Kongl. Resol. 27de Jul. 1841 paa Forestil¬

ling fra det Kongl. Danske Cancellie er Borgervæbnings¬

Corpset i Holstebroe ophævet, for deraf at danne et

Brand= og Politiecorps, hvilket af Cancelliet skal forsy¬

nes med Reglement.

Under 27de Julii 1841 har det Kongl. General

Comts. Coll. tilkiendegivet, at det ansees for rettest, at

Æres=Epauletter, der ere blevne beskadigede i Tienesten,

fremtidigen indsendes til Coll., for at foranstaltes istand¬

satte.

Kongl. Resoll. see Coll. Skr. 21de August til det

Lauenborgske Jæger=Corps.

**Under 29de Julii 1841 er det Kongl. General

Comts. Coll. allernaadigst tilkiendegivet, at Brød uden

Betaling i Regelen ikke skulle tilstaaes afskedigede Mili¬

litaire eller Enker efter Militaire; men at Collegiet i

saadanne Tilfælde, i hvilke det maatte formeene, at der

kunde være Anledning til at giøre Undtagelse, nærmere

har at indkomme med Forestilling.

Kongl. Resol. see Coll. Skr. 7de August til Dronnin¬

gens Liv=Regt. m. Fl.

* R. S. 1815, sub 11 Julii, Pag. 94.

** R. S. 1827, sub 6 Jan. 1827, Pag. 1.

***Ifr. Rescr. 24 Jan. 1842.
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Kongl. Resol. see Coll. Skr. 2den Septbr. til Gen.. 30 Julii.

Commandoen i Hertugdømmene.

30 Julii.Ved Kongl. Resol. 30te Julii 1841 paa Fore¬

stilling fra det Kongl. Danske Cancellie er det borgl.

Artill. Corps i Aarhuus ophævet.

30 Julii.Rescr. til det Kongl. Danske Cancellie.

Vi bifalde, at det i Aarhuus værende borgl. Artill.

Corps, og de ved samme ansatte 3 Officerer for Fremti¬

den frietages for videre borgl. militaire Tieneste; hvorimod

det tienstpligtige Mandskab har at overgaae til et af de

øvrige derværende borgl. Corpser eller Brandcorpset.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 31 Julii.

Kongl. Artillerie=Corps.

Hs. Majestæt har under 27de Julii resolveret som

følger:

1. Cavall. skal ikke tildeles Gevær=Raqvetter.

2. De ved Formations=Planen for det Holsteen=Lauen¬

borgske Contingent af 2den April til det opdige

kjørende Batterie regl. 4 Lieutenanter skulle i Til¬

fælde af Udmarsch tages af Artill. Corpsets Off.,

efter Omstændighederne af den Holsteenske eller

Danske Brigade.

3. I Tilfælde af Udmarsch skal til det marscherende

Batterie tages det yngste, men dog fuldkommen

dresserede Mandskab af alle til den Holsteenske Bri¬

gade henhørende Batterier.

Endskiøndt det, saavidt mueligen bør overholdes,

at de til Contingentet afgivende Folk udskrives af

Hertugdømmene Holsteen og Lauenborg, er dog

Intet til Hinder for, at de fra de øvrige Provind¬

ser udskrevne Folk anvendes om behøves til Com¬

pletteringen af bemeldte Mandskabs Styrke.
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4. Den til Contingentet bestemte Pontonneer=Afdeling

skal, i Tilfælde af Udmarsch, completteres ved Mand¬

skab af det ved den Danske Artill. Brigade værende

Pontonneer=Detachement.

Til disse for Contingentets eventuelle Udmarsch

gjældende Bestemmelser føie Vi endnu Følgende,

med specielt Hensyn til den forestaaende Inspection:

Den Holsteenske Brigade kan fra 16de August ind¬

kalde de 30 Mand, som den har ansøgt om at faae

til Tieneste, og skal da, naar Ordren om Inspectio¬

nen gives, ingen videre Indkaldelse af Artillerister

i denne Anledning finde Sted.

Det i Rescr. 3die Julii omtalte kjørende Batterie

paa ser Piecer, som skal præsenteres for de frem¬

mede Generaler, bliver da at sammensætte af det

til Tienesten havende Mandskab af alle i Rendsborg

garnisonerende Batterier, analog med hvad Vi oven¬

for i Punct 3 have befalet, for det marscherende

Batteries Formering i Tilfælde af Udmarsch.

Da Contingentets Pontonneer=Afdeling ved den fo¬6.

restaaende Inspection ligeledes skal præsenteres i

fuld Freds=Formation, blive alle Friefolkene, som

høre til den Holsteenske Pontonneer=Afdeling, med

Undtagelse af 7 og 8 Aars Mandskab, at indkalde

til Øvelse 16de August.

Fremdeles skal, analog med Rescr. 25 April, den

hele nu til Tieneste værende Styrke af Pontonneer=Afde¬

lingen i Khavn., møde i Rendsborg 16de August. Skulde

den saaledes sammensatte Styrke af Pontonneer=Comp.

ikke være tilstrækkelig til Præsentationen af den nye Pon¬

tonneer=Eqvipage, bliver det manglende Mandskab at sup¬

plere af den Holsteenske Brigades Artillerister, og bør de

dertil mueligen afgivende Folk bruges som Haandlangere

og ombyttes fra Tid til anden, for ikke at unddrage dem

fra Artillerie=Øvelserne.

Hvilke Bestemmelser herved meddeles.
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Kongl. Resol. see Coll. Skr. 3die August til det Kongl. 1 August.
Artill. Corps.

Kongl. Resol. see Coll. Skr. 7de August til Dronnin¬ 2 August.
gens Liv=Regt. m. Fl.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 3 August.

Kongl. Artillerie=Corps.

Betr. Etableringen af en Fænghætte=Fabrik her i

Landet har Hs. Majestæt under 1ste August behaget at

resolvere som følger:

„a. Fabricationen af Fænghætter til Armeens Haandskyde¬

vaaben bør udføres paa det herværende Laboratorium

og det meest passende Locale dertil vælges og indrettes.

Naar dette er skeet og det af Over=Krigs=Comss. F.

anskaffede Maskinerie med Tilbehør der er opsat, har

Coll. at drage Omsorg for, at Over=Krigs=Commis¬

sairen, overeensstemmende med Rescript 8de Marts

giver Laboratorii=Etaten den fornødne Anviisning, i

Maskineriets Brug og Fænghætternes samt Satsens

Forfærdigelse.

For at Maskinerne ikke skulle lide ved, saalænge at

staae indpakkede, samt for at Laboratorii=Etatens Chef

og andre Vedkommende foreløbigen kunne giøre sig

bekiendte med Maskineriet, forinden der skal begyndes

at arbeide, bliver det strax og indtil fornævnte Locale

er færdigt, at opsætte i et andet passende Locale paa

Laboratoriet.

At det med Hensyn til den Over=Krigs=Commissair F.

tilkommende Godtgjørelse for hans Reise, i Anledning

af ovenmeldte Maskiners Indkiøb, skal have sit For¬

blivende ved Resol. 28de Marts“ (communiceret Artill.

Corpset ved Coll. Skr. 30te Marts), men at den

Sum, som Over=Krigs=Commissairen overeensstem¬

mende hermed, har at refundere Coll., skal forblive

* see Anhanget.
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ufordret, da det formeentligen længere hen i Tiden

vil være giørligt at ligvidere den med ham.

Ved at meddele Corpset forestaaende Kongl. Be¬

stemmelser til Efterretning og Iagttagelse samt videre

Bekiendtgiørelse for Over=Krigs=Comss. F., tilføies at

man har paadraget Ingenieur=Corpset at udnævne en af

dets Off. til, i Foreening med en af Artill. Corpset

dertil beordret Off. samt bemeldte F., at giøre Forslag

med Tegning og Overslag til Indretningen af den un¬

der Punct a. nævnte Bygning og skulde man derfor end¬

videre anmode Corpset herom at underrette F.

I Forbindelse hermed undlader Coll. ikke at med¬

dele Corpset, at det paa Forestilling af den Comss., der

er beskikket til at overveie, paa hvilken Maade Armeens

Haandskydevaaben for Fremtiden bør være indrettede,

ved Rescr. 8de Julii er bestemt, at Percussions=Fæng¬

hætterne skal være spaltede og med ombøiet Rand. Da

det imidlertid af en Over=Krigs=Comss. F. i ovennævnte

Forestilling vedlagt Skrivelse fra den Preussiske Oberst

v. Peucker erfaredes, at netop denne Slags Fænghætter

ved de af den Preussiske Armee foretagne Forsog ikke

ere befundne saa gode, som de nu ved bemeldte Armee

brugelige, og hvoraf der, som Corpset bekiendt, er for¬

skrevet 2 Millioner Stk, for den Danske Armee, henstil¬

lede man til Hs. Majestæt, om med Hensyn hertil,

skulde anstilles nærmere Forsøg og til dette Øiemed paa

den anskaffede Fænghætte=Maskine forfærdiges et Partie

af hvert af det foromtalte tvende Slags Fænghætter.

Herpaa har det endvidere behaget Hs. Majestæt ved

fornævnte Resol. af 1ste August at resolvere saaledes:

„Den af Coll. foreslaaede nærmere Undersøgelse og

Sammenligning af de af Commissionen for Percus¬

sions=Vaabens Indførelse i Armeen i Forslag bragte

spaltede Fænghætter med ombøiet Rand og Fænghætter

af den i den Preussiske Armee brugelige Form (hvor¬
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3 August.ved de af den Preussiske Oberst v. Peucker vundne Er¬

faringer blive at afbenytte) bifaldes, og vilde det unæg¬

teligen have været en stor Fordeel, om det sidstnævnte

Slags, hvormed man synes at have været vel tilfreds i

Preussen, ogsaa kunde have været anvendt i Vor Armee,

saa meget mere som der af disse allerede haves et For¬

raad af to Millioner.

Foranlediget herved tilføies, at Corpset kan for¬

vente nærmere Bestemmelse om, hvor mange Fænghætter

af hvert af de ommeldte Slags, der vil blive at forfær¬

dige til de befalede Undersøgelser.

Kongl. Resol. see Coll. Skr. af 28de August til Com¬7 August.
mandantskabet paa Cronborg Fæstning.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 7 August.

Kongl. Chirurgiske Academie.

Da det Tilskud af 600 Rd. aarlig som det Kongl.

Chirurgiske Academie hidtil er blevet anviist af den mili¬

taire Fond til Stipendier for Studerende, i Budgettet

for indeværende Aar Pag. 116 omtales, at ville blive

udbetalt directe af Finants=Cassen, vil ommeldte Bidrag

som Følge heraf ikke længere vorde anviist igiennem

dette Coll.

Hvorom man ikke undlader tienstligst at meddele

Underretning.

7 August.Under 7de August 1841 har det Kongl. General

Comts. Coll. underrettet det Kongl. Artill. Corps om, at

Hs. Majestæt har befalet, at den ved Glückstadt i 1825

posterede Kanon, som skal benyttes til Signalisering ved

indtræffende Springflod, nu igien skal borttages og

transporteres til Rendsborg

* N. S. 1806, 8 August 1806, Pag. 391.

** see Coll. Skr. 20 April.
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Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til Liv¬

Regt. Dragoner.

Da Hs. Majestæt ved Rescr. 29de Januar, com¬

municeret Regimentet 9de Februar, har befalet, at de

Carabiner, hvilket Menigmand af bemeldte Regt., der

danner Cavall. for det Holsteen=Lauenborgske Contingent,

skal være bevæbnet med, skulle være af Prøven 1830,

har man foranstaltet, at Regimentet fra Rendsborg=Ar¬

senal vil erholde udleveret 320 Stk. af bemeldte Cara¬

biner, hvilke i Forbindelse med de 117 Stk. Carabiner,

som haves ved Regimentet af samme Prøve, ville ud¬

giøre det Antal, hvormed Samme, i Følge den under

2den April approberede Formations=Plan for bemeldte

Contingent skal være forsynet.

Ved at meddele Forestaaende, maa man for øvrigt

have Regimentet anmodet om, snarest mueligt at indbe¬

rette, om endnu Noget maatte mangle af hvad, der efter

Formations=Planen og de gjældende Regl. er bestemt

for Regimentet, med Hensyn til dets Armering og Eqvi¬

pering paa Krigsfod. Alt til sammes Train henhørende

haves ved Rendsborg=Arsenal og skal forblive der, indtil

det i Tilfælde af Marsch maatte behøves.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

Dronningens Liv=Regt. til Fods.

Som Regimentet bekiendt er det under 29de Ja¬

nuar allerhøist befalet, at den ældre Preussiske Percus¬

sions=Indretning ved Haandskydevaaben skal anbringes

ved de af disse Vaaben, hvormed de for det Holsteen¬

Lauenborgske Contingent bestemte Tropper af Infanteriet

og Jægerne ville blive bevæbnede; at Uoff. og Menige

ved Grenadeer=, Musqveteer= og Jæger=Comp. af disse

Tropper samt det Lauenborgske Jæger=Corps skulle tilde¬

les Infant. Geværer af Mødellen 1822, men at dog

ethvert Jæger=Comp. skal forsynes med 20 Stk. Uoffs.

Rifler, til Brug for Jægerne og de bedste Skytter.
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Foranlediget herved paadrog man den Comss., der

er beskikket til, at overveie paa hvilken Maade Armeens

Haandskydevaaben for Fremtiden bør være indrettede, at

indkomme med Forslag til, hvilke Reqvisiter der ville be¬

høves for disse Percussions=Geværer, og er det nu be¬

stemt, at disse skulle bestaae i en Piston og Skruenøgle,

en Stift=Udslaaer med Rømmenaal, en Pistonhætte

(nemlig een for hver Mand), en Fierhage (1 for hver

Uoff. og 1 for hver siette Mand) en Reserve=Piston og

en Reserve=Canalskrue (af hvilke to sidste Slags skal ha¬

ves 20 pCt. af Haandvaabnenes Antal).

Fremdeles er det bestemt, at hver Mand skal for¬

synes med en Blikdaase, indrettet til at bæres i Patron¬

tasken og til at rumme 100 Stk. Fænghætter, der igien

ere indsluttede i en Pappapiirsæske, samt en Fænghætte¬

taske, indrettet til at anbringes foran paa Bandoleret,

til Opbevaring af de meest brugende Fænghætter.

I Medfør heraf vil den Deel af Regimentet, der

i Følge den under 2den April approberede Formations¬

Plan skal høre til bemeldte Contingent, være at forsyne

med 772 Stk. Infant. Geværer med Percussionslaase,

20 Uoffs. Rifler med dito, 792 Pistons og Skruenøgler,

792 Stift=Udslaaere med Rømmenaale, 792 Pistonhæt¬

ter, 192 Fierhager, 159 Reserve=Pistons, 159 Reserve¬

Canalskruer, 792 Blikdaaser samt 792 Fænghættetasker:

hvilke Vaaben og Reqvisiter, med Undtagelse af Piston¬

hætter, Blikdaaser og Fænghættetasker, paa Forlangende

ville vorde Regimentet udleverede fra Rendsborg=Arsenal,

for saavidt de maatte være færdige, og de Manglende,

saasnart dette bliver Tilfældet. Pistonhætter, Blikdaaser

og Fænghætter ville erholdes udleverede fra det militaire

Mund. Depot i Rendsborg.

Ved at meddele Forestaaende, maa man, da det

Mandskab Regimentet skal indkalde i Anledning af den

forestaaende Inspicering af oftnævnte Contingent, i

1841.
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Følge Kongl. Resol. af 2den August, skal mode næst¬

kommende 4de Septbr., have Samme paadraget uophol¬

deligen lade fornævnte Vaaben og Reqvisiter afhente fra

bemeldte Depoter, der herom ere meddeelte fornødne Or¬

dre, samt hertil indsende Reqvisition paa den i samme

Anledning stedfindende Øvelser fornødne Ammunition

med tilhørende Fænghætter, i det man ikke undlader at

bemærke, at de 60 Patroner, hver Jæger efter Forma¬

tions=Planen 2den April 6 Punct skal medføre rettest

komme til at bestaae af 45 Kugle= og 15 Rendekugle¬

Patroner, samt det er antaget, at der maa haves 2 Fæng¬

hætter pr. Patron, baade for Infanteriet og Jægerne.

Paa Grund af de Forandringer i Exerceer=Regl.,

som Indførelsen af Percussionsvaaben medfører, er ved

Kongl. Resol. 30te Julii provisorisk approberet et i denne

Anledning udarbeidet Udkast, der indeholder disse Foran¬

dringer, og hvoraf, saasnart det erholdes fra Trykken, vil

blive tilstillet et Antal Ex. til Afbenyttelse ved dets

Øvelser med bemeldte Vaaben. Angaaende de Foran¬

dringer, der ligeledes ville være nødvendige i den nu¬

gjældende Vaabenlære, kan forventes nærmere Bestemmelse.

I det Coll. slutteligen tilføier, at de for Uoff. af

Infant. og Jægerne i Følge meerbemeldte Formations¬

Plan 5 Punct 7 bestemte Hirschfængere nu ville vorde

Regimentet udleverede fra Rendsborg=Arsenal; at de for

Uoff. og Mandskab bestemte Feltkapper ere under Arbeide

og med det Første kunne forventes oversendte, samt at

alt til Trainet for Regimentet henhørende ved Inspec¬

tionen af Contingentet vil vorde præsenteret ved Rends¬

borg=Arsenal, maa man have anmodet om, snarest

mueligt at indberette, om endnu maatte mangle Noget,

af hvad efter Formations=Planen for det Holsteen=Lauen¬

borgske Contingent og de gjældende Regl. er bestemt for

Samme, med Hensyn til dets Armering og Eqvipering

paa Krigsfod.
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Note. Ligeledes er tilkiendegivet det Oldenborgske og 7 August.

det Holsteenske Infant. Regt, samt det Lauen¬

borgske Jæger=Corps.

Kongl. Resol. see Coll. Skr. 17de August til det 9 August.
Kongl. Ingenieur-Corps.

Kongl. Resol. see Coll. fire Skr. 14de Septbr. til det 17 August.

militaire Vare=Depot.

Kongl. Resol. see Coll. Skrivelser 14de Septbr. til 17 August.

Comss, for Land= og Søe=Etatens Forsyning med uldne Va¬
rer m. v.

Kongl. Resol. see Coll. Skr. 14de Septbr. til Comss. 17 August.

betr. Klæde=Oplagets Henlæggelse under Vare=Depotet.

Kongl. Resol. see Coll. Skr. 16de Septbr. til det mi¬ 17 August.
litaire Vare=Depot.

Kongl. Resol. see Coll. Skr. 17de Septbr. til det mi¬ 17 August¬
litaire Klæde=Oplag.

Rescr. til det Kongl. General Comts. Collegium. 17 August.

Betr. Armeens Beklædning tilkiendegives Vort Col¬

legium som følger:

I. 1. I Rescript af 1840 til Militair=Commissionen

have Vi udtalt den Anskuelse, at Armeens Unifor¬

mering maatte simplificeres og indrettes paa bedste

og mindst bekostelige Maade, hvilket Formaal for¬

meentligen vilde fremmes, naar Infanteristens Klæ¬

dedragt saa meget som mueligt nærmede sig til

en Jægers.

Vi holde Os da overbeviste om, at den korte

Frakker er den Beklædning, som en Jæger selv

vilde vælge og Vi formeene, at Frakkerne saaledes

syede, at de om Vinteren tillade, at bære Trøier

under samme, bør giøre Overkioler undværlige,

naar Mandskabet er til Vagttieneste forsynet med

Skilderkioler, og i Felten med gode Kapper, hvor¬

ved udentvivl den forøgede Udgivt vilde reduceres,

om ikke bortfalde.
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Da efter modneste Overlæg høiere Statsgrunde

fraraade en Forandring af Armeens Farve, som

vilde være upopulaire og desuden pengespildende for

Øieblikket, fordi Armeen er forsynet med ikke ube¬

tydelige Forraad af kraprøde Munderinger og Klæde

til samme og endskiøndt Vi tage i Betænkning, at

indføre den mindre klædelige kraprøde korte Frakke,

men da Jægercorpserne skulle have grønne Munde¬

ringer, reglementeres den korte Frakke saavel for

Uoff. og Mandskab, som for Off., overeensstem¬

mende med det meget rigtige Princip, at de Sidst¬

nævnte især i Felten, ikke bor være anderledes

klædte end Menigmand.

Det er Vor Villie, at Generaler samt Off. af Ge¬

neralstaben og Livgarden til Fods skulle bibeholde

den høirøde Farve i deres Munderinger. Vi ville

at der giøres Forsøg med, efter Fabriqveur Rencks

Angivelse, at forskiønne den kraprøde Farve, saale¬

des at Off. ved at vedbeholde den høirøde Farve,

kunde være mindre afstikkende fra Menigmand.

Til Mundering i Felten ville Off. i al Fald kunne

anlægge kraprøde Munderinger, ligesom Mandskabet.

Til saakaldet Distinctionsklæde skal i Fremtiden

anvendes det af Fabriqveur Renck foreslaaede fine

Halvklæde med skjærende Farver og i Stedet for

det hidtil brugte Foer af Bai bør anvendes Foer

af ubleget Ravndug, overalt hvor Foeret ikke kom¬

mer tilsyne.

4.

5. Vi bifalde, at Uoff. og Mandskab af alle Vaaben

forsynes hver med en Felthue, en Trøie og et Par

ublegede Ravndugsbuxer, til Brug udenfor Tiene¬

sten, dog ikke til Brug ved privat Arbeide. I

Henseende til Terminen for Klædningsstykker har

Vort Coll. nærmere at giøre Forslag.

6.
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7. Angaaende Forstærknings=Troppernes Uniformering

i de Tilfælde, hvori de indkaldes til Vaabenøvelser,

bifalde Vi Militair=Commissionens Yttringer herom,

og vil som Følge heraf Terminen for de Mund.

Stykker, der udleveres til Linietropper, tillige kunne

være beregnet paa Tienesten i Forstærkningen.

8. Det antages foreløbigen, at Rabatterne bortfalde,

og at to paralelløbende Rader hvide eller gule

Knapper afløse disse.

9. Det bifaldes, at ansee Mantelsækkene som Over¬

Mund. Stykker, ligesom ogsaa Tornystre, i Fald

de kunne forfærdiges af et Materiale, der ikke for¬

tæres af Møl, i modsat Fald bør de anskaffes for

de Paagjældendes resterende Douceurpenge, og for¬

blive da deres Eiendom.

Schuppe=Epauletter for Uoff. og Mandskab af Ca¬

vall. vilde forvolde en unyttig Bekostning, og bi¬

faldes desaarsag ikke.

Pompons skulle ved Infant. bæres hvide, ved Jæ¬

gerne grønne og ved Artill. mørkeblaa.

Casqven ved Cavall. skal være som af Militair¬

Commissionen foreslaaet; Coll. har at forelægge en

Prøve til Approbation.

De Bais=Trøier, som nu ere reglementerede, skulle

disse fremdeles beholde, indtil de havende Forraad

ere opbrugte. Coll. har at lade forfærdige Klædes¬

Trøier efter Commissionens Forslag, til Prøve for

en Bataillon, og foranstalte dem uddeelte til Brug,

for at Sammenligning kan anstilles imellem dem

og Trøier af Bai, hvad Hensigtsmæssighed og Be¬

kostning angaaer, hvorefter Vor nærmere Resolution

kan forventes, hvilken Slags af disse Trøier i Frem¬

tiden skal indføres.

Ligeledes foranstaltes, at Forsøg foretages ved en
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Escadron med Trøier med løse Ærmer, da de

synes practisk anvendelige for Cavall. i Staldtiene¬

sten, hvorom Betænkning forventes.

For Infant. og Artill. reglementeres Garnisons

Overkioler af morkeblaat Klæde, indtil Forraa¬

dene ere opbrugte. Senere, naar Forsøg med graat

Klæde ere anvendte og have godtgiort Hensigtsmæs¬

sigheden deraf, skal det graa Klæde træde i Stedet

for det mørkeblaa.

For Jægere reglementeres ingen Overkioler.

7. Alle Vaaben skulle paa Krigsfod have Feltkapper

af de allerede reglementerede Facons; de leveres af

graat Klæde, saasnart en Prøve er approberet. Til

de Feltkapper som forinden maatte blive at for¬

færdige benyttes de havende Forraad af lyseblaat

til Cavall. mørkegront til Jægerne og mørkeblaat

til de øvrige Tropper.

8. For Infant. og Jægere approberes hvide Ravn¬

dugs Buxer og Støvletter af samme Tøi til

Brug ved Revuer og til Parade om Sommeren.

For Artill. Mandskab i Almindelighed og ved Cavall.9.

reglementeres en Kittel af hvidt Lærred samt

for Mandskab af Haandværker= og Laboratorii=Eta¬

terne og for Ingenieur=Tropperne en Kittel af

sort Lærred. Disse Kitler bruges ved al Stald¬

tieneste og som Arbeidsdragt.

10.

11.

12. Læderbesætningen paa Cavall. Buxer skal frem¬

tidigen være saaledes som den, der er bestemt for

Trainconstabler.

13. Sporer og Sabelqvast forblive uforandrede som

hidtil.

Halsbind og Skiorter reglementeres som hidtil,14.

kun med den Forandring, at Soldaten skal være

pligtig, at modtage een Skiorte fra Vare=Depotet.
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15. Strømper eller Sokker kan det overlades Mand¬

skabet selv at anskaffe for Under=Mund. Gebyret.

Bælgvanter skulle være af samme Farve, som16.

Munderingen, og de skulle regnes iblandt Over¬

Mund. Stykker.

Mantelsækkene skulle være som de ved det Hol¬17.

steen=Lauenborgske Contingent nu reglementerede,

nemlig som Gensdarmeriets.

Commissionens Indstilling om Off. Tieneres og18.

Stykkudskes Mundering bifaldes foreløbigen til nær¬

mere Approbation.

III. Angaaende Underofficerernes Beklædning befale Vi:

1.

2. Uoff. og Hoboister reglementeres med de samme

Over= og Under=Mund. Stykker, som de for de Me¬

nige bestemte; dog blive kun Munderingskiolen og

Felthuen at forfærdige af Garderklæde og Buxerne

af Garder=Kirsei.

3.

4.

5.

6. Uoff. og Trompetere tillades selv at forsyne sig med

Fodtøi og Skiorter, imod at erholde det regle¬

menterede Under=Mund. Gebyr udbetalt.

7.

8.

IV For Officererne reglementeres:

1. Chacot med Pompon ved Artill., Infant. og Jæ¬

gerne. Saafremt Folkene skulle have hvide Bom¬

ulds Cordons, skulle Off. bære dem af rød Silke

med Guld, som hidtil.

2. Casqve ved Cavall. af samme Facon som Mand¬

skabets.

Felthue paa Fredsfod, som de nu brugelige, med3.

Skygge. Ved Ingenieur=Corpset, Artill., Cavall.

og Infant, skal denne Hue have samme Farve, som
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Krave og Opslag paa Mund. Kiolen, og være for¬

synet med Bræmme af Munderingens Grundfarve;

Jæger=Off. skulle derimod bære mørkegrøn Hue med

høirød Bræmme; Off. af Generalstaben beholde

mørkeblaa Hue med en Sølvtresse.

Paa Feltfod reglementeres Off. med Felthuer af

samme Facon og Farve som de, der i sin Tid blive

bestemte for Underclasserne.

4. Trekantet Hat med Fieder af følgende Farver:

for Ingenieur=Off. sort; for Artill. mørkeblaa; for

Cavall. hvid med rød Top; for Infant. hvid uden

Top; for Jægerne grøn.

Generaler, Vore Adjutanter, Generalstaben og alle

Øvrige her ikke nævnte beholde de Fiedre, de

nu have.

5. Kiole carmoisinrød ved Artill. og i øvrigt høirød

eller carmoisinrød efter nærmere Bestemmelse.

For Jæger=Batailloners Off. reglementeres grøn

kort Frakke ligesom for Folkene. Forresten efter

Commissionens Forslag.

6. Vest hvid med Knapper af Farve, som de i Kiolen.

7. Epauletter for Generalschargerne saaledes som

hidtil.

For Stabs-Off. og Subalterne reglementeres

Schuppe=Epauletter efter Commissionens Forslag;

og i øvrigt de samme Distinctioner i Skaaler, som

de tilsvarende Grader i Marinen.

En Prøve af saadanne Epauletter forelægges til

Vor Approbation.

8. Buxer af samme Farve som Menigmands, og med

Guld= eller Sølvtresser til Galla.

For Infant. og Jæger=Off. desuden hvide

Ravndugs=Buxer og hvide Støvletter ved

alle Leiligheder, hvor de Menige bære saadanne.
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9. Overkiole indtil videre mørkeblaa, med høirød el¬

ler carmoisinrød Omklapning paa Kraven, og Kant

som Uniformen. Overslaget skal ikke, som hidtil,

være rødt, men af samme Farve som Overkiolen.

Jæger Off. reglementeres ingen Overkioler, da

de bære Munderingsfrakker.

Kappe med Ærmer graa, mod Omklapning paa10.

Kraven som paa Overkiolen.

Sort Halsbind og hvide Skindhandsker li¬11.

gesom Underclasserne.

Patrontaske vedbeholdes for Artill., Cavall. og12.

Jæger=Off, med samme Remme som hidtil.

Tornyster og Mantelsække efter Forslaget.13.

Skiærf efter Forslaget og som Tegn paa virkelig14.

Tieneste, saa at det ikke bæres udenfor samme.

Localmilicernes Officerer skulle ikke bære Skiærf.

V. 1. Commissionens Forslag om at mundere Artill.

Haandværker=Compagnier antages foreløbigen,

dog skal Krave være lyseblaa. Collegiet har i

denne Anledning at indkomme med Forslag.

Ingenieur=Officerernes Uniform skal fremde¬2.

les forblive som hidtil, kun med den Forandring,

at Speilene blive hvide.

Saafremt Ingenieurtropper oprettes, skulle Uoff.

og Mandskab gives Chacot med sort Pompon, krap¬

rød Mund. Kiole med sort Krave, hvide Speil

og gule Knapper, Buxer og Fodtøi som Artill.,

samt sort Lædertøi. Off. skulle da ligeledes i de¬

res Tieneste ved Tropperne bære Chacot med sort

Pompon.

Ved Uniformen for Livgaarden til Fods forbe¬

holde Vi Os at bestemme de Forandringer, som

kunne giøre den mindre bekostelig, ligesom ogsaa

om de Biørnestinds=Huer bør vedbeholdes til Pa¬
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rade, eller om een af de to nuhavende Hovedbe¬

dækninger kan afskaffes.

4. Landcadet=Corpsets Uniform forbliver ufor¬

andret.

5. Generalstabens Uniform forbliver ligeledes som

hidtil, men med to Rader Knapper.

6. Generalernes Uniform forbliver aldeles som

hidtil.

7. General Krigs=Commissairernes, Fæst¬

nings=Officerernes og Mellemstabens Uni¬

former ligeledes.

8.For Officerer af Armeen, hvilke staae paa

Vartpenge eller à la suite, og ikke ere tienstgiørende

eller ansatte ved noget Regt. eller Corps., skal

Munderingen være som hidindtil og med een Rad

Knapper.

9. Afskedigede Officerer skulle bære samme Uni¬

form, som hidtil, med sort Krave og een Rad

Knapper.

Invalider og Soldaterbørn ved Christians Pleie¬10.

huus og derved ansatte Officerer skulle vedblive at

bære samme Uniform, som hidtil.

VI. 1. Uagtet det sorte Lædertøi har her væsentlige For¬

trin, skal dog det hvide Lædertøi indtil videre bibe¬

holdes, paa Grund af de store Forraad, som haves

deraf; men efterhaanden som nyt Lædertøi anskaf¬

fes, bør det være sort.

Hvad Commissionen har anført om Pudsningen

skal tages til Følge og enhver Soldat selv pudse

sit Lædertøi.

Kapperemme samt Remme paa Tornyster, Brød¬2.

pose og Rendekugletaske skulle herefter være sorte,

ligesom ogsaa Officerernes Kaardetasker for Fremti¬

den blive af sort lakeret Læder.

3. De af Commissionen i Forslag bragte Valdrap¬
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17 August.per bifaldes, og skulle de for Generalchargerne

være af lyseblaa Farve med Guldtresser, for Stabs¬

Off. og øvrige beredne Off. af Infant. samt for

Cavall. lyseblaa med rød (høirød eller carmoisin¬

rød) Besætning, for Jægerne mørkegrønne med høi¬

rød Besætning, for Artill. og Ingenieur-Corpset

mørkeblaa med resp. carmoisin= og høirød Besæt¬

ning, og for Generalstaben mørkeblaa med Sølv¬

besætning.

Til daglig Tieneste tillades det, at bruge et lidet

Dækken, af samme Farve, som Valdrappet, under

Sadlen.

Forestaaende tilkiendegives Vort Coll. til Efterret¬

ning og fornøden Iagttagelse, og skal det i øvrigt, efter at

Armeens fremtidige Organisation er bestemt, nærmere

vorde befalet, naar de ovenmeldte Forandringer skulle

træde i Kraft.

Coll. har at udarbeide og i sin Tid at forelægge til

Approbation et fuldstændigt Munderings=Reglement for

Armeen.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 17 August.

Kongl. Ingenieur-Corps.

Efterat dette Coll. havde forelagt Hs. Majestæt det

af Major v. L. af det Kongl. Ingenieur=Corps og Artill.

Capt. v. K. giorte Forslag med tilhørende Tegning til

Opførelsen af en Bygning, for deri at anbringe og an¬

vende det til Forsøg ved Forhandlinger, ang. en forbedret

Krudtfabrication forskrevne Exemplar af Balistiske Instru¬

menter og Pendulgeværer, har Allerhøistsamme under

9de August resolveret, „at saafremt ingen dertil passende

Leilighed haves i de existerende Bygninger, maa overeens¬

stemmende med ovennævnte Forslag og Tegning opføres

en Bygning paa Søebatteriet ved Tøihuset til bemeldte

Brug; og bliver den i Følge Overslaget hertil medgaaende
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Sum 2400 Rd. at afholde af den militaire Bygnings¬

fond for indeværende Aar.

Hvilket meddeles til Efterretning og videre Foran¬

staltning.

Note. Herom er det Kongl. Artillerie=Corps tillige

underrettet.

Kongl. Resol. see Coll. Skriv. 11te September til det

Kongl. Artillerie=Corps.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Danske Cancellie.

Det Kongl. Danske Cancellie har udbedet sig dette

Collegii Betænkning over et Andragende, hvori den ad¬

ministrerende Direction for Khavns. Fattigvæsen forespør¬

ger, om ikke bemeldte Fattigvæsen maa ansees berettiget

til, at erholde den ved Plan 1 Julii 1799 § 173 be¬

stemte 10 p. c. Afgivt af Indtægten af de offentlige

Concerter, som det har været bevilget de i Fhavns. Ci¬

tadelle garnisonerende Jæger=Corpsers Musikpersonale at

give til Fordeel for dem selv.

I Anledning heraf skulde man ikke undlade tienst¬

ligst at meddele, at man vel formeener, at den ovencite¬

rede Plan for Khavns. Fattigvæsen ogsaa er gjældende

for Fhavns. Citadelle, men at det er Coll. meldt, at

militaire Musici her i Staden have erholdt Lettelse i den

omspurgte Afgivt, tildeels endog ere aldeles forskaanede

for samme, og at de omhandlede Musici anbefale sig

særdeles hertil, da de, ved i en Nække af Aar at have

musiceret paa Citadelsvolden, have bidraget til en større

Afsætning af Passagetegn, af hvis Indtægt igien iblandt

Mere Veienes Vedligeholdelse er bekostet.

Skr. fra det Kongl. General. Comts. Coll. til det

Kongl. Danske Cancellie.

I Anledning af et med det Kongl. Danske Cancel¬
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21 August.lies Skrivelse fulgt Andragende fra Amtmanden over

Ribe Amt, hvori henstilles, om Værnepligtig af be¬

meldte Amts 87—1 C. I. G., der siden 9de Jul. 1836

tiener ved det første Iydske Infant. Regt., hvorved han

er overcompl. Uoff., kan tillades at forblive i Borbyr

Sogn, Hütten Amt, hvor han nu har Ophold, har for¬

nævnte Regt., hvis Erklæring herover er indhentet, i

Skrivelse meddeelt, at Samme Intet finder til Hinder

for, at den Paagjældende enten omflyttes til Hütten¬

Amt eller tilstædes Ophold der, da han i saa Tilfælde

vil blive at indkalde igiennem sidstnævnte Amt, som da

maa foranstalte det videre Fornødne for hans muelige

Møde ved Regimentet.

Hvilket man ikke skulde undlade tienstligst at med¬

dele velbemeldte Cancellie til behagl. Underretning.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til Liv. 21 August.

Regt. Cuirasserer.

Med Hensyn til, at Coll. har tilladt, at den til

Liv=Regt. Cuirasserer udskrevne Recrut M. L., af Høi¬

strup Bye, maatte stille for sig Frielod A. I. af Mol¬

drup, for saavidt han i enhver Henseende maatte findes

tienstdygtig, har Regimentet, næst at udvikle det Ønske¬

lige i, at Land=Recruter ikke meddeles Tilladelse til, at

stille Andre i deres Sted, end Uofficerer, saalænge der

haves saadanne, som have Tilladelse til at lade sig leie

for Værnepligtige, indstillet, at Coll. ovennævnte Resolu¬

tion maatte modificeres derhen, at det tillades om¬

meldte M. L., der først skal møde i Ex. Skolen den 18de

Decbr., at stille for sig en Mand, med hvem Regimen¬

tet er tilfreds.

Det er i denne Henseende bemærket, at der vel for

Øieblikket ikke ved Regimentet findes Uofficerer, der kunne

antages som Stedfortrædere, men at til Vedkommende

er indleveret en Ansøgning, om Tilladelse for en udtient

17
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Fahnsmed til, at lade sig stille for en Værnepligtig, og

at Regimentet ønster først at kunne anbringe ham som

Stedfortræder.

Coll. skulde i Anledning heraf ikke undlade at

meddele, at i Følge Patent 24de Marts 1837, skulle

Uoff. og de med dem Ligestaaende, blot have fortrinlig

Adgang til, at lade sig stille for Værnepligtige, naar de

ville paatage sig at tiene for den samme Stillingssum,

som en anden frie og tienstdygtig Mand er villig til;

at det altsaa, naar dette ikke er Tilfældet, ingenlunde kan

formeenes den Værnepligtige at stille en anden Mand

for sig, saafremt han findes antagelig, og at følgeligen

er saa meget mindre Grund til, under denne Betingelse,

at nægte Antagelsen af A. I. som Stedfortræder for Re¬

crut L., som den af Regimentet omtalte forhenværende

Fahnsmed ikke hører iblandt dem, som have fortrinlig

Adgang til, at lade sig stille.

Instrux for Halle=Commissionen for uldne Varer,

som leveres til begge Militair=Etaters Brug.

1. Halle=Commissionen skal bestaae af tvende i Tiene¬

sten staaende Officerer og en Techniker, som alle

udnævnes af dette Collegium, samt af et fierde

Medlem, som udnævnes af den Interimistiske Com¬

mission for Land= og Søe=Etatens Forsyning med

uldne Varer samt den Usserødske Fabriks Realisa¬

tion. Ingen af Halle=Commissionens Medlemmer

maa have contraheret om eller deeltaget i Leve¬

rancerne.

De 3 af Halle=Commissionens Medlemmer, som

udnævnes af Collegiet, erholde som Halle=Commis¬

sairer følgende Godtgjørelse maanedlig anviist af

det militaire Fond, nemlig:

De 2de Officerer hver.... 12 Nod. 48 ß.

Technikeren 20 — 806.
—
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hvorimod den Godtgjørelse, som tilkommer det fierde

Medlem, udredes af den Interimistiske Commission.

Disse Godtgjørelser maa ikke betragtes som Ga¬

ger, med Undtagelse af den Fabriqueur Hertzsprung

for Tiden tillagte, eftersom den allerede ved Konge¬

lig Resolution er ham tilstaaet som Gage.

Til Medlemmer af Halle=Commissionen er for

Collegiets Vedkommende for det første udnævnt Ca¬

pitainerne v. Ernst af 1ste Liv=Regiment til Fods

og E. v. Bruun af Artillerie=Corpset, og som Tech¬

niker Fabriqueur Hertzsprung.

Halle=Commissionens Bestemmelse er, at syne alle

Klædesorter og Kirseier samt andre uldne Varer,

som leveres til begge Militair=Etaters Brug saavel

fra Fabriken paa Usserød som af Private og

Straffe=Anstalterne, samt at bedømme om de ere

forsvarlig tilvirkede og i Bonitet, Farve, Breede,

Vægt, Længde m. m., overeensstemmende med de af

Collegiet Commissionen til Rettesnor for Bedøm¬

melsen overleverede og med dets Prøvesegl forsynede

Prøver.

3. De Varer, som leveres fra Fabriken paa Usserød,

skulle fremdeles som hidtil halles paa denne Fabrik,

og de, som leveres fra Straffe=Anstalterne, skulle

fremdeles indtil videre halles paa det militaire

Klæde=Oplag her i Staden, hvorimod det, naar

Varer leveres fra Fabrikker i Fyen, Nørre=Jylland

eller Hertugdømmene, nærmere vil blive bestemt,

hvor sammes Halling skal foretages.

Halle=Commissionen skal over de Stykker, der fore¬4.

lægges samme til Halling, efter bedste Skiønnende

og aflagte Eed, uden nogensomhelst Forbeholdenhed,

meddele sin Meening, som tilføres Halle=Proto¬

collen.

Til Veiledning for Halle=Commissionen bemærkes,

177
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at efterfølgende Klædesorter m. m., som leveres,

skulle i færdig Stand, uden at være pressede, holde,

efter Dansk Maal og Vægt, følgende Længde, Breede

og Vægt, nemlig:

1 Stk. 18 Klæde 60 Al. 2 bredt, og vægtig c. 56 Pd.

1 Stk. 18 Kirsei 60 Al. 2 bredt, og vægtig c. 60 Pd.

1 Stk. 16 Klæde 60 Al. 2 bredt, og vægtig c. 60 Pd.

1 Stk. 16 Kirsei 60 Al. Abredt, og vægtig c. 62 Pd.

1 Stk. 16 Klæde til Skilderkioler 60 Al. Abredt, og væg¬

tig c. 64 Pd.

1 Stk. 16 Bai 70 Al. 2 bredt, og vægtig c. 60 Pd.

1 St. 11 dito 80 Al. 12 bredt, og vægtig c. 56 Pd.

1 St. 16 Dækken hv. & Bundt, 32 Al. 1 bredt og

vægtig c. 51 Pd.

1 Bundt eller 2 halve Stykker Sengedækkentøi 60

Alen 4 bredt, vægtig c. 59 Pd.

1 Stk. bruunt eller graat Slaveklæde 60 Al. 2

bredt og vægtig c. 72 Pd.

1 Stk. Slavebai 80 Al. 19 bredt og vægtig circa

78 Pd.

Den anførte Breede maa Klæderne ic. holde

naar de ere i hallefærdig Tilstand uden at vær¬

strækkede i Rammen.

Ved Besigtelsen af Hestedækkene maa det paa¬

sees, at de ere frie for Knuder og Ujævnheder.

Det er i øvrigt Halle=Commissionen overladt a

afgiøre, om et Stykke Klæde &c., der afviger ubetyde

ligt i Maal eller Vægt fra den approberede Prove

desuagtet paa Grund af dets øvrige gode Beskaf

fenhed, kan antages. I saa Henseende bestemmes

a. at Afvigelse af nogle Alen i et Stykke, ikke ma¬

være til Hinder for sammes Antagelse;

b. at den største Difference, som i Henseende ti

Vægten kan indrømmes, er for et Stk. Klæde

Kirsei, Bai eller Dækkentøi 3 Pd.
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c. at et Stykke Klæde eller Kirsei, som i Breeden

mangler 1 Tomme, kan desuagtet antages, imod

at derfor decourteres i et saadant Stykke, naar

det er Klæde 14 Al. og naar det er Kirsei

24 Alen.

5. Naar Varerne befindes overeensstemmende med de

approberede Prøver og have den i § 4 bestemte

Længde, Breede og Vægt, paaslaaes Stemplet „an¬

taget til militairt Brug. — I modsat Fald cas¬

seres de.

Saafremt Uldmanufacturerne eller de private Le¬

verandeurer og Straffe=Anstalterne derefter maatte

ønske de casserede Varer antagne til andet Brug,

end det, hvortil de have været forelagte Commissio¬

nen til Bedømmelse, staaer det til dem atter at fo¬

relægge Halle=Commissionen de ommeldte casserede

Varer efter Omstændighederne, enten imod Rabat i

Henseende til de fundne Mangler, eller efter dermed

af Leverandeuren foretagne Forandringer, og skulde

denne Commission da finde dem prøvemæssige til

det Brug, hvortil de paa nye fremlægges, og de

hertil behøves, hvorom Halle=Commissionen maa

forskaffe sig Oplysning, kunne de stemples som an¬

tagelige til det sidstmeldte Brug, men i modsat Fald

forbliver det ved Cassationen.

I Tilfælde, der findes forskjellige Meeninger i

Halle=Commissionen, i Henseende til det, der er un¬

derlagt dens Skiøn, afgiøres Sagen efter de fleste

Stemmer, men skulle Stemmerne for hver Mee¬

ning være lige, følges den Meening Formanden

er af.

For Varernes Maal er Halle=Commissionen tillige

med den eedsvorne Maaler ansvarlige, efter at

Maalet er slaaet i Blyet paa Stykkerne, og det be¬

roer derfor paa Halle=Commissionen at bestemme,
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om Stykkerne skulle maales i dens Overværelse, el¬

ler om de, for at vinde Tid, kunne maales, forin¬

den Halle=Forretningen foretages.

7. I den af Collegiet autoriserede Halle=Protocol,

lader Halle=Commissionen, enten ved et af dens

Medlemmer eller ved Maaleren, indføre Nummeret

paa ethvert Stykke, der halles, samt hvad Slags

Varer det er, tilligemed, som foranført, de Bemærk¬

ninger der maatte giøres i Henseende til Bedøm¬

melsen af Varernes Prøvemæssighed, og maa Com¬

missionen, forinden dens Medlemmer forlade det

1Sted, hvor Forretningen er foretaget, underskrive

Protocollen.

Skulle der ved Halle=Forretningernes Afholdelse op¬

staae tvivlsomme Tilfælde, som Halle=Commissionens

Medlemmer ikke maatte ansee sig berettiget til at

afgiøre, har Comss, at foredrage Sagen for Colle¬

giet, ligesom den ogsaa, naar det ved Hallingen

erfares, at der i Almindelighed findes Mangler ved

Tilvirkningen af de Varer, som leveres, maa derom

skrivtlig giøres Indberetning til Coll.

Naar nogen af Halle=Commissionens Medlemmer,

formedelst Sygdom eller af andre gyldige Aarsager,

maatte forhindres fra, at varetage sine Pligter,

Henseende til Varernes Bedømmelse, indberettes

saadant skrivtligen til Coll., for saavidt de tre af

Samme udnævnte Medlemmer angaaer, og til den

Interimistiske Comss., for saavidt det af den ud¬

nævnte Medlem angaaer, hvorefter Collegiet eller

Commissionen bestemmer, Hvo der skal træde i Ste¬

det, saalænge denne Hindring varer.

De Halle=Commissionen overleverede Stempler og

approberede Prøver maa samme giemme under Laas

og Lukke i dertil indrettede Kasser.
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Fortegnelse

over de Prøver af Klæde, Kirsei, Baier og Dækkentøier,

som af en dertil fra det Kongl. General Comts. Coll.

beskikket Comss. ere udtagne i det militaire Klæde=Oplag

værende Forraad af disse Varer, hvilke Prøver skulle

tiene til Rettesnor for den militaire Halle=Comss.

14e ordinaireFiint 1 Klæde. kraprødt.

Kirsei.mørkeblaat.Carmoisin.
uldlyseblaat.Ponceau. Mørkeblaat.

mørkegrønt.kraprødt. uldlyseblaat.
lysegrønt.uldblaat. mørkegrønt.
Paille.uldlyseblaat.
sort.lysegrønt. Bai.
meleret.hvidt. Mørkeblaat.
hvidt.

lyseblaat.Fiint Kirsei.
mørkegrønt.12 Garder¬Uldblaat.
Paille.

Kirsei.meleret.
hvidt.

hvidt. Mørkeblaat.

uldlyseblaat. Dækkentøi.Fiint 3 Klæde.
mørkegrønt.

Ponceau. Kraprødt.
meleret.

Laeduc. hvidt.
hvidt.

kraprødt.

16uldblaat. Slaveklæde.ordinaire
mørkeblaat farvet. Klæde. Bruunt.

Paille (2 Prøver).
graat.Kraprødt (en ordi¬

sort.
naire og en til

Slavebai.Skilderkioler).Fiint 2 Kirsei.
mørkeblaat. Graat.Uldblaat.

mørkegrønt.uldlyseblaat.
dito til Skilderkio¬ Sengedækken¬Paille.

ler. tøi.
meleret.

Paille. Graat.hvidt.
sort.

12c. Garder¬ morkegraat mele¬
Klæde.

ret.

Laeducerodt. hvidt.
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Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Lauenborgske Jæger=Corps.

Det Kongl. Rentekammer har underrettet dette Coll.

om, at paa sammes Forestilling ang. Levering af Brænd¬

sel til det i Ratzeburg stationerede Militaire har det be¬

haget Hs. Majestæt under 28de Julii at resolvere: „Vi

bifalde, at Brændsels=Materiellet for det i Ratzeburg

garnisonerende Detachement af det Lauenborgske Jæger¬

Corps bestemmes til 110,000 Stk. Tørv og tre Favne

Brænde aarlig, ligesom at samme i Fremtiden, efter skeet

Reqvisition, bliver at levere aarligen paa een Gang, og

har Detachementet at sørge for Tørvmagazinets Be¬

vogtning.

Hvorom meddeles Underretning.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

det Kongl. Danske Cancellie.

Over hoslagte Andragende, hvori Biskoppen over

Siellands Stift, foranlediget ved den ligeledes medføl¬

gende Skrivelse fra Sognepræst F. i Vordingborg, ang.

Ritmester i det Siellandske Landseneer=Regt. v. S.s Vielse

i Garnisonskirken her i Staden, udbeder sig det Kongl.

Danske Cancellies nærmere Bestemmelse, ang. de Khavn¬

ske Garnisonspræsters Rettigheder, i saadanne Tilfælde,

hvor hverken Bruden eller Brudgommen hører hiemme i

Khavn., har velbemeldte Cancellie anmodet dette Colle¬

gium om at afgive Betænkning.

I Anledning heraf, undlader man ikke tienstligst at

meddele, at da, som yttret i Collegiets Skriv. af 27de

Maii 1828 efter Resol. 30 Nov. 1753, 1ste August

1781, 27de Decbr. 1813 og velbemeldte Canc. Skriv.

21 Apr. 1798, Militaires Vielse skal forrettes af Gar¬

nisonspræsten og da denne Rettighed ogsaa er hiemlet

* N. S. for 1828, Pag. 180.
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Garnisonspræsterne ved Fr. 30te Apr. 1824 samt da 28 August.

Herr F. tillige er at ansee, som Garnisonspræst for den

i Vordingborg garnisonerende Escadron af det Sielland¬

ske Landseneer=Regt., holder Coll. for, at det maatte have

tilkommet ham, at forrette Ritmesterens Vielse.

Vel fastsætter velbemeldte Resol. 27de Decbr. 1813.

at naar Officerer af Land=Etaten, der ikke henhøre til

Khavns. Garnison eller have stadigt Ophold her, reise

her til Staden for at vies, skulle de i denne Henseende

høre til Garnisons=Kirken, men ligesom dette kan for¬

staaes med den Indskrænkning, at Bruden hører hiemme

her, indseer man ikke nogen Grund til, at indrømme Off.

Ret til, at lade sig vie af hvilken Præst han vil, eller i

al Fald af hvilken Garnisons=Præst han vil, og dette for¬

udsat, synes tillige den Erindring om Reciprocitet, som

Prof. B. forudsætter i sin vedlagte Erklæring, at bort¬

falde. Saafremt det Kongl. Danske Cancellie maatte

være eenigt heri, skal man tilskrive Regimentet, at Rit¬

mester S. er pligtig til Sognepræst F. og vedkommende

Kirkebetiente i Vordingborg, hvor Vielsen skulde have

været forrettet, at erlægge en passende Recognition og

ligeledes meddele Sognepræsten for Garnisons=Meenig¬

heden her i Staden, Prof. B., det Fornødne.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til 28 August.

det Kongl. Artill. Corps, den Kongl. Livgarde til Hest

og samtlige Cavall. Regimenter.

Efter allerhøieste Befaling er af en Comss, som dertil

har været anordnet, udarbeidet en nye militair Veterinair

pharmacopoca og en nye militair Veterinair=Medicin¬

taxt, for fremtidigen at tiene til Rettesnor, saavel ved

Valget af Lægemidler til syge militaire Hestes Behand¬

ling, som ved Prisernes Beregning for disse Lægemidler.

* R. S. for 1814, sub 15 Jan. 1811, Pag. 359.
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Af denne pharmacopoca og Taxt, der af de militaire

Dyrlægger bliver at tage til Følge fra 1ste October næst¬

kommende af, tilstilles herved Exemplarer, der maa

tilføres Inventariet og hvoraf et Ex. bliver at opbevare

i Archivet og de øvrige Exempl. at fordele imellem

Regts. Dyrlægen og de ved Escadronerne ansatte era¬

minerede Fahnsmede, hvilke derfor blive at giøre an¬

svarlige.

Note. Er tillige meddeelt Stabsdyrlægen og Lector,

Dr. med. With.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til Liv¬

Regt. Dragoner.

Hs. Majst. Kongen har under 8de Julii befalet,

„at de Post=Escorter som af Liv=Regt. lette Dragoner

afgives til Kiel, Lütjenburg, Neustadt og Segeberg, skulle

foruden det dem i Forbindelse med Lønning, Brød m.

m. tilstaaede Tillæg af 19½ Roß. dagligen, gives frit

Qvarteer paa det Sted, hvortil de have escorteret Posten,

og paalægge desaarsag Vort Collegium at indlede en

Correspondence med General Post=Directionen, for at

denne igiennem de vedkommende civile Øvrigheder kan

træffe en saadan Foranstaltning ved Accord, at Post¬

Escorterne af fornævnte Regt. forud kunne anvises for

et vist Tidsrum ad Gangen, enten qvartalsviis eller halv¬

aarlig, et bestemt Qvarteer med Staldrum, hver Gang

for 24 Timer, paa vedkommende Stationssteder, imod

at Udgivten dertil udredes paa samme Maade, som de

øvrige Udgivter i Anledning af den militaire Post=Escor¬

tering. Efter herom at have tilskrevet General Post=Di¬

rectionen, har dette Coll. nu fra bemeldte Direction mod¬

taget Underretning om, at der er draget Omsorg for, at

Qvarteer og Staldrum paa ovennævnte Steder blive

* Antallet har varieret fra 217 Stk.
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afgivne paa den befalede Maade og Udgivten godtgiort 28 August.

Vedkommende directe af Postvæsenet. Hvorom Regimentet

underrettes.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til 28 August.

Dronningens Liv=Regt. til Fods samt det Oldenborgske,

det Slesvigske og det Holsteenske Infant. Regt.

Regimentet anmodes for Fremtiden at iagttage, at

saavidt mueligt bliver til Tieneste ved Gensdarmeriet af¬

givet dertil skikkede Mandskaber strax, efterat de have til¬

bagelagt deres første Tienesteaar i Garnisonen.

Note. Herom er tillige det Kongl. General Toldkammer

og Commerce=Coll. underrettet.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til 28 August.

Commandantskabet over Cronborg=Fæstning.

Efter at dette Coll., i Følge Befaling, havde afgivet

Erklæring over et indgivet Forslag til en hensigtsmæssi¬

gere Indqvartering paa Cronborg=Fæstning, har det be¬

haget Hs. Majestæt under 7de August at resolvere, „at

skjøndt det i Almindelighed er rigtigere at dettachere sam¬

lede Compagnier og det navnligen maa ansees rigtigt, at

Artill. Compagniet samlet indqvarteres paa Cronborg,

skal det dog have sit Forblivende ved den der stedfindende

Indqvartering, indtil Militair=Comss. har indgivet sit For¬

slag om Landets Befæstnings=System samt Cronborgs

fremtidige Bestemmelse og Garnisonens Styrke derefter

er bestemt; men at dog strax skal indqvarteres een Lieut.

af Infanteriet paa Fæstningen.“ Hvilket meddeles til

Efterretning med Tilføiende, at det tredie Liv=Regt. til

Fods herom er meddeelt det Fornødne.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til 28 August.

Commandantskabet over Cronborg=Fæstning.

Commandantskabet har forestillet, at Capt. Vagt¬
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mesteren er af Postmesteren i Helsingøer bleven betydet,

at der i Følge Gen. Post=Directionens Ordre ikke kunne

forsendes Penge til Departements= eller Bureau=Chefer,

med Attest om, at Forsendelsen angaaer den Kongl.

Tieneste, og at Capt. Vagtmesteren som Følge heraf har

maattet betale 46 Röß. i Porto for de til Coll. Casse¬

rer indsendte Brødpenge for andet Qvartal dette Aar,

hvornæst Commandantskabet har anholdt om, at bemeldte

Beløb maatte føres til Udgivt i Regnskabet og at Samme

maatte blive meddeelt Forholdsordre for slige Pengefor¬

sendelser i Fremtiden. I Anledning heraf tilkiendegives

Commandantskabet, at de ommeldte 46 Röß. kunne pas¬

sere til Udgivt i vedkommende Regnskab, og at for

Fremtiden vil Betalingen for de Brød, som leveres til

Fæstningens Stokhuus, efter nærmere Opgivende, blive

indeholdt i de Summer, der anvises til Slavecassens

Udgivters Bestridelse.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til Di¬

rectionen for Garnisons=Hospitalet i Kiøbenhavn.

Oeconomen ved herværende Garnisonshospital N.

har i en af Directionen anbefalet Ansøgning forestillet,

at den ham til Beboelse overladte Kielderleilighed er saa

fugtig i den Grad, at det maa formodes, at han og

Konen for største Delen derved har paadraget dem deres

svækkede Helbred og han har derfor, ved herom at ind¬

sende Læge=Erklæring, anholdt om, at en af de over hans

Boelig værende Stuer i første Etage maatte indrømmes

ham til Soveværelse og Dagligstue, hvilket forventes

væsentligen at ville bidrage til, at de kunne gienvinde

deres Helbred.

I Anledning heraf og med Hensyn, til at Directio¬

nen har erklæret, at Afsavnet af det attraaede Værelse

ikke vil foraarsage Mangel paa fornøden Plads for de

Syge, bevilger man, at dette Værelse overlades Oecono¬
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nødent til Hospitalets Brug, igien fratræder samme.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 28 August.

militaire Vare=Depot.

I Anledning af den fra Depotet modtagne Fore¬

stilling ang. et af P. giort Tilbud, at ville imod en

Godtgjørelse opgive Midler, hvorved Orme og andre for

uldne Varer skadelige Insecter kunne udryddes, meddeles

herved, at da man er eenig med Depotet i, at det maa

ansees, at være af Vigtighed for Samme, at kiende disse

Midler, tillades det, at den af bemeldte P. forlangte Be¬

taling af 100 Rd. S. M., for at meddele, hvori for¬

nævnte Midler bestaae og hvorledes de skulle anvendes,

maa af Depotets Casse udbetales ham, nemlig 50 Rd.

strax, efter at Forsøg dermed ere giorte, og 50 Rd. et

halvt Aar derefter, dog blot under Forudsætning, at de

anvendende Midler findes at være probate og ikke paa

nogensomhelst Maade skade Sagerne, hvortil de anvendes,

enten strax eller i Tiden.

Da Depotet har indstillet, at den yderligere Under¬

søgelse i saadan Anledning maatte overdrages en Comss.,

tilkiendegives tillige, at Depotet, i Foreening med den

ved Samme værende Besigtigelses=Comss., har at anstille

disse yderligere Undersøgelser, hvorhos det tillades, at en

Techniker tilkaldes, dersom dette maatte findes fornødent.

Under 22den Sept. 1841 er, efter Anmodning af 2 Septbr.

den tienstgiørende General Adjutant til Hofchefen hos

Hds. Majestæt Enkedronningen, paa Frederiksberg Slot

i Slottets Kielder indrettet en Arrest, forsynet med for¬

svarligt Lukke, saavel til Brug for Fod=Gardens Tieneste

der, som i Tilfælde, at Nogen skulde blive anholdt og

tagen under Varetægt af Vagten.
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Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

Dronningens Liv=Regt. til Fods.

Regimentet tilstilles herved et Antal Exemplarer af

en efter Kongl. Befaling udarbeidet Anviisning til nøiere

Kiendskab til og Behandling af de for Infanteriet og

Jægerne ved det Holsteen=Lauenborgske Contingent bestemte

Percussionsvaaben.

Note. Ligeledes er tilkiendegivet det Oldenborgske= og
det Holsteenske Infant. Regt. samt det Lauen¬

borgske Jæger=Corps.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

Gen. Commandoen i Hertugdømmene.

Paa Grund af den ved Geværer og Rifler for

Infant. og Jægerne af det Holsteen=Lauenborgske Con¬

tingent indførte Percussions=Antændelse har Hs. Maje¬

stæt under 30te Julii provisorisk approberet de Foran¬

dringer i Infant. Ex. Regl., med Hensyn til Commando¬

Ord og Haandgreb ved Brugen af Percussions=Geværer,

som ere antagne fornødne. Ligl. er der paa Grund af

de Forandringer, Vaabenlæren maatte underkastes, ved

disse Percussionsvaabens Indførelse, efter Kongl. Befa¬

ling udarbeidet en Anviisning for nøiere Kiendskab til og

Behandling af meerbemeldte Vaaben.

Ved at meddele Gen. Commandoen i Hertugdøm¬

mene dette samt tilføie, at de tre i Hertugdømmet Hol¬

steen værende Infant. Regimenter og det Lauenborgske

Jæger=Corps, der hører til bemeldte Contingent, ere til¬

stillede det fornødne Antal Ex. af hver af disse Udar¬

beidelser, undlader man ikke at fremsende nogle Ex. af

hvert af samme og de tre fremmede inspicerende Generaler,

for saavidt de af dem maatte attraaes.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. General Toldkammer og Commerce=Coll.
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I Anledning af det Kongl. General Toldkammer

og Commerce=Collegii Skrivelse og derved fremsendt Ex¬

tract af Notater i det af Commandeuren for Gensdar¬

meriet aflagte Penge=Regnskab for Junii Maaned samt

de dertil afgivne Besvarelser undlader man ikke tienst¬

ligst at meddele:

1. at i Følge Indqvarterings Fr. 5 Oct. 1819 til¬

kommer en Off., der commanderer en Escadron eller

et Comp., foruden reglementeret Qvarteer for hans

Person, Leilighed til Mund. Kammer, hvortil naar

samme ikke anvises in natura, godtgjøres ham 24

Rbd. aarlig. De for Commandeuren af Gensdar¬

meriet i sammes Gagerings=Plan udkastede Qvar¬

teerpenge 180 Rd. aarlig, ere alene bestemte til, at

han derfor kan forskaffe sig det Qvarteer, han til¬

kommer for sin Person, uden at der er taget Hen¬

syn til, at han maatte behøve Locale til Mund.

Sager &c. for Gensdarmeriet, og Anmærkningerne

til Gagerings=Planen § 7 ommelder udtrykkeligen,

hvilke Udgivter han har at afholde af de ham til

ubestemte Udgivter reglementerede 300 Rd. aarlig,

men hvorunder ikke er indbefattet Leie til et Mund.

Kammer. Det skiønnes derfor ikke, at det kan paa¬

lægges ham enten af dette Beløb eller af de for

ham reglementerede Qvarteerpenge at afholde Leien

for et Locale, til Opbevaring af Gensdarmeriets

Mund. Sager &c., og for saavidt det altsaa maatte

være fornødent, at han paa det Sted, hvor han har

fast Qvarteer har et saadant Locale, vil Leien for

for samme være at afholde af Toldcassen, i Overeens¬

stemmelse med Anmærkningerne til bemeldte Plan

51.

At da det ved Gagerings=Planen for Gensdarmeriet

§ 6 udtrykkeligen er bestemt, at de Off., der have

faste Qvarterer og i Embedsforretninger ere fravæ¬
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rende fra disse, skulle godtgjøres, hvad de betale for

andre Qvarteerer, hvor de opholde sig Natten over,

maa der af Toldcassen godtgiøres dem extraordi¬

naire hvad de i saa Maade udrede efter fremlagt

Qvittering, hvorimod det ikke skiønnes, at disse Off.,

der foruden deres Gage nyde et betydeligt Tillæg,

kunne naar de bereise deres Districter, have Adgang

til endvidere at gives de Diætpenge, der ere regle¬

menterede for Armeens Off. paa Commandotourer

udenfor deres sædvanlige Garnisoner. Da Offs.

Opholdssted paa et fremmed Sted, især et saadant,

hvor Levemaaden er kostbarere end ellers ere for

betydelige til at de kunne dækkes ved de forom¬

meldte Tillæg, taler Billighed for, at de erholde en

Forbedring i deres Vilkaar, under Opholdet paa et

saadant Sted, som Erstatning for forøgede Udgivter.

3. At det, efter hvad er oplyst i Besvarelsen af Notat

3, maa ansees at være billigt og overeensstemmende

med hvad, der gjælder for Armeens beredne Off.,

at Gensdarme=Off., naar de foretage Tienestereiser,

som ere over 4 Mile fra deres sædvanlige Opholds¬

sted, erholde frie Befordring paa Toldcassens Be¬

kostning, uden Hensyn til, at der er tilstaaet dem

Fourage paa to Heste.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Ingenieur-Corps.

Efter at man havde igiennem Commandantskabet

over Rendsborg=Fæstning ladet Borger I. D. II. samme¬

steds tilkiendegive, at det ikke kunde tillades ham, uden¬

for Fæstningens Nye Holstener=Port at opføre den af

ham attraaede Bindingsværks Bygning, har bemeldte

H. nu atter fornyet dette Andragende og in subsidio

anholdt om, at maatte opføre en saadan Bygning paa

et ham tilhørende Stykke Land „Pappenkamp“ kaldet,
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hvortil han formeener baade at være berettiget og for¬

pligtet til at bygge.

Coll. har i denne Anledning indhentet Comman¬

dantskabets yderligere Erklæring og efter hvad af Samme

nu er oplyst, har man bevilget, at H. paa hans Naboes,

Kiøbmand M.s, Grund maa opføre en Bindingsværks¬

Bygning, 70 Fod lang og 56 Fod bred, imod at M.

underskriver det sædvanlige Revers, ang. Bygningens Ind¬

retning og eventuelle Nedrivelse, overeensstemmende med

Rescr. 18de Jan. 1815 og at H. udstæder et andet

Revers, hvorved han renonterer paa al Byggeret, saavel

i den ham tilhørende Hauge, udenfor Nye Holsteens¬

Port som paa Grunden „Pappenkamp, hvilke to Rever¬

ser derefter af Corpset maa foranstaltes paa behørig

Maade protocollerede paa de respective Folier.

Forestaaende meddeles til Efterretning og Iagtta¬

gelse med Tilføiende, at H. igiennem Commandantska¬

bet, som derom er tilskrevet, vil blive meddeelt det

Fornødne.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Artill. Corps.

Det meddeles, at paa Grund af hvad Mund. Com¬

missionen har yttret, ang. Nødvendigheden af et større

Antal Skilderkioler for den Danske Brigade, vil man til¬

lade, at samme maa erholde udleveret fra det militaire

Vare=Depot 10 Stkr. nye røde Skilderkioler, som blive

at føre ad inventarium.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til Liv¬

Regt. Dragoner.

For øvrigt tilkiendegives, at Bøssemageren, af Re¬

gimentets Forsyning med de nye Carabiner, der blive

* R. S. for 1837, 25 Sept., Pag.. 200.
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at tilføre Inventariet, ikke maa tage Anledning til, at

forvente sig tilstaaet nogensomhelst extraordinaire eller

forøget Godtgiørelse for Vedligeholdelsen af de flere Ca¬

rabiner, som Regimentet herefter vil have, da i Tiene¬

sten aldrig vil blive afbenyttet et større Antal Carabi¬

ner, end der efter Bestemmelse kan være i Brug.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

Naqvet=Corpset.

I Forbindelse med Coll. Skr. 29de Septbr. 1840.

meddeles herved til fornøden Efterretning og Iagttagelse,

at det har behaget Hs. Majestæt under 12te Febr. at

approbere „det af Corpset indsendte Udkast til en Instrux,

som Rettesnor for Modtagelsen af de paa Cronborg=Ge¬

værfabrik til Corpset forfærdigende Espingoler.

Af ommeldte saaledes approberede Instrux, der her¬

ved remitteres, anmodes Corpset om, at ville udfærdige

to ligelydende Exemplarer, bestemte til Brug resp. for

Probeermesteren og Værkmesteren ved ovennævnte Fabrik.

Under 4de Septbr. 1841 har det Kongl. General

Comts. Coll. meddeelt, at det i en lang Nække af Aar

har været tilladt, at foruden den Favn Brænde, som

ved Resol. 12te Jan. 1810 er tilstaaet hvert af Coll.

Budde, endvidere maatte udleveres enhver af disse, saa¬

velsom Fyrbøderens Karl, paa Grund af deres trængende

Forfatning, een Favn Brænde af det, som hvert Aar

bliver tilovers hos Fyrbøderen og for Coll. bestemte Qvan¬

tum Brænde.

Parolbefaling.

Det Commando af det tredie Jydske Infant. Regi¬

* see Anhanget.
**

Ifr. Reser. Saml. for 1810, Pag. 337, Coll.
Skr. 10de Mai 1810.



275

ment, hvilket er afgivet til Vagthold ved Qvarantaine¬

Indretningen paa Kyeholm, skal 1ste October næstkom¬

mende formindskes med 1 Officeer, 1 Underofficeer og 9

Mand, saa at Garnisonen sammesteds bliver 1 Underof¬

ficeer og 12 Mand; hvilket Commando imidlertid, paa

Plads=Commandantens nærmere Reqvisition, af Regi¬

mentet igien bliver at forøge, naar indtrædende Qvaran¬

taine maatte giøre saadant nødvendigt.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. General Toldkammer og Commerce=Coll.

Foranlediget ved dette Coll. Skrivelse, hvori med¬

deles, at man, i Henhold til hvad Ingenieur=Corpset i

en hertil afgiven Betænkning havde yttret, formeente, at

der ikke kunde afstaaes til det Kongl. Gen. Toldkammer

og Commerce=Coll. Noget af de 1500 Rd., som ere

udbetalte i Assurance for den afbrændte Deel af Maga¬

zinbygningen i Slipshavns Skandse, der var indrettet til

Boelig for Strand=Controlleuren i Nyeborg=Tolddistrict,

har velbemeldte Kammer nærmere yttret sig, med Hensyn

til de af fornævnte Corps fremsatte Bemærkninger om,

at en ikke ringe Deel af den forlangte Erstatnings=Sum

737 Rd., var medgaaet til Opførelsen af en Brand¬

zavl ved bemeldte Bygning samt at de øvrige Bekostnin¬

zer ikke antages, at have havt stor Indflydelse paa As¬

urance=Summens Bestemmelse. Gyldigheden af denne

idste Bemærkning formeener Kammeret modbeviist ved

de Udtryk, der forekomme i Brand=Taxations=Forretnin¬

gen, hvorhos Samme paa Grund af, at Bygningens 10

Fag til 50 Rd. pr. Fag eller tilsammen 500 Rd., de

tordre Fag ere taxerede til 150 Rd. pr. Fag, hvori¬

nod Taxationen af de 15 Fag i den søndre Ende blot

r ansat til 100 Rd. pr. Fag, holder for, at i alt

naa ansees som det Beløb, hvormed Bygningens Vær¬
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die, da den indtegnedes til Assurante, er antaget, at være

forhøiet ved dens Indretning til Boelig for Controlleuren

og at i det mindste denne Deel af den udbetalte Assu¬

rance=Sum maatte tilkomme bemeldte Coll.

Coll. har i Anledning heraf forlangt Ingenieur¬

Corpsets yderligere Betænkning over Sagen og har samme

nu i Skrivelse hertil søgt at godtgiøre, at den høiere

Assurance for de ommeldte 10 Fag ikke eene er foran¬

lediget ved, at de indrettedes til Boelig for Controlleuren,

og i denne Henseende bemærket, at af de omqvæstionerede

10 Fag var strax ved Bygningens Opførelse i 1807 og

1808 i de fem Fag indrettet en Boelig for den i Slips¬

havns=Skandse stationerede Artill. Off., at saaledes i de

fem Fag, der bestod af to Stuer, Kiøkken, Forstue samt

Opgang til Loftet, var trukket adskillige Skillerumsvægge,

lagt Fiællegulve, opført en Skorsteen o. s. v., hvilket alt

befandtes, dengang det besluttedes, at lade Controlleur¬

Boeligen indrette, at i hvorvel den saaledes indrettede

Off. Boelig, ved at henstaae ubeboet fra Aaret 1814 og

derefter atter at indrettes til Controlleur=Boelig, krævede

betydelig Istandsættelse, vare dog de ommeldte Skille¬

rumsvægge, Skorsteen m. v. der tilstede, hvorfor de fem

Fag altid vilde være blevne høiere assurerede, end de

andre Fag i Magazinbygningen, samt at de fem Fag

Officeer=Boelig kort anslaaet, maa antages at ville være

blevne assurerede til 125 Rd. pr. Fag.

Ved at meddele Forestaaende formeener Coll., at

efter de saaledes oplyste Omstændigheder vil i det om¬

meldte Beløb af 500 Rd. være at fradrage 125 Rd.

og undlader man derfor ikke tienstligst at fremsende An¬

viisning paa de øvrige 375 Rd. Sedler.

Circ. fra det Kongl. Danske Cancellie til samtlige

Landmilice=Sessioner.

General Krigs=Commissairen for Danmark har med
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Hensyn til, at Slutnings=Ordene af § 2 Plac. 4 Decbr.

1832 om Udskrivning til den staaende Hær af et forøget

Antal Overcomplette „og derefter iblandt Mandskabet, der

har tient over to Aar undertiden have givet Anledning

til, at Overcomplette henimod Sessionstiden ogsaa an¬

vendes for Afgang imellem det over to Aar tiente Maand¬

skab, uanseet at paa vedkommende Regts. eller Corpses

Afgangsliste findes 7 Aars Tiente der ikke ere tilbage¬

holdte — andraget paa, at bemeldte Slutningsord af den

citerede § maa gives den Fortolkning, at de blot gjælde

for det Tilfælde, at alle 7 Aars Tiente, hvilke vare paa

† Afgangslisten, alt ere tilbageholdte.

Efterat Cancelliet i denne Anledning har correspon¬

deret med det Kongl. General Comts. Collegium, skulde

man til fornøden Iagttagelse herved tienstligst melde, at

de citerede Ord af § 2 i Pl. 4 Dec. 1832 ere at for¬

staae paa den af General Krigs=Commissairen antagne

Maade. Det er nemlig af de ældre Bestemmelser, som

ikke ved bemeldte Placat bleve ophævede, klart at i Al¬

mindelighed ingen anden Afgang ved Regimenter eller

Corpser skal behandles som tilfældig end den, der finder

Sted iblandt Mandskabet i dets to første Tieneste=Aar,

og at den, som maatte indtræffe i de øvrige ser Aar af

Mandskabets Tienestetid, kun bliver saaledes at behandle,

naar den, i Forbindelse med den ordinaire Afgang, ud¬

giør et større Antal, end den bestemte aarlige Tillgang

af  af den reglementerede Styrke. Naar nu Pl. 4

Decbr. 1832 bestemmer, hvorledes tilfældig Afgang og¬

saa imellem dem, der have tient over to Aar, skal erstat¬

tes, kan det blot anvendes paa den Afgang imellem det

Slags Mandskab, der i Overeensstemmelse med hine

Forskrivter er at behandle som tilfældig Afgang *

* Er under 25de Sept. 1811 meddeelt Artill. Corps,

Livgarden til Fods, Cavall. og Infant. Regts, samt

Jæger=Corpser i Danmark tilligemed Raqvet=Corps.
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Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Artillerie=Corps.

Corpset har forelagt Coll. en Skrivelse fra den

Danske Brigades Casse=Comss., med et Andragende fra

Corpsets Regts. Ovmstr., Capt. v. B., indeholdende føll¬

gende Spørgsmaal ang. Udbetaling af Douceurpenge:

1. at der vel i Følge Coll. Ordre 15 Sept. 1840.

ligesom i Fior, ingen Donceurpenge kunne udbeta¬

les til det Mandskab fra Aarene 1836 til 1839,

som skulle blive hiempermitterede i dette Aars Sep¬

tember Maaned, naar Recruterne tages til Tieneste;

2. at i Følge Collegiets Ordre vel ydermere ingen

Douceurpenge kan tilkomme Mandskabet fra 1838,

altsaa formeentligen heller ikke de værnepligtige Over¬

constabler, som ere Constabler fra samme Aar, saa¬

fremt de blive dimitterede i næste September Maaned;

3. at Mandskabet fra Aaret 1840, om ogsaa en Deel

blive hiempermitterede, dog ligefuldt kunne tilkomme

Douceurpenge i Aar, for dermed at liqvidere det

Forskud, som er udbetalt i Fior, til Betaling af

dets Bepaknings=Reqvisiter;

4. om ikke det Mandskab, som i Anledning af, at Pon¬

tonneer=Compagniet commanderedes til en Ex. Tid

i Holsteen, er indkaldt til Tieneste 15de August ved

den Danske Brigade, kan beregnes Douceurpenge

for i Aar, eftersom Indkaldelsen af dette Mandskab,

der er fra 1839, men kun har erholdt Douceur¬

penge for Aaret 1839, vel er at betragte som en

Mynstring.

Ved at forelægge Coll. disse Spørgsmaal til nær¬

mere Bestemmelse, har Corpset derhos bemærket ad 1.

at det deri omtalte Mandskab vil tilkomme Douceurpenge

for saa mange Aar, Enhver har ligget til Tieneste, naar

* R. S. for 1840, Pag. 98.
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det i Aar permitteres, selv om dette skeer i September,

og at det dersom Permitteringen skeer i October eller 23

a 28 Dage ind i det paafølgende Aar egentligen burde

have Douceurpenge for det Aar, hvoraf disse Dage ud¬

giøre en Deel, hvilket ogsaa vilde blive dem udbetalte,

naar der i samtlige deres Tieneste=Aar havde været Ex.

Tid; ad 2. at Mandskabet og Overconstablerne fra 1838

af neppe kunne tilkomme Douceurpenge, naar de permit¬

teres i September, men at dem, dersom de blive til Tie¬

neste i 23 eller 28 Dage af October Maaned, tilkomme

Douceurpenge for 1841; ad 3. at det Spørgsmaal ikke

ansees Tvivl underkastet; ad 4. at det antages som en

Selvfølge, at det Mandskab fra 1839, der er indkaldt i

Stedet for Pontonnererne for at supplere den Danske

Brigades Styrke, maa lige saavel som Pontonnererne,

der ere commandeerte til Holsteen, tilkomme Douceurpenge.

Coll. skulde i Anledning heraf meddele Corpset til

Efterretning og videre Bekiendtgjørelse for Vedkommende:

1. Mandskabet af Aarene 1836 til 1839 incl. have

hvert Aar erholdt Douceurpenge ved Forudbetaling,

og tilkommer altsaa i Følge Collegiets Skrivelse

ingen Douceurpenge betalt i indeværende Aar, der¬

som det permitteres i September, naar de nye Re¬

cruter tages til Tieneste. Corpset maa ogsaa søge

at undgaae, at holde dem længere inde, for at fore¬

bygge yderligere Spørgsmaal om Douceurpenge for

dem, især da saadant vilde forøge den Kongl. Cas¬

ses Udgivter.

Det under foregaaende Nr. er i Eet og Alt anven¬2.

deligt paa Mandskabet, in specie Over=Constablerne

fra 1838.

Mandskabet for 1840, hvad enten det permitteres3.

eller ikke i September Maaned dette Aar, er beret¬

tiget til Douceurpenge.

4. Alt Mandskab fra Aaret 1839, der er permitteret i

September 1840 og saaledes kun har modtaget eet
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Aars Douceurpenge nemlig ved Forudbetaling i

1839, er berettiget til Douceurpenge, naar det er ind¬

kaldt i indeværende Aar, da dets Indkaldelse kan

betragtes som et Møde til en Ex. Tid.

Rescr. til det Kongl. Danske Cancellie.

Vi approbere, at der til Brug for Kjøbenhavns

Borgervæbnings Infanterie=Batailloner anskaffes 3 nye

Faner, forfærdigede efter en Os forelagt Tegning, og Vi

ville derhos, at den hertil medgaaende Udgivt af indtil

450 Rd. skal afholdes af bemeldte Borgervæbnings Fond.

Note. Er samme Dag tillige rescriberet Stadshaupt¬

mandskabet.

Rescr, til det Kongl. Danske Cancellie.

Det finder Vort Bifald, at det i Faaborg for Tiden

værende Borgervæbnings=Corps foreenes med Brandcorp¬

set sammesteds til et fælleds Brand= og Politie=Corps,

og bemyndiges Cancelliet selv at autorisere det for Corp¬

set fornødne Reglement.

Notte. Er tillige communiceret General=Commandoen

i Fyen og Nørre=Jylland.

Rescr, til General=Commandoen paa Sielland.

Vi bemyndige herved General=Commandoen paa

Sielland fremtidigen, at udfærdige Tilladelse til, at besee

Cronborg=Fæstning, naar General=Commandoen skiønner,

at de Vedkommende, som ønske denne Tilladelse, qvalifi¬

cere sig til saadan Faveur.

Ligeledes bemyndige Vi Commandanten dersteds til,

at kunne meddele samme Tilladelse for fremmede Reisende

af Distinction, Civile eller Militaire, som maatte anholde

derom, naar Commandanten skionner, at de dertil ere

qvalificerede, eller naar de anbefales af competente Au¬

toriteter.
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11 Septbr.Hvergang saadan Tilladelse tilstaaes af Comman¬

dantskabet, bliver det at indberette til General=Commandoen.

Rescr. til det Kongl. Artillerie=Corps.
11 Septbr.

Vi bemyndige herved Corpset til, fremdeles at med¬

dele Tilladelse for at besee Land=Arsenalet og hvad dertil

hører, til fremmede Officerer og andre Personer af Di¬

stinction, naar Corpset skiønner, at de efter deres Stilling

kunne giøre Krav paa en saadan Begunstigelse, eller

naar de vorde Corpset anbefalede af Vore egne høiere

Officerer eller competente civile Autoriteter.

Det er imidlertid en Selvfølge, at Corpset fremdeles

drager Omsorg for at de Gienstande, der maatte egne

sig til Hemmelighedsholdelse, enten for alle eller for visse

Personer, unddrages disses Beskuelse eller Eftersyn paa

den mindst paafaldende Maade, og med Iagttagelse af

alle Urbanitets Hensyn.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til 11 Septbr.

det Kongl. Danske Cancellie.

I Anledning af at Landmilice=Sessionen for Fre¬

deriksborg Amt i sin paategnede Erklæring paa vedlagte

med det Kongl. Danske Cancellies behagl. Skrivelse fulgte

Ansøgning fra Reserve E. O. S., af bemeldte Amts

30—108, har yttret Tvivl om det ikke i Modsætning til

den herskende Praxis burde antages, at den Værneplig¬

tige der efter Kongl. Resol. udtiener sin værnepligtige

Tid stadig i 8 Aar som Tambour, maatte nyde samme

Ret, som ved Resol. 30te Apr. 1813, bekiendtgiort ved

Canc. Circ. 12te Maii, er tilstaaet de Værnepligtige, der

tiene fulde 8 Aar som Uoff., da det uden en saadan

Ret ikke vel kunde skiønnes, hvori den Begunstigelse be¬

staaer, at udtiene sin værnepligtige Tid som Tambour,

har velbemeldte Cancellie udbedet sig meddeelt Coll. At¬

tringer over Sagen.
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Foranlediget herved undlader man ikke tienstligst at

meddele, at da den i Sessionens Erklæring omtalte Re¬

sol. 30 Apr. 1813 er alene givet i det Øiemed, at afhielpe

den Mangel paa brugbare Uoff. for Armeen, hvorover

fornemmeligen dengang blev ført Klage, er der saa me¬

get mindre Grund til at udvide den Frietagelse for Tie¬

neste ved Forstærknings=Bataillonerne, som ved bemeldte

Resol. er tilstaaet en Værnepligtig, der tiener i 8 Aar

som Uoff. ved Linie=Bataillonerne til, ogsaa at gjælde for

den der udtiener sin Værnepligt som Tambour, som

man hidtil har kunnet erholde de hertil fornødne Sub¬

jecter, uden at indrømme et saadant beneficium for dem.

Forresten maa man med Hensyn til Sessionens Yttring

om, at det ikke skiønnes hvori den Begunstigelse bestaaer,

der vises Vedkommende, hvem det tillades at udtiene de¬

res Værnepligt som Tambourer, bemærke, at naar de

selv have attraaet paa denne Maade at udtiene deres

Værnepligt, maa den dem dertil meddeelte Kongl. Til¬

ladelse af dem betragtes som en Begunstigelse.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til Liv¬

Regt. Cuirasserer.

Regimentet har afgivet dets Erklæring til Coll.,

i Anledning af et Andragende fra derværende Comman¬

deur for Gensdarmeriet i Holsteen om, at de Uoff., der

ere afgivne fra Regt. eller herefter afgives til Gensdar¬

meriet, maatte ligesom det er Tilfældet med dem, der

ere afgivne fra Liv=Regt. Dragoner og Holsteenske Land¬

seneer=Regt., concurrere efter Datum af deres Udnævnelse

med de ved Regts. i Nr. staaende Uoff. til, at lade sig

stille for Værnepligtige.

Da Øiemedet med den, Uoff. og de i Classe med

dem staaende Individer ved Resol. 7de Febr. 1827, givne

* R. S. for 1827, sub 12 Maii 1827, Pag. 47.
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fortrinlige Adgang til at antages som Stedfortrædere for

Værnepligtige, har været at fremme Tilveiebringelsen af

det fornødne Antal duelige Subjecter til Uoff. ved Regts.

og Corps, fandt Coll., efter ligeledes at have modtaget

Erklæring ang. det fremsatte Andragende fra de to an¬

dre ovennævnte Cavall. Regts. fornødent, at indhente

det Slesvig=Holsteen=Lauenborgske Cancellies Formeening,

om ikke de Uoff., der forblive i Nr. ved Regts. burde un¬

der alle Omstændigheder beholde fortrinlig Adgang til

at stilles for Værnepligtige og de, som ere afgivne til

Gensdarmeriet, altsaa ikke antages som Stedfortrædere,

saalænge Antallet af dem, hvilke ønske at stille for sig

ved Regts. ikke er større, end man dertil kan forskaffe

duelige og i enhver Henseende antagelige Subjecter iblandt

dem ved Regimentet i Nr. staaende Uoff.=Classe; hvor¬

ved det ogsaa maa tages i Betragtning, at de ved Gens¬

darmeriet ansatte Uoff. ere langt bedre aflagte end de,

som til samme Tid forblive i Tieneste ved de resp. Regts.

og der altsaa ikke er Anledning til, at begunstige hine,

ligesom disse, ved Adgang til de med Stedfortræden for¬

bundne Fordele.

Cancelliet har nu meddeelt Coll., at det maa til¬

træde denne Anskuelse, saa meget mere som Regts., ime¬

dens hine afgivne Uoff. blive førte som Overcomplette,

hverken kan faae Nytte af deres Tieneste eller behørig

Kundskab om deres Opførsel.

Man er saaledes bleven eenig med bemeldte Cancellie,

at vedkommende Regts. tilkiendegives, at de bør indskrænke

sig til at lade de Uoff. ved Gensdarmeriet, hvilke allerede

have erholdt Bevilling til, at stilles for Værnepligtige, ind¬

træde som Stedfortrædere efter deres Tour, samt at lade

de Uoff, som blive afløste fra Gensdarmeriet og komme

tilbage til Regimenterne, efter Anct. efter deres Capitu¬

lationstid, iberegnet den Tid, de have tient ved Gens¬

darmeriet, og efter deres Anbefalingsværdighed, lige med
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andre ved Regimentet tienstgiørende Uoff., komme i Be¬

tragtning som Stedfortrædere og endelig for det Til¬

fælde, at det iblandt de Sidstnævnte skulde mangle paa

Subjecter, der egne sig til at antages som Stedfortræ¬

dere foreslaaes dertil de ved Gensdarmeriet endnu tie¬

nende Uoff, som af Commandeuren for Samme erholde

et fordeelagtigt Vidnesbyrd.

Hvilket herved meddeles.

Note. Ligeledes er tilskrevet Liv=Regt. Dragoner og det

Holsteenske Landseneer=Regt.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Ingenieur-Corps.

Ved at tilstille dette Coll. et af Artill. Corpset, for

at tilveiebringe en mindre bekostelig Bevogtningsmaade

af de udenfor Rendsborg=Fæstning værende 4 Krudt¬

Magaziner, til det Kongl. Ingenieur=Corps indkommet

Forslag om, at lade opføre et lille let Vaaningshuus i

Nærheden af ethvert af de 4 Magaziner, og i hvert af

disse Huse at henlægge en givt Faststaaende, som skulde

bevogte Magazinet, har Ingenieur=Corpset yttret, ikke at

ansee denne Bevogtningsmaade for hensigtsmæssig, og i

dets Sted proponeret at opføre et lidet grundmuret

Huus ved hvert af de ommeldte Magaziner, i hvert af

disse Huse at indlægge to ugivte betroede Mænd, som

skifteviis skulde vaage hver anden Nat, samt foruden at

anskaffe to Hunde for hvert Vagthold, hvoraf den ene

skulde gaae indenfor Stakittet ved Krudtmagazinet og den

anden forblive i Forstuen ved Vagtboeligen.

Over denne Sag har Coll. indhentet Betænkning

fra Commandantskabet over Rendsborg=Fæstning, hvori

Samme, i Tilfælde af, at Forandring af den hidtil brugte

Bevogtningsmaade ved Skildvagter skal skee, erklærer sig

for den af Ingenieur=Corpset foreslaaede; men antager

dog den ved Skildvagter for den meest betryggende i
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det der bemærkes, at om ogsaa, som Artill. Corpset har

anført imod samme, Skildvagter undertiden skulde findes

sovende paa deres Post, maa dette vistnok betragtes som

Undtagelser, og kan en saadan Søvn kun vedvare, ind¬

til den Vedkommende bliver afløst af sin Eftermand; at

Vold og Ondskab med Hensyn til Krudt=Magazinerne,

hvilket bemeldte Corps ligeledes har anført, ikke at kunne

afværges af Skildvagter, næsten ikke er tænkeligt; men

at der ved Bevogtning med Skildvagt bedst kan forebyg¬

ges Tyverie i og ved Krudt=Magazinerne, som maa an¬

sees for det, hvorved Ulykke lettest kan foranlediges.

Ved at meddele Ingenieur=Corpset dette, skulde man

ikke undlade at tilføie, at i hvorvel den af bemeldte Corps

proponerede Bevogtningsmaade vilde være mere hensigts¬

svarende, end den af Artill. Corpset foreslaaede, der ikke

skiønnes at kunne afgive fornøden Sikkerhed, tør man

dog ikke foretrække hiin for den nærværende, da det neppe

kan ventes, at man vilde finde iblandt det ugivte Mand¬

skab saadanne paalidelige Folk, at man til disse turde

anbetroe den vedvarende Bevogtning af Krudt=Magazi¬

nerne, og har man derfor tilkiendegivet Commandantsta¬

bet, at det ansees for rigtigst, at der med Bevogtningen

af de omhandlede Krudt=Magaziner forholdes paa samme

Maade, som hidtil, indtil en i det Mindste ligesaa sikker

og mindre bekostelig Maade maatte kunne udfindes.

Artill. Corpset har for øvrigt i det ovennævnte

Forslag omtalt, at det under alle Omstændigheder vilde

være ønskeligt, om de to Magaziner ved Over= og Under¬

Eideren blev omgivne med et nogenlunde høit Stakit.

Foranlediget herved anmodes Ingenieur=Corpset om, at

indberette, hvad dette vilde koste.

Note. Herom er skeet fornøden Meddelelse til Comman¬

dantskadet i Fæstningen og det Kongl. Artillerie¬

Corps.
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Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Artillerie=Corps.

Det har behaget Hs. Majestæt under 21de August

at resolvere saaledes: „Vi bifalde den af Coll. udtalte

Anskuelse, at det samme Princip, som hidtil er fulgt,

naar enkelte Individer eller Afdelinger af Artill. Corp¬

set ere blevne commandeerte fra den ene af Corpsets

Garnisoner til den anden, nemlig at der for de Dage,

Marschen eller Overreisen frem og tilbage varer, tilstaaes

Off. Diæter, Uoff. og Mandskab dobbelt Lønning, men

for øvrigt intet videre Tillæg under Opholdet i de for¬

skiellige Garnisonssteder, ogsaa bør følges med Hensyn

til de Off., Uoff. og Mandskab af den herværende Pon¬

tonneer=Afdeling, som ere commandeerte til Rendsborg,

i Anledning af de forestaaende Øvelser og Præsentationen

af det for det Holsteen=Lauenborgske Contingent bestemte

Ponton=Train. Imidlertid da denne Commandotour er

ganske extraordinaire og derhos saavel Off. som Uoff. og

Mandskab ved hele denne Leilighed have lagt særdeles

Iver og Nidkiærhed i Tienesten for Dagen, ville Vi for

denne ene Gang og uden Følge for Andre i Fremtiden,

have dem tilstaaet, naar Commandotouren er endt, en

Douceur af, nemlig Major v. S. 80 Rd., Premier¬

Lieut. v. B. 50 Rd., en Broemester eller Fyrværker 8

Rd., de øvrige Uoff. hver 6 Rd. og Mandskabet hver

3 Rd.

Hvilket saaledes meddeles Corpset til Efterretning

samt videre Bekiendtgjørelse for Vedkommende, og vil

ovenstaaende Beløb paa nærmere Reqvisition i sin Tid

herfra blive anviist, for at udbetales de Paagjældende.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Artillerie=Corps.

Efter hvad i Corpsets Forestilling er oplyst, sanc¬

tionerer Coll. herved, at den Holsteenske Brigade maa til
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11 Septbr.Afbenyttelse for Pontonneer=Compagniet ved dets Øvel¬

ser med det nye Materiel leie den dertil udseede Plads,

samt en Jordlod, der grændser op til Øvelsespladsen og

som ansees fornøden til Broemateriellets Perquerin, imod

en Godtgiørelse af 40 til 50 Nbd.

Fremdeles tillader Coll, efter Corpsets Indstilling,

at ommeldte Brigade bemyndiges til af dens Casse at

foreskyde saadanne mindre Udgivter, som ved den fore¬

staaende Inspection af det Holsteen=Lauenborgske Contin¬

gent øieblikkeligen maatte udkræves, imod strax at indbe¬

rette saadant og kan til sin Tid indsendes Reqvisition

saavel paa det saaledes Udbetalte, som paa den oven¬

nævnte Sum.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 11 Septbr.

Kongl. Artillerie=Corps.

Corpset har indsendt og anbefalet et Andragende

fra den Holsteenske Brigade, hvori Samme, næst at op¬

lyse, at Magistraten i Rendsborg har urgeret paa, at den

Hoved=Vandrende, der er anlagt under Veien, som fører

fra Ex. Pladsen til Skydebanken og hvorigiennem Van¬

det fra Mosen paa den østlige Side af denne gives Af¬

løb til den vestlige Side, maatte giøres større, indstiller

at Bekostningen for en aldeles nye Vandrende, som der

vilde være nødvendig at anbringe, og hvilken er calculeret

til circa 20 Rd., maa passere til Udgivt i Regnskabet.

Coll. undlader ikke i Svar herpaa at meddele, at

man, i Betragtning af de forklarede Omstændigheder,

tillader, at den ovenomtalte Udgivt af circa 20 Rd.

maa passere vedkommende Regnskab.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til 11 Septbr.

det tredie Jydske Infant. Regt.

Det meddeles, at man, for at undgaae Afsendelsen

af en Chirurg fra Regimentet, naar Sygdom indtræffer
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iblandt de Militaire i Hals, vil indtil videre overdrage

det til den sammesteds practiserende Læge at besørge dis¬

ses Soignering, imod at han fra 1ste Sept. af at regne,

tilstaaes det af ham opgivne Honorar af 10 Rd. aarligen.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

den bestandige militaire Indqvarterings=Comss.

Man undlader ikke at meddele, at det ansees for

rigtigst, at Sengehalmen til samtlige Caserner, i Over¬

eensstemmelse med Caserne=Regl.“ anskaffes af de resp.

Oeconomie=Comss. til de fastsatte Tider og for en, i

Forhold til de gjældende Torvepriser, paa den Tid Ind¬

kiøbet skeer, passende Betaling.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til Herr

Oberst=Lieut. v. Schiern af det første Jydske Infant. Regt.,

Ridder af Dbroge og D. Mand.

Det militaire Vare=Depot har andraget paa, at

Porten til det ved Recrut=Casernen værende Pakhuus,

som er overladt til Depottet, maatte for Ordens og Sik¬

kerheds Skyld ikke af nogen Uvedkommende passeres eller

benyttes til Ophold, hvilket hidtil ikke sieldent har været

Tilfældet. I denne Anledning maa man have Herr

Oberst=Lieutenanten, som Caserne=Chef paalagt, at træffe

den i saa Maade fornødne Foranstaltning, for at fore¬

bygge, at bemeldte Port i Fremtiden ikke passeres eller

afbenyttes til Ophold af nogen Uvedkommende.

Notte. Herom er det militaire Vare=Depot blevet un¬

derrettet.

Kongl. Resol. see Coll. Skr. 25de Septbr. til det Kongl.

Artill. Corps.

Kongl. Resol. see Coll. Skr. 25de Septbr. til Ge¬

neral=Krigs=Commissariatet for Danmark.

* R. S. for 1828, 24 Jun., Pag. 198.



289 1841.

—

13 Septbr.Rescr. til det Kongl. General Comts. Coll.

Vi bevilge herved, at de to virkelige General Krigs¬

Commissairer for Danmark samt Hertugdømmene, lige¬

som og de to General Krigs=Commissairer, der ere civile

Deputerede i Vort General Comts. Collegium, maa naar

de ønske det, anlægge og bære til deres Uniform Oberstes

Epauletter, af den for Armeen reglementerede Facon.

Ligeledes skal det være Land= og Søe=Krigs=Com¬

missairerne tilladt, at bære til deres Uniform de regle¬

menterede Oberstlieutenants=Epauletter.

I øvrigt bestemmes herved udtrykkeligen, at den

høiere Rang, som Nogen af de fornævnte Embedsmænd

for sin Person maatte være i Besiddelse af, eller han

for Fremtiden maatte erholde, ikke skal give ham Adgang

til at bære andre Epauletter, end de her nævnte.

Circ. fra det Kongl. Danske Cancellie til samtlige 14 Septbr.

Landmilice=Sessioner.

Da den ved Circ. 4 Febr. 1804, og Coll. Resol.

20 Marts 1819 foreskrevne Lodtrækningsmaade ved de

aarlige Landmilice=Sessioner, hvorefter det værnepligtige

tienstdygtige Mandskab, naar der haves flere tienstdygtige

Neserver af Udskrivnings=Alderen, end i det Hele behøves

til Udskrivningen, efter Høiden fordeles i visse Afdelin¬

ger, af hvilke enhver Afdelings Mandskab trækker Lod,

adskilt fra de øvrige Afdelinger, er befundet mindre hen¬

sigtssvarende, skulde man tienstligst tilmelde Landmilice¬

Sessionen til behagelig Efterretning og Iagttagelse, at

den saaledes hidtil bestaaende Classe=Inddeling bliver hæ¬

vet, undtagen for saavidt angaaer Recruter til de Kongl.

Livgarder til Hest og Fods, hvorimod det i sammes Sted

foreskrives som almindelig Regel, at efterat Recruteringen

2N. S. for 1804, Pag. 481.
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til de tvende Garder er besørget, den hele øvrige tienst¬

dygtige Masse har at trække Lod til „Recrut, „Overcom¬

plet eller „Frielode; hvorefter da først Fordelingen til de

forskjellige Corps og Regimenter bør skee, alt efter de

gjældende Bestemmelser for de særegne Egenskaber, der

udfordres til hver Vaabenart især; hvorhos det dog tillige

bestemmes, at den i ringe Grad Platfodede, som i øvrigt

har Egenskaber til at kunne blive Cavallerist, fortrinsviis

skal anvendes til Cavalleriet.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Artillerie=Corps.

Ved at underrette Stabs=Chirurgen om at der, med

Hensyn til den af ham fremsatte Formeening, at det

for det Holsteen=Lauenborgske Contingent foreslaaede La¬

zareth=Train kunde formindskes, hvis Fadningen paa

Vognene giordes større, end de nu havende Reqvisitvogne;

af Corpset var oplyst, at Intet var i Veien for, at

construere Reqvisitvogne til lette Sager baade høiere og

længere i Fadning end de nu havende, men at det pro¬

ponerede Train forekom Corpset for stort, forlangte man

hans nærmere Betænkning, om ikke en saadan Reduction

kunde skee i de medførende Sagers Antal, at det ved

Formations=Planen for bemeldte Contingent fastsatte

Antal Vogne kunde blive tilstrækkeligt.

I sin Svarskrivelse herpaa har Professoren iblandt

andetgientaget sin tidligere yttrede Formeening, at naar

de til Transporten udsatte Undervogne forsynes med nye

Fadninger, større end de aabne Reqvisitvogne og med et

hvælvet Dæksel, i Stedet for det tagformede, da vilde

Antallet af de til Transporten fornødne Vogne komme

det reglementerede temmelig nær.

Foranlediget herved maa man, med Hensyn til

Corpsets ovennævnte Skrivelse, have Samme anmodet

om, at lade en Vogn forandre paa foranførte Maade og
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dernæst hertil indberette hvor stor Bekostning dermed er 14 Septbr.

forbunden.

Circ. fra det Kongl. General Comts. Coll. til 14 Septbr.

samtlige Infant. Regimenter og Jæger=Corpser.

Man maa have anmodet om, for det Tilfælde, at

een eller flere af de hvervede Uoff, naar de have udtient

deres Capitulation og skulle afskediges, maatte have Lyst

til, at vorde ansatte ved Fodgensdarmeriet i Holsteen og

for øvrigt besidde fornødne Egenskaber, da derom at giøre

Indberetning og derhos opgive disse Uoffs. Navne samt

Alder og om de ere givte; dog maa det forinden betydes

dem, at deres Ansættelse ved Gensdarmeriet ikke giver

dem Adgang til, efter deres Afgang fra samme, igien at

ansættes i Armeen.

14 Septbr.Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til den

Interimistiske Comss, for Land= og Søe=Etatens Forsy¬

ning med uldne Varer samt den Usserødske Fabriks

Realisation.

Hs. Majestæt har paa Militair=Comss. Forslag til

Menigmands Beklædning ved Armeen, under 17de Au¬

gust iblandt andet behaget at resolvere saaledes:

1. For Infant. og Artill. reglementeres Garnisons¬

Overkioler af mørkeblaat Klæde, indtil Forraadene

ere opbrugte. Senere naar Forsøg med graat

Klæde ere anstillede og have godtgiort Hensigtsmæs¬

sigheden deraf, skal det graa Klæde træde i Stedet

for det mørkeblaa. For Jægerne reglementeres

ingen Overkioler.

Alle Vaaben skulle paa Fredsfod have Feltkapper2.

af de allerede regl. Facons. De skulle forfærdiges

af graat Klæde, saasnart en Prøve deraf er appro¬

beret. Til de Feltkapper, der forinden maatte blive

at forfærdige, skulle de Forraad benyttes, som nu

191
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haves af lyseblaat til Cavall., mørkegrønt til Jæ¬

gerne og mørkeblaat til de øvrige Tropper.

3. Mund. Kiolen for Artill., Cavall. og Infant. skal

være kraprød, uden Rabatter med to paralelle Ra¬

der hvide eller gule Knapper; Jægerne gives korte

grønne Frakker.

I Stedet for det hidtil brugte Foer af Bai i Mund.4.

Kiolerne, bør anvendes Foer af ubleget Ravndug

overalt, hvor Foeret ikke kommer tilsyne.

5. Forraadet af uldne Varer for Armeen skal indskræn¬

kes til eet Aars Forbrug, og vil nærmere blive at

bestemme efter Armeens Organisation, Beklædning

og Mund. Terminer.

Hvilke Bestemmelser herved meddeles Commissionen

til foreløbig Efterretning, med Tilføiende, at Hs. Ma¬

jestæt i øvrigt har tilkiendegivet, at efterat Armeens frem¬

tidige Organisation er bestemt, skal alt nærmere vorde

befalet, naar de ovenmeldte Forandringer skulle træde i

Kraft.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

militaire Vare=Depot.

Hs. Majestæt har paa Militair=Comss. Forslag til

Menigmands Beklædning ved Armeen, under 17de Au¬

gust iblandt andet behaget at resolvere saaledes:

1. og 2 som forestaaende Brev.

3. For Infanteriet og Jægerne approberes de hvide

Ravndugs Buxer og Støvletter af samme Tøi, til

Brug ved Revuer og til Parade om Sommeren.

4. For Artilleriets Mandskab i Almindelighed og ved

Cavall. regl. en Kittel af hvidt Lærred, samt even¬

tualiter for Mandskabet af Haandværker= og Labo¬

ratorii=Etaterne og for Ingenieur=Tropperne en Kit¬

tel af sort Lærred. Disse Kitler skulle bruges ved

al Slags Staldtieneste og som Arbeidsdragt.
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5. Læderbesætningen paa Cavall. Buxer skal fremtidigen

være saaledes, som den, der nu er regl. for Train¬

constablerne.

6.Sporer og Sabelqvaste forblive uforandrede som

hidtil.

7. Halsbind og Skiorter regl. ligeledes, som hidtil,

kun med den Forandring, at Soldaten skal være

pligtig at modtage een Skiorte fra Vare=Depotet.

Strømper eller Sokker kan det overlades Mandskabet8.

selv at anskaffe for Mund. Gebyret.

Bælqvanter blive af samme Farve som Munderin¬9.

gen og de bør regnes iblandt Over=Mund. Stykker.

Mantelsækkene skulle være, som de ved det Holsteen¬10.

Lauenborgske Contingent nu reglementerede, nemlig

som Gensdarmeriets.

Endvidere har Hs. Majestæt betr. Uoffs. Beklædning

m. v. behaget at resolvere:

11. Uoff. og Hoboister regl. med de samme Over= og

Under=Mund. Stykker, som de for de Menige regle¬

menterede; dog bliver Mund. Kiolen og Felthuen

at forfærdige af Garderklæde og Buxerne af Gar¬

der Kirsei.

Militair=Comss. specielle Forslag for Artill. appro¬12.

beres med den Forandring, at i Stedet for sorte

Ravndugs Buxer skulle disse være af ubleget Ravndug.

Distinctionerne anbringes saavel paa Uniformen som13.

paa Trøien og paa Overkiolen samt Feltkappen ved

Sparrer paa Overærmet fra Opslaget op efter

fra een til fem efter de forskjellige Grader — be¬

staaende i Tresser, hvide eller gule efter Knappernes

Farve. Svalereder for Spillemænd blive ligl. hvide

eller gule efter Knappernes Farve.

Sabelqvasten regl. som hidtil. Fyrværkeren, Com¬14.

mand. Sergeanten og lige med dem Staaende skulle

bære Sølvqvast, som betales af det militaire Fond.
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15. Hvide Handsker bæres af alle Uoff. ved Parader

og Revuer. Coll. maa foreslaae Terminen for deres

Varighed.

16. Uagtet det sorte Lædertøi har flere væsentlige For¬

trin, skal dog det hvide Lædertøi indtil videre bibe¬

holdes, paa Grund af de store Forraad, som haves

deraf, men efterhaanden som nyt Lædertøi anskaffes,

bør det være sort.

Det af Militair=Comss. betr. Pudsningen Anførte

skal tages til Følge og enhver Soldat selv pudse sit

Lædertøi.

Kapperemme samt Remme paa Tornystren, Brød¬17.

posen og Rendekugletasken skulle herefter være sorte,

ligesom og Offs. Kaardetasker herefter blive af sort

lakeret Læder.

Forraadet af uldne og linnede Varer skal indskræn¬18.

kes til det Aars Forbrug. Forraadets Størrelse vil

altsaa nærmere blive at bestemme, efter Armeens

Organisation, Beklædning og Mund. Terminer.

Samme Regel følges ved alle andre Eqviperings¬

Sorter, hvis Opbevaring i længere Tid vilde for¬

mindske deres Brugbarhed eller forringe deres Du¬

rabilitet og Værdie, hvorimod det er en Selvfølge,

at der fremdeles skal haves større Forraad af saa¬

danne Sager, henhørende til Militairvæsenet, der

enten ikke ere gangbare i Handelen eller i al Fald

ikke hurtigen kunne anskaffes.“

Hvilke Kongl. Bestemmelser herved meddeles Vare¬

Depotet til foreløbig Efterretning. Depotet har at lade

forfærdige og hertil indsende Prøver af de forestaaende i

14 og 15 ommeldte Solv=Sabelqvaste og hvide Skind¬

handsker, med Opgivende af Prisen paa samme.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til den

anordnede Commission, der skal undersøge flere Puncter
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i Anledning af Klæde=Oplagets Henlæggelse under det 14 Septbr.

militaire Vare=Depot.

Under 17de August har Hs. Majestæt iblandt mere

behaget at resolvere saaledes:

„som 1—18 til Varc=Depotet ovenfor Pag. 292,94.“

Hvilket herved communiceres Commissionen.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 14 Septbr.

militaire Vare=Depot.

Hs. Majestæt har under 17de August iblandt mere

behaget at resolvere saaledes:

„De af militair Comss. indsendte Prøver af Felt¬

huer for Uoff. og Mandskab finde Vi mere hensigtsmæs¬

sige, end de nu brugelige, dog maa, førend en Felthue

definitivt reglementeres, Forsøg og Sammenligning giø¬

res med den efter Vor Befaling forfærdigede (ommeldt

i Coll. Beretning af 15de Maii) og de af militair Comss.

foreslaaede og forventes nærmere Indberetning om, hvil¬

ken af disse Prøver kan ansees, at være meest hensigts¬

mæssig og mindst bekostelig.

I Henseende til de Bais Trøier, som nu ere regl.,

skulle disse fremdeles beholdes, indtil de havende Forraad

ere opbrugte.

I øvrigt er det Vor Villie, at Coll. lader forfær¬

dige Klædes Trøier efter militair Comss. Forslag, til

Prøve — for en Bataillon — og foranstalter dem ud¬

deelte til Brug, for at Sammenligning kan anstilles

imellem dem og Trøier af Bai, i Henseende til Hensigts¬

mæssighed og Bekostning. Vi ville desangaaende modtage

Coll. nærmere Betænkning, inden der resolveres, hvilken

af disse Trøier i Fremtiden skal indføres i Vor Armee.

I Anledning af denne Resol. maa man have De¬

potet paadraget, at lade forfærdige og hertil indsende føl¬

gende Prøver, nemlig:

Af Felthuer, saavel efter de to Prover, der ere
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indsendte af militair Comss, som efter den Prøve, der i

i Følge Kongl. Befaling blev forsærdiget og af Coll.

forelagt i Maii Maaned, hvilke tre Prøver herved følge,

30 Stkr. lyseblaa for Infant., 5 dito for Cavall., 5

dito for Artill. og 10 mørkegrønne for Jægerne af hvert

Slags;

samtlige med Kanter af høirødt Halvklæde.

Af Klædes Trøier

en lyseblaa for Infant., en mørkegrøn for Jægerne, en

mørkeblaa for Artill.

samtlige med Kraver af høirødt Halvklæde.

Ved Indsendelsen af disse Prøver maa Depotet

lade medfølge Beregning over hvad hvert Slags Felthuer

og Klædes=Trøier koste.

Det til Kant paa Felthuer og til Krave paa Trøier

fornødne høirøde Halvklæde maa Depotet kjøbe, da deraf

intet haves i det militaire Klæde=Oplag.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

militaire Vare=Depot.

Hs. Majestæt har paa Militair=Comss. Forslag til

Menigmands Beklædning under 17de August iblandt mere

behaget at resolvere som følger:

1. Chacoten for Artill., Infant. og Jægere bifaldes

af Facon, saaledes som Comss. har angivet samme; den

bør forfærdiges een Tomme lavere, end Prøve=Chacoten

af 18 Nov. 1838 og giøres saa let som mueligt. Om

den bør have hvidt Metal= eller Messingbeslag og Kram¬

pe, retter sig efter Knapperne i Munderingen. Tressen

om Pullen skal være sort og den eneste Prydelse, der

kunde gives Chacoten til Galla, skulde være hvide Bom¬

ulds Cordons, hvilke ellers maa opbevares paa Mund.

Kamrene. Dog ville Vi, at Coll. først opgiver hvor

* See R. S. for 1838, sub 27 Novbr., Pag. 188.
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meget Bekostningen for Anskaffelsen af saadanne Cordons

vil andrage forinden noget definitivt i saa Henseende

bestemmes.

Pompons bæres hvide ved Infant., grønne ved Jæ¬

gerne og mørkeblaa ved Artill.

2. Casqven for Cavall. skal være som af Militair¬

Comss, foreslaaet; dog maa Coll. først forelægge en Prø¬

vecasqve til Approbation.

Endvidere har Hs. Majestæt for Off. reglementeret

1. Chacot, efter Comss. Forslag, med Pompon ved

Artill., Infant. og Jægerne. Saafremt Folkene skulle

have hvide Bomulds=Cordons, skulle Off. bære dem af rød

Silke med Guld, som hidtil.

2. Casqve ved Cavall. af samme Facon som Mand¬

skabets.“

I Overeensstemmelse med disse Bestemmelser maa

man have Depotet paadraget, at lade forfærdige og her¬

til indsende følgende Prøver, nemlig:

en Chacot for Mandskaber med hvidt Metal=Beslag

og Krampe; en dito for dito med Messing=Beslag og

Krampe; to hvide Bomulds=Cordons til bemeldte Cha¬

cots; to Chacots for Off., som svare til Mandskabets; to

Cordons dertil af Guld og rød Silke som hidtil; en

Casqve for Mandskaber, en dito for Off.

Ved disse Prøvers Forfærdigelse bliver den herved

følgende Prøve=Chacot og Casqve at afbenytte, og lader

man tillige følge en Extract af Comss. indgivne Be¬

tænkning og Forslag ang. Armeens Beklædning, hvoraf

erfares Comss. Forslag i Henseende til Chacots og Cas¬

qver samt bemærkes, at Comss. har antaget, at Prøve¬

Casqven burde undergaae nogle Modificationer, men som

af samme ikke kunde antydes, uden at der blev forfær¬

diget et Prøve=Ex, ligesom at Casqverne mueligen burde

forsynes med nogle Messingskinner.
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Med bemeldte Prøver af Hovedbedækninger har

Depotet at lade følge en Beregning, som udviser hvad

Anskaffelsen af samme vil koste.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

det militaire Vare=Depot.

Hs. Majestæt har under 17de August paa militair

Comss. Forslag til Menigmands Beklædning i Armeen,

iblandt mere behaget at resolvere saaledes:

„Mund. Kiolen for Artill., Cavall., og Infant. skal

være kraprød, uden Nabatter med to parallele Rader

hvide eller gule Knapper, Navndugs Foer, Klædes Skul¬

derklapper med Regimentets eller Bataillonens Nr., og

i øvrigt efter militair Comss. Forslag. En Prøve deraf

skal, efterat Armeens Organisation nærmere er bestemt, i

Henhold til hvad forhen er anført, af Coll. forelægges

til Approbation.

Jæger=Corpserne gives korte mørkegrønne Frakker,

der naae indtil en Haandbred ovenfor Knæet med to

Rader hvide Knapper og Opklapning paa Kraven af

høirødt Halvklæde og maa Coll. snarest mueligt lade en

saadan Frakke forfærdige ved Vare=Depotet og forelægge

til Approbation.

Ved at communicere det militaire Vare=Depot disse

Kongl. Befalinger, maa man have Samme paadraget, i

Overeensstemmelse dermed at lade forfærdige og hertil

indsende den befalede Prøve af en Mund. Frakke for

Jæger=Corpsserne, hvorved maa iagttages, at under disse

Frakker skal i Vintermaanederne bæres en Trøie, da be¬

meldte Corpser i Fremtiden ikke skulle have Overkioler.

Det til Omklapning paa Kraven m. v. af denne Prøve¬

Munderingsfrakke fornødne høirøde Halvklæde maa Depo¬

tet kiøbe, da deraf intet haves i det militaire Klæde=Oplag.

Ved Indsendelsen har Depotet at lade medfølge en

Beregning over hvad en saadan Mund. Frakke koster.
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Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 14 Septbr.

militaire Klæde=Oplag.

Ved Resol. af 17de August har det behaget Hs.

Majestæt iblandt mere at befale: „at Forraadet af uldne

Varer for Armeen skal indskrænkes til eet Aars Forbrug,

samt at Størrelsen af dette Forraad altsaa nærmere vil

blive at bestemme efter Armeens Organisation, Beklæd¬

ning og Mund. Terminer.“ Hvilket communiceres til

foreløbig Efterretning.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til 14 Septbr.

den Interimistiske Comss. for Land= og Søe=Etatens

Forsyning med uldne Varer m. m.

Hs. Majestæt har under 17de August iblandt mere

behaget at resolvere saaledes:

„Til Mund. Buxer for Infant. og Cavall. skal ly¬

seblaat Kirsei, som er erkiendt for at være klædeligt og

durabelt i Farven, vedbeholdes; dog finde Vi det hen¬

sigtsmæssigt, at der giøres Forsøg, med Hensyn til de af

Fabriqveur Renck foreslaaede og af militair Comss. Plu¬

ralitet i Forestillinger anbefalede Farver gris de fer

(lyseblaat hvidtmeleret), skiferlyseblaat meleret og

sortlyseblaat meleret (Marengo kaldet).

Af disse forekommer, nemlig den første Os at være

alt for lys og de to sidste alt for mørke, og Vi paadrage

desaarsag Vort Coll. at lade forfærdige og forelægge Os

nogle Prøver af graat Klæde, som falde imellem hine,

for at Vi deriblandt kunne udvælge en Farve, der

naar de Forraad, hvilke nu haves af mørkeblaat og mør¬

kegrønt Klæde, ere opbrugte — kan anvendes til Been¬

klæder for Artilleriet og Jæger=Corpserne samt for In¬

genieur=Tropperne, naar saadanne oprettes, og endeligen

til Garnisons=Overkioler og Feltkapper for hele Armeen.

Disse Prøver kan Coll. deels lade forfærdige paa
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Usserød=Fabrik, deels foranstalte indsendt fra Klædefabri¬

cant Renck i Neumünster.

I Medfør af denne Resol. maa man have Com¬

missionen anmodet om at lade forfærdige paa Usserød

Fabrik de befalede Prøver af ordinairt graat Klæde og

Kirsei samt af graat Garder=Kirsei og dernæst tilstille

Coll. disse Prøver, med Opgivende af Priserne paa samme.

Note. Herom er tillige afgaaet fornøden Meddelelse til

Klædefabrikanterne Renck, Sønner & Comp. i

Neumünster.

Rescr, til General=Commandoen i Hertugdømmene.

Den hidtil i Rendsborg brugelige Afspærring af Fæst¬

ningsportene under Afløsningen af de derværende Vagter

skal for Fremtiden bortfalde.

Imidlertid er det en Selvfølge, at den paa Stedet

Commanderende forbliver bemyndiget til, paa særegen

Foranledning, temporairt at lade Spærringen indtræde.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

det militaire Vare=Depot.

Hs. Majestæt har under 17de August iblandt mere

behaget at resolvere saaledes:

1. Med Hensyn til Mandskabets Forsyning med Fodtøi

bestemmes:

a. Trainconstablen og Cavalleristen beholde Støvler,

som hidtil reglementerede. Desuden tilstaaes dem,

overeensstemmende med militair Comss. Forslag,

for deres hele Tienestetid, hver eet Par Skoe, til

Brug ved de gymnastiske Øvelser, i Staldtienesten

samt ved andre Leiligheder udenfor Tienesten, og skal

det være dem tilladt selv at anskaffe disse for de¬

res Under=Mund. Gebyr, imod at dette forhøies

med 51 Röß. dagligen.

b. Artilleristen og Pontonneren regl. med Fodtøi efter
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militair Comss. Forslag og skulle stedse være for¬

synede med et Par Halvstøvler, til Brug i Tiene¬

sten under Gevær, og et Par Skoe til Brug ved

de gymnastiske Øvelser, paa Arbeide og ved anden

Leilighed.

Det ene Par af bemeldte Fodtøi skal leveres

dem fra Vare=Depotet, hvorimod det skal staae En¬

hver frit for, at anskaffe det andet Par hos en

privat Skoemager, eller at modtage det fra Vare¬

Depotet for regl. Priis.

c. Infanteristen og Jægeren skulle være forsynede med

to Par Skoe, ligesom hidtil regl. under samme

Vilkaar som Artilleristen, med Hensyn til Anskaf¬

felsen.

2. Støvletter afskaffes ved Artill., hvorimod de for In¬

fant. og Jægerne foreløbigen regl. som hidtil. Imid¬

lertid ville Vi, at der anstilles Forsog med høie An¬

kelskoe, som mueligen ogsaa ved disse Vaaben kunde

giøre Støvletter overflødige og paalægge Coll. nu

strax at lade saadanne Skoe forfærdige og uddele til

Brug, ved et af de herværende Jæger=Corpser, samt i

sin Tid indberette Resultatet.“

Endvidere har Allerhøistsamme behaget at resolvere:

3. Uoff. og Trompetere tillades selv at forsyne sig med

Fodtøi og Skiorter, imod at erholde det regl. Under¬

Mund. Gebyr udbetalt.“

Hvilke Kongl. Bestemmelser herved meddeles det mi¬

litaire Vare=Depot til foreløbig Efterretning, med Til¬

føiende, at Hs. Majestæt tillige har tilkiendegivet, at ef¬

ter at Armeens fremtidige Organisation er bestemt, det

nærmere maatte vorde befalet, naar de ommeldte For¬

andringer skulle træde i Kraft. I øvrigt maa man have

Depotet paadraget, saasnart mueligt at lade forfærdige

efter de hermed følgende fem Par høie Spænder eller

Knapskoe, fire Par af hvert Slags, som i Overeensstem¬

1841.
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melse med Resolutionen skulle udleveres til et af de i

Citadellet Fhavn. garnisonerende Jæger=Corpser, for ved

samme at tages i Brug til Prøve. Ved Indsendelsen

af disse Skoe har Depotet at meddele hvor meget et Par

af hvert Slags koster.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til den

Kongl. Generalstab.

Betr. den Godtgjørelse, der i Følge Resol. 11 Febr.

1814, tilkommer vedkommende Færgesteder for Frie¬

transporter efter Passe udstædte af Staben, har man

anmodet den Kongl. General Post=Direction om, at til¬

stille Coll. Regning over samtlige de Godtgjørelser, som

tilkomme Vedkommende for besørgede Overfarter ved de

resp. Færgesteder, efter saavel Stabens som Coll. Passe.

Ved herom at meddele Underretning maa man giøre

Staben opmærksom paa, at de her ommeldte Udgivter ere

udenfor de Summer, som ved det approberede Budget

ere reglementerede for Land=Etaten og da samme blive

extraordinaire at afholde, paatvivler man ikke, at Staben

jo vil sørge for, at Passene til saadanne Friereiser, hvor¬

med Godtgiørelse er forbunden, saa meget som mueligt

blive indskrænkede.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Ingenieur-Corps.

Corpset har tilstillet Coll. en Beretning fra det

Holsteenske Detachement, hvori yttres, at der for Øieblik¬

ket ikke lader sig anbringe Kielder, heelt under den af

Enken S. opførte Bygning udenfor Rendsborg Fæstnings

Nyeport, med mindre at Bygningen igien maa nedtages,

*samt at Rescr. 18 Jan. 1815, formeentligen desuagtet

* Fogtmanns N. S. Tillæg, Pag. 440.

** N. S. for 1837, sub 25 Sept., Pag.. 200.
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18 Septbr.kan ansees efterkommet, i det den Kielder, der allerede er

anbragt under  Deel af Bygningen, er 7 Fod dyb, i

Stedet for at den blot behøver at være 3 Fod, og Enken

endvidere agter at forsyne 1 Deel af Bygningen med

Kielder af samme Dybde, hvorved Kielder=Udgravningen

vil blive af samme Cubikrum, som om Bygningen var

forsynet med Kielder heelt igiennem. Corpset har ved at

forelægge denne Beretning bemærket, at Samme efter det

Oplyste finder sig tilbøielig, at tiltræde Detachementets

Anskuelse.

I Betragtning af de saaledes forklarede Omstæn¬

digheder vil man, dog uden Følge for Andre i Fremti¬

den, bevilge Enken S. frietaget for, at anbringe Kielder

heelt igiennem den af hende opførte Bygning, imod at

hun, som anført, foruden den allerede anbragte Kielder,

endvidere forsyner  Deel af Bygningen med en syv

Fods dyb Kielder, og forresten erlægger 10 Rd. S. M.

Mulct til Krigs=Hospitalscassen, fordi hun, uden dertil

erhvervet Tilladelse, har paabegyndt Opførelsen af om¬

Herom er Commandantskabet overmeldte Bygning.

Fæstningen tilkiendegivet det Fornødne.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 18 Septbr.

Kongl. Ingenieur-Corps.

Corpset har hertil indsendt et Andragende fra Artill.

Capt. v. L. om, at den i Randers beliggende, i Aaret

1837 indkiøbte Hauge, der skulde tiene til Emplacement

for et Artill. Magazin, maatte indtil et saadant skal op¬

føres, overlades den ved det der garnisonerende trettende

Batterie ansatte Lieutenant og de givte Uofficerer, som

ingen saadan havde, til Afbenyttelse.

Efter hvad saavel af Ingenieur=Corpset som Artill.

Corpset, hvis Betænkning over Sagen man har indhentet,

er blevet oplyst, tillader Coll. herved, at den nævnte Hauge

indtil videre maa afbenyttes paa den foreslaaede Maade,
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dog under den Betingelse, at den uvægerligen og uden

nogensomhelst Godtgjørelse tilbageleveres samt ryddelig¬

giøres, naar forlanges.

Hvorom man ikke skulde undlade herved at meddele

Corpset Underretning med Tilføiende, at Artill. Corpset

er tilkiendegivet det i denne Anledning Fornødne.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

det Kongl. Artillerie=Corps.

Det har under 9de dennes behaget Hs. Majestæt

at bifalde, „at der overeensstemmende med den af Artill.

*Corpset forelagte og approberede Tegning maa forfærdiges

13 Beleirings=Blokvogne, deels til Beleirings=Parken for

det Holsteen=Lauenborgske Contingent, deels til Brug ved

Khavns. Arsenal, samt at de til disse 13 Voiturers An¬

skaffelse behøvende Midler af c. 8000 Rd. S. M., der

ville være at afholde af den ved Resol. 14 Jun. 1839

til Affuitager for det Holsteen=Lauenborgske Beleirings¬

Train m. m. bestemte og af Resol. 27 Marts 1840 til

Statsgields=Directionen afleverede Summ, opføres paa Land¬

Etatens Budget for næste Aar.

Ved at communicere denne Resol. til fornøden Ef¬

terretning, maa man tillige have Corpset anmodet om,

angaaende disse Voiturer at slutte Contract med Admini¬

strationen for Fværk. og Gods og bliver Contracten der¬

efter at indsende hertil, for at vorde approberet.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

Liv=Regt. Dragoner.

Regimentet har andraget paa, at det maatte bevirkes,

at de Post=Escorter, som afgives til Kiel og Neustadt, er¬

iholde paa disse Steder frit Qvarteer og Staldrum,

* N. S. for 1839, sub 7 Septbr., Pag. 180.
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Penge af resp. 8 og 4 LF.

Efterat man i denne Anledning havde tilskrevet Ge¬

neral Post=Directionen, har samme svaret, at om Qvar¬

teer og Staldrum for Post=Escorterne i Neustadt allerede

er afsluttet Contract, og at en lignende Foranstaltning

ligeledes vil blive truffen, i Henseende til de Escorter, som

afgives med Posten fra Plöen til Kiel.

Hvorom Regimentet underrettes.

18 Septbr.Under 18de Septbr. 1841 har det Kongl. General

Comts. Coll. tilkiendegivet Commandantskabet over Fre¬

deriksort=Fæstning, at det ansees for rigtigst, at Garni¬

sons=Chirurgen sammesteds forsynes med en saadan Or¬

drebog, som Parolbefaling 11 Nov. 1833 bestemmer

for Armeens Regts. Chirurger.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 25 Septbr.

Kongl. Rentekammer.

Ved at fremsende et Andragende, hvori Comman¬

dantskabet over Cronborg=Fæstning anholder om, at Rust¬

kammeret, Skurekammeret og de tilstødende Magaziner

over Krudttaarnet i Fæstningen maatte gives adskillige

Reparationer, har det Kongl. Rentekammer med Hensyn

til at Bygnings=Administrationen, hvis Betænkning i saa

Henseende er indhentet, i Henhold til Hof=Bygmester H.s

om Sagen afgivne Erklæring, har anseet de nævnte Lo¬

caler at være Kammeret uvedkommende, udbedet sig Coll.

Yttring over Sagen.

Betr. denne Sag har Coll. affordret Ingenieur¬

Corpset dets Erklæring, og har Corpset derefter forklaret,

at disse Istandsættelser, for saavidt de angaae Localernes

indvendige Hvidtning og de indvendige Døres Maling

* See N. S. for 1833, Pag. 412.
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vedkommer Fæstningen, paa Grund af at lignende Re¬

parationer ogsaa foretages i de øvrige Localer som paa

Slottet benyttes af militair Etaten, men at dette ikke

kan statueres med Hensyn til de andre mere betydelige

Reparationer, hvilke egentligen høre til Slottets Vedlige¬

holdelse. Denne Anskuelse formeener Corpset ogsaa be¬

styrkes med den Passus i Hof=Bygmester II.s Skrivelse,

hvori det hedder: „at han anseer disse Localer der be¬

nyttes af Militair=Etaten, for at være Rentekammeret

uvedkommende for saavidt de forlanges istand¬

satte ved Hvidtning og Maling.

Ved at meddele velbemeldte Kammer Forestaaende

med Tilføiende, at Ingenieur=Corpset, hvis Betænkning

man ikke kan andet end tiltræde, er paadraget at besørge

den omtalte Hvidtning og Maling udført, maa man

tienstligst anmode om, at de øvrige Reparations=Arbeider

ved Kammerets behagl. Foranstaltning maa vorde iværk¬

satte, for saavidt de findes fornødne.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Ingenieur-Corps.

Man approberer herved, at den mellemste Deel af

den saakaldte Franske Bageriebygning i Rendsborg over¬

lades den derværende Kiøbmand L. til Leie, for de af

ham tilbudte 200 Rd. aarlig, og i øvrigt under de

Conditioner, til hvilke Corpset har tilstillet Coll. et Ud¬

kast, hvorved dog bliver at tilføie i disse Conditioners 5

4, at det alene skal være dette Coll. overladt at bedømme,

naar det Offentliges Interesse udkræver, at Leieren maa

opsiges.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Artill. Corps.

Corpset har tilstillet Coll. en Erklæring fra hver af

de to Overtøimestere over de fremsatte Spørgsmaale om,
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hos hvilke Betiente ved Corpset, der have Regnskab at

aflægge for anbetroede Penge=Oppebørsler eller Varebe¬

holdninger, det maatte ansees for hensigtssvarende, i Følge

den ved Fr. 8 Jul. 1840 § 26 ang. Casse= og Regn¬

skabsvæsenet ved Land=Etaten givne Bestemmelse, at for¬

skaffe den Kongl. Casse stilltiende Panteret, ved at lade

deres Bestallinger eller Beskikkelser tinglæse, hvorhos Corp¬

set ved Indsendelsen af disse Erklæringer har yttret for

den af Overtøimesteren i Danmark fremsatte Formeenning,

at Tinglæsning af vedkommende Offs. og Arsenalsbetien¬

tes Bestallinger kun vil yde en høist ubetydelig Sikkerhed

imod Mangler, som kunne finde Sted, samt at Æren og

Visheden om stræng Paatale, naar Uredelighed forefand¬

tes, ere mere betryggende for Staten, end den Skades¬

erstatning, der kan ventes i en saadan Mands Boe.

I Anledning heraf meddeles, at man i Følge Be¬

stemmelsen i fornævnte Fr. § 26, sammenholdt med 5V
48 af Fr. fra samme Dato for Danmark, ang. det of¬

fentlige Casse= og Regnskabsvæsen i Almindelighed, an¬

seer det for rettest, at foruden de to resp. ved Khavns.

og Rendsborg=Arsenaler ansatte Tøihuusforvalteres Be¬

stallinger, hvilke alt tidligere ere befalede at skulle ting¬

læses efternævnte Offs. og Betientes Bestallinger eller

Beskikkelser, nemlig:

Laboratorii=Chefens ved Rendsborg Arsenal, Mate¬

rialforvalterens ved Khavns. Arsenal, Felttøihuusskrive¬

rens ved Khavns. og Rendsborg Arsenaler samt Tøihuus¬

Lieutenanternes ved Provincial=Arsenalerne paa anordnet

Maade tinglæses. Derimod behøver ikke Bestallingen for

Laboratorii=Chefen i Khavn. at tinglæses, da han er frie¬

tagen for, at aflægge Regnskab for Khavns. Laboratorium,

imod at Felttøihuusskriveren under hans Tilsyn aflægger

samme.

I Overeensstemmelse hermed vilde Corpset foran¬
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stalte det videre Fornødne, og derefter indberette naar de

saaledes befalede Tinglæsninger have fundet Sted

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Artillerie=Corps.

Det har under 13de dennes behaget Hs. Majestæt

at resolvere som følger:

„Vi samtykke i, at der for næste Aar overdrages

Eieren af Donse=Krudtværk, Forstcandidat C., en Leve¬

rance til Vor Land=Etat af 100 Centner Kanon= og 100

Centner Musqvetkrudt, under de derfor med ham tidligere

stipulerede Vilkaar, og at den til Betalingen af bemeldte

Qvantum Krudt behøvende Sum af 5000 Rd. S. M.

opføres i Budgettet for det ommeldte Aar, samt afholdes

af de til Statsgields=Directionen, i Medfør af Vor Resoll.

27 Marts 1840 afleverede militaire Fonds.“

Ved at communicere Corpset forestaaende Resol.,

maa man have Samme anmodet om, at foranstalte den

behørige Contract herom afsluttet med bemeldte C. og

derefter tilstille Coll. Afskrivt af den.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

det Kongl. Artillerie=Corps.

Foranlediget ved et igiennem Stifts=Øvrigheden over

Siellands Stift modtaget Andragende fra Inspectionen

for St. Mariæ=Kirke i Helsingøer, har Coll. tilkiendegi¬

vet Vedkommende, at man for denne Gang vil frietage

bemeldte Kirke for, at udrede Betaling for de udenfor

samme den 28de Junii afbrændte og fra Cronborg Ar¬

senal modtagne Beegkrandse, men at lignende Frietagelse

derimod ikke kan indrømmes, med Hensyn til de ved be¬

meldte Kirkes Præsteboelig afbrændte Beegkrandse.

Ved at meddele Corpset dette til Bekiendtgiørelse

* Ifr. Coll. Skr. 9 October.
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25 Septbr.for Arsenalet, paa hvis Ovartals=Fortegnelse i øvrigt de

ved Bygningerne forbrugte 42 Stkr. Beegkrandse, paa

sædvanlig Maade blive at opføre, maa man til sin Tid

bede sig underrettet om, naar Betalingen er bleven erlagt

for de ved Præsteboeligen anvendte Beegkrandse, for at

Beløbet derefter kan vorde inddraget.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 25 Septbr.

Lauenborgske Jæger=Corps.

Corpset har indberettet, at nogle udskrevne Recruter

have ved Toldstedet i Langenfelde maattet fortolde de i

deres Madposer medhavende Fødemidler med 2 Rd. 55

ß., og derhos andraget paa, at den saaledes erlagte Told

maatte bevirkes Vedkommende refunderet, ligesom ogsaa

Grændsetoldstederne ved Lauenborg tilkiendegivet, at Sol¬

daten for Fremtiden uhindret maa passere med sin Mad¬

pose fra sit Hiem til Garnisonen.

Efterat man i denne Anledning havde tilskrevet

Gen. Toldkammer og Commerce=Coll., har Samme nu

meddeelt, at Hs. Majestæt har resolveret, „at vedkommende

Recruter skulle erstattes de ovennævnte ved Toldstedet er¬

lagte Penge og at Kammeret i lignende Tilfælde være

bemyndiget til efter Sagens Omstændigheder at eftergive

Tolden, eller eventualiter at bestemme Refusion.“

Under 25de Septbr. 1841 er fra det Kongl General25 Septbr.

Comts. Coll. afgaaet fornøden Communication til Ge¬

neral Krigs=Commissariatet for Danmark, General Krigs¬

Commissariatet for Hertugdømmene saavelsom samtlige

Land= og Søe=Krigs=Commissairer i Danmark og Her¬

tugdømmene om den Kongl. Resolution af 13de Sept.*

saa lydende: „at de to virkelige General Krigs=Commis¬

sairer i Danmark og Hertugdømmene, ligesom de to

General Krigs=Commissairer, der ere civile Deputerede i

det Kongl. General Commissariats=Collegium maa, naar

* Ovenfor Pag. 289.
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de ønske det, anlægge og bære til deres Uniform, Oberstes

Epauletter af den for Armeen reglementerede Facon;

at det maa være Land= og Søe=Krigs=Commissairerne

tilladt at bære til deres Uniform de reglementerede

Oberstlieutenants Epauletter.

Ved herom at meddele Efterretning er tillige til¬

kiendegivet „at den høiere Rang, som Nogen af de for¬

nævnte Embedsmænd for sin Person maatte være i Be¬

siddelse af eller han i Fremtiden erholde, ikke skal give

ham Adgang til, at bære andre Epauletter, end de her

nævnte

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

militaire Vare=Depot.

Foranlediget ved den af Directionen for Garnisons¬

Hospitalet her i Staden foranstaltede Begravelse af den

i Hospitalet ved Døden afgaaede forhenværende Musqve¬

teer og senere Oppasser ved det militaire Vare=Depot J. V.,

har Directionen andraget, at Depotet maatte vorde paa¬

lagt for Fremtiden selv at foranstalte de under dens

Ressort henhørende Folks Begravelse med videre dertil

hørende.

Da det ved Circ. 12 Dec. 1818 § 8° er bestemt,

naar en Patient i Hospitalet ved Døden er afgaaet, skal

vedkommende Regt. m. Fl. besørge Begravelsen, maa

man have Depotet anmodet om, at iagttage, at naar en

ved samme commanderet Militair indlægges paa bemeldte

Hospital, og døer paa dette Hospital, da efter derom

modtagende skrivtlig Anmeldelse fra Hospitalets Inspec¬

teur at underrette vedkommende Regt. om saadant, for

at derfra alt til Begravelsen henhørende kan vorde for¬

anstaltet.

Note. Herom er Directionen for Garnisons-Hospitalet

bleven underrettet.

* N. S. for 1818, Pag. 122.
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Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til den 25 Septbr.

militaire Halle=Commission.

I Forestilling har Comss., med Hensyn til Bestem¬

melsen i § 6, af den for Samme udfærdigede Instrux,

anholdt om, at den maatte frictages for Ansvaret af de

hallede Varers Maaling, og at Ansvaret derfor ene maatte

paahvile den eedsvorne Maaler.

Efter at man i denne Anledning har corresponderet

med den Interimistiske Comss, for Land= og Søe=Etatens

Forsyning med uldne Varer tilkiendegives herved,at

Comss., for saavidt de fra Usserød Fabrik leverede Varer

angaaer, frietages for at være nærværende ved Varernes

Maaling og at Ansvaret for Maalet alene paalægges den

eedsvorne Maaler, hvorimod Bestemmelsen i ovenanførte

§ i Comss. Instrux bliver uforandret, med Hensyn til

uldne Varer, som leveres fra Private eller Straffe=An¬

stalterne til Armeens Brug.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til 28 Septbr.

det Kongl. Danske Cancellie.

Det Kongl. Danske Cancellie har anmodet dette

Coll. om, at yttre sig over et Andragende, hvori Liig¬

bærer=Lauget i Vordingborg, i Anledning af at afgl.

Escadrons=Chirurg ved det Siellandske Landseneer=Regt.,

Krigsraad S.s ligeledes afdøde ugivte Datters Liig er ble¬

vet henbaaret til Kirkegaarden af Landsenerer ved den i

Vordingborg garnisonerende Escadron, uden at Lauget er

tillagt nogen Betaling, har udbedet sig Cancelliets Resoll.

for, om Lauget tilkommer udelukkende Ret til, at bortbære

Ligene af de hos Forældrene, eller den Længstlevende af

disse, hiemmehørende i ugivt Stand bortdøde Børn af

pensionerede Forældre af civil militair Etaten.

I Anledning af denne Sag har Coll. indhentet

* Ovenfor Pag. 261.
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Regimentets Erklæring, og skulde ved at fremsende denne,

til hvilken man i et og alt maa henholde sig, ikke und¬

lade tienstligst at tilføie, at naar Faderen er eller har

været Militair eller civil Militair og ikke er indtraadt i

en civil Næringsvei eller Bestilling, maa han formeent¬

ligen kunne lade sine hiemmeværende ugivte Døttre og

hiemmeværende Sønner, som ikke have nogen særegen

selvstændig Stilling, begrave ved Militaire.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Slesvig=Holsteen=Lauenborgske Cancellie.

Det Kongl. Slesvig=Holsteen=Lauenborgske Cancellie

har forespurgt, hvorvidt der fra dette Collegii Side maatte

være Noget at erindre imod, at den borgl. Indroulerings¬

Comss. i Rendsborg meddeles Myndighed til, at ikiende

selv militaire Huuseiere Mulct for Forsømmelse med

Hensyn til Udfyldning eller Aflevering af dem aarligen

fra bemeldte Comss. tilstillede Mandtalslister, samt at det

tillades Byens Magistrat, efter foregaaende Anmeldelse

til vedkommende militaire Autoritet, at excqvere Mulcten.

Velbemeldte Cancellie har derhos fremsendt det fra for¬

nævnte Comss. i denne Anledning indgivne Andragende

tilligemed de fra Statholderskabet i Hertugdømmene, den

Holsteenske Overret og Magistraten i Rendsborg over

Sagen indhentede Erklæringer.

Foranlediget herved skulde Coll. ikke undlade at til¬

bagemelde, at man med Pluralitetten af den Holsteenske

Overrets Medlemmer maatte finde Forslaget betænkeligt,

saafremt ikke Erfaring havde lært, at de Vanskeligheder,

der mode Indroulerings=Comss. i Rendsborg i Udførelsen

af dens Forretning, kræve en saadan extraordinaire For¬

anstaltning, som den, der er bragt i Forslag, men at

dette er Tilfældet, derfor synes de Erklæringer, hvilke ere

afgivne af Magistraten og Statholderskabet samt paa

dette Collegii Forlangende af Commandantskabet i Rends¬

borg, at tale.
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28 Septbr.Ved at fremsende en Gienpart af sidstnævnte Er¬

klæring, maa Coll. bemærke, at man for øvrigt er eenig

med Commandanten i, at Comss., naar en Militair skal

efter dens Eragtning betale en Mulct, bør om dens Ind¬

drivelse henvende sig til hans militaire Foresatte, som

ogsaa uden Vanskelighed og uden Udpantning vil kunne

foranstalte samme og har man Intet at erindre imod,

at Recours antages at kunne i mødende Tilfælde skee til

Statholderskabet.

Cire. fra det Kongl. General Comts. Coll. til 28 Septbr.

samtlige Cavallerie=Regimenter.

Da det ved Resol. 17de August er bestemt, at Læ¬

derbesætningen paa Cavall. Ridebuxer skal fremtidigen

være af anden Facon, end hidindtil har været regl., ville

samtlige Buxer, som for indeværende Aar tilkomme

Cavall., blive leverede uden Læderbesætninger, hvorimod

disse først efter nærmere Ordre tilsendes Regimenterne,

for ved sammes egen Foranstaltning at vorde paasyede

Buxerne.

Hvilket meddeles til Efterretning.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til 28 Septbr.

det Lauenborgske Jæger=Corps.

Det meddeles herved, at ligesom de Infant. Regi¬

menter, der henhøre til det Holsteen=Lauenborgske Contin¬

gent, ere indtil videre forsynede med Geværer af ældre

Prøver til Brug i den daglige Tieneste, og med Musqve¬

teer=Geværer af Prøven af 1822 til Skarpskydnings=Øvel¬

ser samt med Percussions=Geværer, saaledes maa det og¬

saa ansees for rigtigst, at bemeldte Corps og dets Deta¬

chement i Lauenborg ligeledes beholder indtil videre til

Brug i den daglige Tieneste de havende Musqveteer=Ge¬

værer af Prøven fra 1808 samt 1811 og de til Skarp¬

skydnings=Øvelserne havende riflede Musqveter, ligesom
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Percussions Geværer, hvilke sidstnævnte som Følge heraf

altsaa maa medgives Detachementet, naar det efter endt

Inspection retournerer til Ratzeburg.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

det militaire Vare=Depot.

Man bifalder, at samtlige Buxer som for indevæ¬

rende Aar tilkomme Cavall. Regimenter, leveres uden

Læderbesætninger, hvorimod disse først efter nærmere Or¬

dre blive at tilsende bemeldte Regts., for ved sammes

egen Foranstaltning at paasyes Buxerne.

Ved at meddele Depotet saadant, underrettes Sam¬

me tillige om, at man ved Circ. af Dags Dato har til¬

kiendegivet samtlige Cavall. Regts, det i denne Anledning

Fornødne.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

andet Iydske Infant. Regt.

Til Svar paa Regimentets to Forestillinger medde¬

les, at de Mandskaber af Udskrivnings=Aaret 1839, hvilke

henregnes til den tienstgiørende Styrke i Garnisonen, blive

at godtgiøre Douceurpenge, uagtet de ere permitterede i

Byen, imedens Regimentet exercerer med den tienstgiø¬

rende Styrke. For saavidt Mandskabet af 1840 angaaer,

maa man giøre Regimentet opmærksom paa, at efter den

Samme under 5 Decbr. 1837 communicerede Resol. 29

Novbr. §3 maa blot Mandskaber af det tredie Tieneste¬

Aar, hvortil disse ikke kunne henregnes, permitteres in¬

denbyes.

Kongl. Resol. 30te Septbr. see Coll. Skr. 9 Octbr. til

Liv=Regt. Cuirasserer.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

Directionen for Garnisons=Hospitallet i Kiøbenhavn.

* see Anhanget.
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Directionen har foreslaaet, at Hospitals=Regl. 13de

Capitel § 14 maatte gives følgende Tillæg: „Saafremt

fra en Regts. Chirurg indløber Klage over en vagtha¬

vende Comp. Chirurg, vedrørende en lægevidenskabelig

Gienstand, bør der gives Regts. Chirurgen ved det Regt.

eller Corps, hvorved den anklagede Comp. Chirurg er

ansat, Leilighed til at afgive sin Betænkning, ang. det

paaklagede Tilfælde, og saafremt denne Regts. Chirurg

ikke er eenig med den klagende Regts. Chirurg i Bedøm¬

melsen af Comp. Chirurgens Forseelse, bør det tilkomme

Hospitalets Direction i Foreening med samtlige Regts.

Chirurger i Garnisonen at afgiøre, om den paagjældende

Comp. Chirurg skal forblive i sin Post eller afløses af

en anden Comp. Chirurg.

I Anledning heraf undlader man ikke at meddele,

at da den Pligtforsømmelse en saadan Comp. Chirurg

har udviist paa Hospitalet, som skulde have til Følge, at

han ikke kunde forblive sammesteds, i Almindelighed maa

være af den Beskaffenhed, at der tillige bliver Spørgs¬

maal, om han kan forblive i Tienesten, finder man det

betænkeligt, at tiltræde Directionens Forslag, men anseer

det for rigtigst, at Directionen, naar et saadant Tilfælde

indtræffer, indgiver Forestilling derom til Coll., og ledsager

samme med Erklæring saavel fra Regts. Chirurgen ved

det Regt. eller Corps, hvorved Comp. Chirurgen er ansat,

som fra den Regts. Chirurg, ved hvis Syges Behandling

han ikke har opfyldt de ham paaliggende Pligter, og vil

da saavel den enkelte Sag, som om mueligt Forholdet i

SeeFremtiden komme under Afgiørelse:

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 6 Octbr.

Kongl. Rentekammer.

* R. S. for 1818, Pag. 164, Noten.
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Man skulde herved tienstligst anmode det Kongl.

Rentekammer om til Plantning omkring de militaire

Magaziner ved Rønne, hvilken Plantning ønskes udført

i dette Efteraar, at erholde udleveret fra Planteskolerne i

Sielland 50 Stkr. Asp, 50 Apern, 130 Sølvpopler, 90

Canadipopler og 30 Pyramidepopler, tilsammen 350

Stkr. Træer, alle af Størrelse som unge Træer, der i

i Almindelighed anvendes til Beplantning af Alleer; samt

fra den Kongl. Skov Almindingen paa Bornholm 600

a 700 Stkr. Stager, passende til at støtte Træer med.

Stagerne ønskes udleverede til Major v. F. og Premier¬

Lieut. v. J., begge af det Kongl. Artill. Corps, hvilke

for Tiden opholde sig paa bemeldte Øe eller deres Ordre

paa nærmere Reqvisition og Træerne i Tidsløbet fra 20

til 28 Novbr. til Rustmester S. paa Khavns. Arsenal.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Artillerie=Corps.

Corpset har, næst at bemærke, at Laboratorii=Chefen

i Rendsborg ikke er forsynet med nogen Bestalling som

saadan, men kun er i Besiddelse af sin Capts. Bestalling,

der ene er gjældende for hans Charge, samt at Tøihuus¬

Lieuts. aldeles ikke ere forsynede med nogen Bestalling,

forespurgt, hvorledes der skal forholdes med Hensyn til

disse Individer.

I Giensvar herpaa skulde man ikke undlade at med¬

dele, at for saavidt Chefen for Laboratorii=Etaten i Rends¬

borg angaaer, maa den Skriv. fra Corpset, hvorved han

er communiceret den Kongl. Resol., om hans Beskikkelse

til bemeldte Post, protocolleres i Staden Rendsborgs Skyld¬

og Pante=Protocoll, samt hvor han paa andet Sted maatte

have fast Eiendom; og hvad Tøihuus=Lieuts. ved Pro¬

vincial=Arsenalerne angaae, da maa paa lignende Maade

de Corps=Skrivelser, hvorved enhver især af dem er med¬

deelt den Kongl. Resol. om sin Ansættelse, som saadan
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tinglæses ved det vedkommende Steds Jurisdiction, samt 9 Octbr.

hvor de maatte have fast Eiendom.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til Liv. 9 Octbr.

Regt. Cuirasserer.

Det har under 30te Septbr. behaget Hs. Majestæt

at resolvere som følger:

„Vi bifalde i enhver Henseende de af Coll. udvik¬

lede Anskuelser, og ligesom Coll. derfor vil have at til¬

kiendegive Liv=Regt. Cuirasserer, at Vi ikke have kunnet

finde Anledning til, at tage Hensyn paa dets Andragende

om, at de af dets Mandskaber fra Udskrivnings=Aarene

1837 og 1838, der allerede resp. 3 og 2 Gange have

modtaget Douceurpenge, endvidere maatte, fordi de i for¬

rige Efteraar have, været indkaldte til Garnisons=Tieneste,

godtgiøres disse i indeværende Aar, men at det, naar

undtages at Cuirassererne Nr. 99 og 142 af første Esca¬

dron og Nr. 100 af tredie Escadron, efter de Oplysnin¬

ger, der ere meddeelte ved de af Regimentet indsendte

Lister, have Adkomst til de omqvæstionerede Douceurpenge,

for øvrigt aldeles skal have sit Forblivende ved Coll.

Skriv. til Regimentet af 22de Maii og 5te Junii, saale¬

des bør dette Sidste meddeles en udførlig Fremstilling

af de, navnlig fra Bestemmelsesmaaden af Douceur=Aa¬

rets Begyndelse, hentede Grunde, paa hvilke saavel be¬

meldte to Skrivelser som Coll. Forestilling ere baserede.

Med Hensyn til den Coll. saaledes tillagte Befaling,

skulde man ikke undlade at meddele, at dets Forestilling

indeholdt følgende: 1. At den af Regimentet antagne Re¬

gel for Berettigelse til Douceurpenge vilde medføre, at

Grændsen for Tieneste=Aarene maatte fastsættes til hvert

Aars Ex. Tids Udløb, hvilket vilde være i aabenbar Strid

med Resol. 21 Marts 1813, der bestemmer, at Tiene¬

* R. S. for 1813, Pag. 98.
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stetiden forst udløber med den Dag, da de sidst udskrevne

Recruter ere dresserede og tagne til Tieneste. 2. At de

af Regimentet paaberaabte Anordninger kunde blot kom¬

me i Betragtning, for saavidt de ikke kom i Strid med

den ved Circ. 22 Novbr. 1828, bekiendtgiorte Kongl.

Resol. 13 Julii, hvorved det er bleven bestemt, at Dou¬

ceurpenge ikke skulle udbetales en avance, men først i et¬

hvert Aars sædvanlige Ex. Tid, som indtræffer efter at

Recruterne ere blevne dimitterede fra Ex. Skolen, hvor¬

imod den af Regimentet anførte Passus „og siden hvert

Aar til samme Tid, naar han i Mellemtiden har forrettet

Tieneste i 28 Dage ikke findes i berørte Circulaire.. 3.

At bemeldte Kongl. Resol. saavelsom de oprindelige An¬

ordninger ang. Douceurpenge for de nationale Mandska¬

ber, nemlig Fr. 20 Jun. 1788 § 37 for Danmark og

1 Aug. 1800 § 35 for Hertugdømmene, tilligemed Kongl.

Nesol. 16de Marts 1816, bekiendtgiort ved Circ. 18de

Maii indeholde den almindelige Bestemmelse, at Dou¬

ceurpenge blot maa godtgiøres Mandskabet een Gang aar¬

lig, og at dette Circ. end ydermere bestemmer, at Udbe¬

talingen kun maa finde Sted een Gang i eet og samme

Aar, om Mandskabet endog i et Aar oftere skulde blive

indkaldt. 4. At som Følge heraf maatte man bemærke

Følgende ved de med Regimentets Forestilling indsendte

fire Lister over 3 Uoff. og 74 Cuirasserer, som efter Re¬

gimentets Formeening vilde miste Douceurpenge, naar

Coll. Anskuelse blev fulgt a. at de 3, nemlig N. og P.

samt P. saavel have erholdt Douceurpenge for ethvert af

de Aar, hvori de indtil 31te Decbr. 1840 havde tient

som Uoff, og altsaa for saadan Tid ikke have Adkomst

til endvidere at godtgjøres Douceurpenge i 1841; b. at

Cuirasseer F. havde erholdt saadanne 6 Gange i Aarene

* N. S. for 1828, Pag. 271.

** N. S. for 1816, Pag. 453.
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1835 til 1840 og saaledes ingen Ret havde til Douceur¬ 9 Octbr.

penge syvende Gang, da han ult. Decbr. f. A. kun havde

tient i ser Aar, Skoletiden endog iberegnet; c. at W.

henhørte, som commanderet ved Veterinairskolen, under

den regl. Tienststyrke i Garnisonen, og var altsaa beretti¬

get til Douceurpenge for 1841, d. at T. havde, som

commanderet ved Gensdarmeriet, ikke Fordring paa Dou¬

ceurpenge af den militaire Fond, da Gensdarmernes

Forpleining var Land=Etaten uvedkommende; e. at S.

og R. havde været saalænge til Tieneste over deres to

første Tienesteaar, Skoletiden fraregnet, at de vare beret¬

tigede til Douceurpenge; f. at 18 Cuirasserer, der vare

indkomne til Ex. Skolen i Decbr. 1837, havde erholdt

Douceurpenge i 1838, 1839 og 1840, altsaa for hvert

af deres tre Tienesteaar indtil Udgangen af 1840, hvori

endog Skoletiden var indtruffet og at de saaledes ingen¬

lunde vare berettigede til Douceurpenge i Aaret 1841,

g. at 29 Cuirasserer, der vare mødte i Ex. Skolen 3die

Julii 1838, havde erholdt Douceurpenge i 1839 og 1840,

og da deres to første Tienesteaar i Garnisonen maatte

regnes fra den Dag, de vare dimitterede fra Ex. Skolen,

vare de ikke berettigede til, at erholde Douceurpenge, fordi

de havde været til Tieneste efter den 3die Julii 1840,

da deres to første Tienesteaar ikke vare udløbne førend

Recruterne af 3die Julii 1840 kunde tages til Tieneste;

h. at 22 Cuirasserer, der vare indkomne som Recruter

18de Decbr. 1838, havde erholdt Douceurpenge i Aaret

1838, samt 1839 og da deres to første Tienesteaar i

Garnisonen først vare endte i Slutningen af Maii Maa¬

ned 1841, havde de ingen Adgang til at erholde Dou¬

ceurpenge den tredie Gang i Junii Maaned 1841, da

de alle forinden vare permitterede.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 9 Octbr.

Siellandske Landseneer=Regiment.
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I Anledning af den fra Regimentet modtagne Fo¬

restilling tilkiendegives herved, at Vordingborg Kiøbstad

blot kan ansees pligtig, at anvise den for Fahnsmeden

ved anden Escadron fornøden Leilighed til Smedeværksted,

for at beslaae Escadronens Heste, hvorimod samtlige til

Hestenes Beslag nødvendige Redskaber m. m. maa leve¬

res dem af Escadronschefen, der oppebærer de regl. Be¬

slagpenge for Escadronens Heste.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll; til det

Kongl. Danske Cancellie.

Det Kongl. Danske Cancellie har anmodet Coll.

om, at indhente Khavns. Commandantskabs Erklæring

over vedlagte af Pastor R. med flere Damer og Herrer

her i Staden indgivne Andragende, om Kongl. Tilladelse

til Stiftelsen af et Fængselselskab, samt derefter indsende

denne tilligemed Coll. Betænkning over Sagen.

Foranlediget herved, fremsendes bemeldte Erklæring

og skulde man ikke undlade at yttre, at det med Stok¬

huus=Comss. maa antages, at en Tilladelse for Selska¬

bet at besøge Fangerne, for at kunne virke paa deres

Gemyt og Caracteer samt at giøre Forestilling til ved¬

kommende Autoritet, med Hensyn til de Forandringer i

Fangernes Behandling og Fængslernes Indretning, der

maatte forekomme den, som saaledes har havt Leilighed

til at lære Fangerne og Fængslerne nøiere at kiende,

hensigtsmæssige og passende, ikke blot vil foraarsage Con¬

flicter, men ogsaa i andre Henseender kunne have skade¬

lig Virkning, hvorved de Vanskeligheder, der paa Grund

af Straffe=Anstaltens Beskaffenhed ere forbundne med, at

holde Orden i en saa stor Samling af Forbrydere og

de farlige Følger, muelig Misgreb kunne forvolde, ogsaa

fortiener at komme i Betragtning. Man maa under

disse Omstændigheder ansee det for ønskeligt, at Selska¬

bets Virksomhed bliver indskrænket til det i Andragendet
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12 Octbr.nævnte andet Formaal, nemlig at beskytte Forbryderne

efter deres Friegivelse for nye Tilbagefald og at søge at

give dem Leilighed til at blive nyttige Medlemmer af

Samfundet, i hvilken Henseende dets Virken maa kunne

blive meget velgiørende. Imidlertid veed man Intet at

erindre imod, at Selskabet forsyner Straffe=Anstalten med

Bøger, hvis Læsning kunde bidrage til Fangernes reli¬

gieuse og moralske Forbedring, dog at Uddelingen skeede

af Straffe=Anstaltens Geistlige.

19 Octbr.Kongl. Resol. see Coll. Skr. 20de Novbr. til Dron¬

ningens Liv=Regiment.

Rescr, til det Kongl. General Comts. Collegium. 19 Octbr.

Vibifalde, at det bør have sit Forblivende ved Resol. 4

Marts 1832, saaledes at Piberne paa Armeens Geværer

ene maa anløbes, og at Anløbningen udføres paa den i

Resolutionen foreskrevne Maade, ved butyrum antimonium.

Kongl. Resol. see Coll. Skr. 10 Nov. til Vare=Depotet. 21 Octbr.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 23 Octbr.

Kongl. Artillerie=Corps.

Coll. har modtaget en fra den Danske Artill. Bri¬

gade forlangt nærmere Erklæring, med Hensyn til den

imellem Samme og Gen. Krigs=Commissariatet for Dan¬

mark samt Land= og Søe=Krigs=Commissariatet i det

Fyenske District stedfundne Brevvexling, betr. fire Vacan¬

cer, hvilke ere opstaaede ved Dødsfald i Districtet iblandt

det Mandskab, som har tilbagelagt de to første Tieneste¬

aar, og hvilke Brigaden forlangte extraordinaire erstattede,

hvorimod Districtet og Gen. Krigs=Commissariatet har

formeent, at de burde opføres iblandt den ordinaire Af¬

gang for 1842.

I denne Erklæring har Brigaden yttret, at dets om¬

meldte Forlangende maatte ansees overeensstemmende med

* R. S. for 1832, sub 17 Marts, Pag. 76.
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Circ. 14 Febr. 1824, eftersom Afgangen er anmeldt

for Brigaden efter 1ste Junii og efterat Afgangslisten

for 1842 var indsendt; at den af Districtet omtalte Er¬

statning af 7 Aarstiente paa Afgangs=Listen for 1842

aldeles ikke er nogen Erstatning, eftersom disse Folk blive

staaende i Nr., indtil Ex. Skolens Slutning i 1842 og

der paa denne Maade vil i henved 1½ Aar være vacante

Nr. ved Brigaden; og at selv hvis Anmeldelsen om Er¬

statning var skeet forinden 1ste Junii, maatte Frem¬

gangsmaaden have været den, Brigaden har forlangt, ef¬

tersom Districtet var uvidende om, at der paa den endnu

ikke indsendte Afgangs=Liste for 1842 vilde blive opført

7 Aarstiente til Afgang og de paa Afgangslisten for

1841 opførte alle vare 8 Aarstiente.

Coll. har fremdeles anseet det for rigtigst, at cor¬

respondere om denne Sag med det Danske Cancellie og

man skulle nu efter derover at have modtaget saavel

Cancelliets som Gen. Krigs=Commissariatets yderligere

Erklæring, herved meddele Corpset til Efterretning og

Bekiendtgiørelse for Brigaden, at dens Forlangende om

at faae meerbemeldte 4 Vacancer dækkede ved extraordi¬

naire Udskrivning ikke kan gives Medhold af følgende

Grunde: Den omqvæstionerede Afgang har fundet Sted

under 1ste Junii, ja endog inden 1ste Maii og Circ. 14

Febr. 1824 § 3 cfr. § 2 viser, at det kun er den Va¬

cance, som finder Sted inden 1ste Junii, der lige¬

frem og uden at der bliver Tale om dens Dækning med

7 Aarstiente, skal erstattes extraordinairt. Vel er det

fra Brigadens Side paaberaabt, at Afgangen dog først

er blevet den bekiendt efter 1ste Junii og efterat den

havde forfattet sin Afgangsliste; men ligesom Ordene i

bemeldte Circ. ikke giøre nogen Undtagelse for et saadant

Tilfælde, hvis Muelighed dog let kunde forudsees, saaledes

kan dette ikke heller være til Hinder for, at 4 af de paa

* R. S. for 1824, Pag. 16.
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hiin Liste som 7 Aarstiente til Afgang anførte Mand¬

skaber tilbageholdes. En extraordinaire Udskrivning til

Supplering af Vacancer af den ovennævnte Beskaffenhed

vilde ellers tiene til at begunstige de 7 Aarstiente, hvilke

som Følge heraf maatte komme paa Afgangs=Listen un¬

der den ⅓ Deels Afgang af den regl. Styrke. Det giør

Intet til Sagen, at paa Afgangslisten for 1841 ingen

7 Aarstiente findes, naar saadanne haves paa den til

1ste Junii 1841 indgivne Afgangsliste for 1842, eftersom

det dog er denne Liste, paa hvilken Repartitions=Beregnin¬

gen over Udskrivningen ved den forestaaende Session er

bygget, og da den tidligere end 1ste Junii stedfundne

tilfældige Afgang iblandt over 2 Aarstiente er Gen.

Krigs=Comss, bekiendt, kan følgeligen ogsaa ved Reparti¬

tionen tages Hensyn til, hvor mange 7 Aarstiente der

blive at tilbageholde for denne Afgang. Endelig vilde,

saaledes som Coll. har bemærket, de omqvæstionerede Nr.

lige saavel forblive vacante i henved 1½ Aar, naar Er¬

statning af Afgang skulde skee ved extraordinaire Udskriv¬

ning fra Sessionen, som naar den skeer ved 7 Aarstiente,

da det kommer ud paa eet, enten Brigaden i Septbr.

1842 faaer en Mand fra Ex. Skolen, som extraordinaire

Erstatning af Afgangen, eller den dertil beholder een af

de 7 Aarstiente, der ellers skulde have været med under

den † Afgang og følgeligen erstattes ved den ordinaire

Udskrivning.

Hvad angaaer Brigadens Andragende i den ind¬

sendte Erklæring om, at de udskrevne Overcompl. maatte

tillades anvendte deels under selve Ex. Skolen til, at

besætte de Udeblevnes Nr. og deels efterat Ex. Skolen

er tilende, til Besættelse af Vacancer iblandt de fra an¬

dre Districter udskrevne Artillerister, imod at herom med¬

deles fornøden Underretning til vedkommende Land= og

Søe=Krigs=Comss., da kan herom forventes Bestemmelse,

naar over dette Andragende, over hvilket man imodeseer Can¬

celliets Betænkning, er taget under nærmere Overveielse.

*21
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Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

N. N. Infant. Regt.

Coll. skulde i Anledning heraf ikke undlade at med¬

dele, at omendskiøndt det aldeles ikke havde været fornø¬

dent for Regimentet, at fordre Recrut H. D. E., naar

han ikke engang kunde marschere til Garnisonen, ind¬

transporteret til samme til Vogns og det endog paa en

Tid, da hans Møde ikke kunde være til nogen Nytte,

men det derimod havde været tilstrækkeligt, at erholde

fornyet Attest om hans Helbredstilstand, vil man dog

efter Omstændighederne for denne Gang bevilge, at de

for ovennævnte Recruts Befordring og hans Fortæring

forlangte Udgivter godtgjøres Vedkommende af Regts.

Cassen, men at derimod det, som er beregnet for den ham

medgivende Rettensbetient, ikke bør godtgjøres, da det har

været aldeles ufornødent at sende denne med en Mand,

som ikke har søgt at unddrage sig Krigstienesten.

Man vil forvente, at Regimentet i Fremtiden und¬

gaaer at foranledige deslige Udgivter:

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

Comss. ang. Regulering af Collegiernes m. Fl. Brænde¬

Deputater.

Comss. har tilstillet Coll. en Fortegnelse over de

Brænde=Deputater, der ere anseede tilstrækkelige til Op¬

varmen af de under Coll. hørende Localer og anmodet

om at blive meddeelt, om noget imod denne Fortegnelse

maatte være at erindre, forinden der indsendes Forslag

til Regulering af Coll. Brænde=Deputater. Man und¬

lader ikke i denne Anledning tienstligen at meddele, at

efter de i Fortegnelsen anførte Localers Beskaffenhed og

den Brug der maa giøres af disse, anseer man ikke de

derfor bestemte Qvantiteter Brænde tilstrækkelige til, at

*Ifr. Coll. Skr. 13 Novbr.
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forskaffe Localerne behørigen opvarmede. Naar derimod

de i det herved følgende Overslag anførte Qvantiteter,

der ville andrage 75 Favne eller 14 Favne mere, end

de 61 Favne, der i Fortegnelsen for de samme Localer

er ansat, maatte blive leverede for Fremtiden med godt

storslaaet Bøgebrænde formeener man, at den fornødne

Opvarmen derved vil kunne tilveiebringes.

Rescr, til alle General=Commandoer.

Vi have befalet samtlige Regts. og Corpschefer eller

Commandeurer, Enhver for sit Vedkommende, at indsende

Conduitelister over de dem undergivne Officerer og Mel¬

lemstabsbetiente, directe til Os inden den 1ste December,

og have endvidere bemyndiget dem til at bekiendtgiøre

for Officeer=Corpserne, at det skal være tilladt enhver

Officeer eller Officiant, som ved den forestaaende Reduc¬

tion maatte ønske at aftræde med Behold af sin nuha¬

vende Gage og Cantonnementstillæge derom at yttre sig,

uden at Udtalelsen af dette Ønske skal senere have nogen

Indflydelse for den Paagjældende, om Vi ogsaa maatte

foretrække, at beholde ham i Vor Krigstieneste og at be¬

tyde Vedkommende, at Ansøgninger desangaaende skulle

være indsendte til Os forinden 1ste December dette Aar.

Note. Er samme Dag rescriberet samtlige Regimenter

og Corpser saavelsom Commandantskaber, Inspec¬

teurer, General=Auditoriatet og Stabs=Chirurgi¬

catet.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Ingenieur-Corps.

Corpset har indberettet, at det nærmere er under¬

* Ved Resol. 9 Nov. 1841 og Rescr. 10 Jan. 1842

ere Vedkommende givet Tilsagn om ved deres Af¬

gang ogsaa at tillægges Qvarteerpenge og Godtgiø¬

relse for Munderingskammeret.
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søgt, hvorledes i Ex. Skole=Bygningen for Liv=Regt.

Dragoner med mindst muelig Bekostning kan indrettes

en hensigtsmæssig Caserne for 1 Off., 4 Uoff. og 50

Recruter samt Marqvetenterie for Regimentet, og at dette

bedst vilde lade sig iværksætte, ved at bibeholde det af

Oberst=Lieut. v. H. i Januar Maaned udarbeidede For¬

slag, hvis Udførelse vil udkræve den i indeværende Aars

Extra=Bygningsproject bevilgede Sum af 3650 Rd.

Corpset har derhos oplyst, at et tilstrækkeligt Spise¬

locale vil erholdes ved dertil at afbenytte, foruden Spi¬

sestuen d, tillige Brandstuen p og Marqvetenterens første

Værelse a, men dog tillige yttret, at det vilde være øn¬

skeligt, at Skriverskolen for Uoff, hvortil Værelserne m

og n ere bestemte, maatte etableres i Byen, som formee¬

nes pligtig til, at anvise Locale til sligt Brug, og har

Corpset for dette Tilfælde indstillet, at disse to Værelser

maatte indrømmes til Spisestuen, og derimod den først¬

nævnte Spisestue d, der ved en saadan Forandring vil

blive disponible, tildeles Ex. Skole=Forstanderen til Com¬

toir og Opholdsværelse. Slutteligen har Corpset giort

opmærksom paa, at det gamle Marqvetenterie befinder sig

i en i alle Henseender slet Tilstand, at det kun ved For¬

sigtighed kan hindres fra at styrte sammen.

I det Coll. foranlediget heraf skulde have Corpset

anmodet om, at foranstalte dette Bygnings=Arbeide ud¬

ført, overeensstemmende med det ommeldte Forslag af

Januar Maaned, undlader man ikke at tilføie, at Corp¬

sets Forslag at lade de to Localer for Skriver=Anstalten

bortfalde, for derved at see tilveiebragt et Aftrædelsesvæ¬

relse til Skoleforstanderen, ikke kan bifaldes, fordi det ikke

kan fordres, at Byen uden Betaling skal anvise Leilighed

til Skriver=Anstalten samt da en saadan Forandring i det

tidligere Forslag ikke heller kan ansees fornøden.

Forresten bemærkes, at man under Dags Dato, ved

at underrette Liv=Regt. Dragoner om oftnævnte Bygnings¬
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arbeides Udførelse, tillige har paadraget Samme, at for¬ 6 Novbr.

anstalte det gamle Marqvetenterie bortsolgt til Nedbrydelse.

Kongl. Resol. see Coll. Skr. 13de Novbr. til det 9 Novbr.

Kongl. Artillerie=Corps.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 10 Novbr.

militaire Vare=Depot.

Ved Resol. 21de Octbr. er det bleven tilladt, „at

Mineermesteren, Broemesteren og Fyrværkerne ved det

Kongl. Artill. Corps maa anlægge Livgehæng efter hos¬

følgende Tegning.“ Man maa i denne Anledning have

Depotet paadraget, at lade forfærdige et med Tegningen

overeensstemmende Livgehæng af sort Læder med et Mes¬

singhagebeslag, dog saaledes at Betalingen herfor ikke

overstiger, hvad de hidtil regl. Skuldergehæng koste. Naar

dette Geheng er forfærdiget, bliver samme af den til

Lædertøiets Besigtigelse anordnede Comss, at bedømme,

og derefter tilligemed Beregning over Bekostningen samt

Comss. Napport at indseende her til Coll.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 13 Novbr.

Kongl. Artillerie=Corps.

Under 9de dennes har det behaget Hs. Majestæt at

resolvere saaledes:

„1. Ved den Danske Artill. Brigade indrettes snarest

mueligt en Fænghættefabrik, overeensstemmende med

Vore tidligere Befalinger. Dog er det Vor Villie,

at dette Anlæg for det første ikke gives en større

Udstrækning end behøves, for at Vedkommende kunne

giøre sig bekiendt med Forfærdigelsen af disse Fæng¬

hætter og erholde den behørige Færdighed deri.

Efterat den tilbørlige Sikkerhed i Fremgangsmaaden2.

ved Erfaring er vunden, gives Fabricationen en

saadan Udvidelse, at Kobberhætternes Forfærdigelse

for Fremtiden udelukkende kan skee i Khavn. og

derimod Hætternes Ladning, i Forbindelse med Sat¬
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sens Tilberedning, baade i Khavn. og Rendsborg.

Ved det sidstnævnte Steds Laboratorium bliver der¬

for at træffe den fornødne Indretning til, at den

ovenmeldte Deel af Fænghætte=Fabricationen i sin

Tid der kan sættes i Gang.

I øvrigt ville Vi, paa Grund af de Explosioner,3.

der kunne foranlediges ved Arbeide med let detone¬

rende Knaldsatser, have den yderste Forsigtighed

indskiærpet, saavel ved Fabriklocalernes Indretning,

som ved Fremgangen under selve Fabricationen.“

Hvilken Resol. Coll. ikke skulde undlade herved at

meddele Corpset til fornoden Efterretning og Iagttagelse.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Artillerie=Corps.

Man maa herved anmode Corpset om at tilkiende¬

give caract. Bataill. Chirurg B. til Iagttagelse for Frem¬

tiden:

1. At i Følge det ved Regl. for det militaire Medici¬

nal=Regnskabsvæsen 15 Septbr. 1840“ gientagne

Circ. fra den forrige Overdirection for det militaire

Medicinalvæsen af 23 Marts 1813, bør Sygdom¬

mens virkelige Benævnelse anføres i Sygelisterne og

følgeligen ikke alene Navnet paa den Sygdom, hvor¬

for en Patient først tages under Behandling, men

ogsaa korteligen den Forandring, som Sygdommen

undergaaer, især naar samme har havt væsentlig

Indflydelse paa Kuur=Methoden;

2. at i Henseende til Forskrivning af Medicin for de

Syge og Anførsel i Medicament=Regnskaberne af de

mueligen havende Beholdninger af Medicamenter

blive Bestemmelserne i fornævnte Regl. § 2 a. og

d. at tage til Følge.

* R. S. 1840, Pag. 92.
*N. S. 1838, Pag. 2122216.
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Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til 13 Novbr.

N. N. Infant. Regt.

Til nærmere Oplysning om den omhandlede til Re¬

gimentet indtransporterede syge Landrecrut II. D. E.s

Helbredstilstand, har Regt. indsendt en Beretning fra

dets Regts. Chirurg, hvorefter bemeldte E., efterat være

behandlet i Regts. Sygehuset fra hans Ankomst i Slut¬

ningen af August Maaned indtil medio Septbr. og efter

8 Dages Forløb atter formedelst Brystaffection, nu om¬

sidder er saavidt helbredet, at han snart kan betragtes som

Reconvalescent. Regimentet har derhos forestillet, at hans

ommeldte Indtransportering til samme er foranstaltet,

saavel af Omsorg for Recruten, der ved en hensigtsmæs¬

sigere Kuurmethode og omhyggeligere Pleie snarere vilde

kunne helbredes i Garnisonen, som af Iver for den

Kongl. Tieneste.

Coll. kan ikke undlade at tilkiendegive, at ligesom

det vilde have været tilstrækkeligt, ved en fornyet Attest

fra vedkommende Districtslæge at forvisse sig om, at

Karlens Udeblivelse ikke var grundet i Modvillighed, men

i hans Helbredstilstand, der satte ham ud af Stand til,

at marschere til Regimentet og følgeligen hindrede ham

i at giennemgaae Ex. Skolen, saaledes skiønner man ikke

heller, at det kunde have nogen Interesse for Militair¬

Etaten, imod den ikke ubetydelige Bekostning, som hans

Kuur og Pleie paa Sygehuset har paabyrdet Regts. Cas¬

sen, at søge hans Helbredelse fremskyndet paa en Tid, da

han for i Aar ikke mere kunne dannes til den militaire

Tieneste; men det burde derimod have været overladt til

vedkommende Commune at sørge for denne Mands fuld¬

komne Helbredelse, for saavidt han ikke selv dertil havde

Midler. Man maa derfor gientagende paadrage Regi¬

mentet, i Fremtiden ikke at paabyrde Militair=Etaten

deslige samme uvedkommende Udgivter.

* Ovenfor Pag. 324.
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Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

Commandantskabet over Cronborg Fæstning.

At i Følge Communication fra Departementet for

de udenlandske Sager, Storhertugen af Toscana, i Be¬

tragtning af Øen Elbas i Handelsmarine usædvanlig

hurtige Tiltagen og den levende Handel, der føres i

denne Øes Havne, har fundet sig foranlediget til som

en Udmærkelse at tilstaae Øen Elbas Handelsmarine et

eget Flag, saaledes som vedlagte Tegning udviser, og at

dette Flag, efter den Toscanske Regierings Ønske, af Hs.

Majestæt er anerkiendt i de Danske Havne: Saadant

skulde Coll. ikke undlade herved at meddele Comman¬

dantskabet til Efterretning og Iagttagelse.

Note. Ligesaa er tilskrevet Commandantskaberne over

Nyeborg og Frederiksort=Fæstninger samt paa

Bornholm.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

militaire Vare=Depot.

Man undlader ikke at meddele, at det overlades Hr.

Gen. Krigs=Commissairen at vælge en Person til anden

Fuldmægtig ved Depotet, imod at De derved iagttager,

at den, som vælges, er en Mand, der med physisk Kraft

foreener de Evner, som udfordres til behørig og nøiagtig

at forestaae, ikke alene alle de ham som anden Fuld¬

mægtig paaliggende Forretninger, men ogsaa, ved ind¬

træffende Sygdoms=Tilfælde af den første Fuldmægtig

eller Magazin=Assistenten, besidder fornøden Duelighed

og Paalidelighed til, at forestaae og præstere de første

Fuldmægtig eller Magazin=Assistenten ved Depotet paa¬

liggende Forretninger og som i øvrigt er aldeles uaf¬

hængig til, at kunne uafbrudt opoffre sig til Alt, hvad

der udfordres til at forestaae ovenommeldte Embede eller

Post, og som med disse Egenskaber tillige foreener den,

at skrive tydelig for sig, og desuden er en duelig Regn¬
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skabsfører. Hvilket Alt Herr Gen. Krigs=Comss. ved 13 Novbr.

Valget vilde iagttage.

Under 15de Novbr. 1841 er det Kongl. General 15 Novbr.

Toldkammer og Commerce=Coll. anmodet om, ved ind¬

træffende Vacance iblandt de under Collegiet forterende

Embeder, der skulle indmeldes til den tienstgiørende Ge¬

neral=Adjutant, at meddele Underretning om Vacancen

til samme Tid, som disse Poster opslaaes vacante, for at

Bekiendtgjørelsen heraf ved Parollbefaling samtidigen kan

finde Sted til Efterretning for Armeen.

Kongl. Resol. see Coll. Skr. 30te Nov. til det Kongl. 17 Novbr.

Danske Cancellie.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til 20 Novbr.

Liv=Regt. Dragoner.

Foranlediget ved Regimentets Napport fra dets Uoffs.

Underviisnings=Anstalt, skulde man ikke undlade at til¬

kiendegive, at saalænge der blot haves een Eleve, som kan

drage Nytte af bemeldte Underviisnings=Anstalt, maa

denne, ligesom tilforn har været Tilfældet ved andre

Regts., ophøre og at det for samme regl. Gebyr følgeligen

ikke vil blive anviist, førend Regimentet indberetter, at

der haves flere Elever.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til 20 Novbr.

Dronningens Liv=Regt. til Fods.

I Følge Resol. 19 Octbr., i Forbindelse med et

tidligere betr. Formations=Planen for det Holsteen=Lauen¬

borgske Contingents Reserve= og Forstærknings=Mandskab

modtaget Rescr. af 14de Junii, skulle de 4 Compagnier

af Dronningens Liv=Regts., det Oldenborgske Infant.

Regts. og det Holsteenske Infant. Regts. anden Bataillon

forsynes med det fornødne Antal Percussions=Geværer

for den ved bemeldte Plan fastsatte fulde Styrke af 12
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Uoff. og 120 Musqveterer pr. Comp.; hvilke Geværer

tilveiebringes ved, at lade et tilsvarende Antal af de ved

disse 3 Regts. allerede havende Musqveteer=Geværer af

Prøven 1822 i Løbet af indeværende Vinter forsyne med

Percussions=Indretning.

Ved herom at underrette Regimentet, undlader man

ikke tillige at meddele, at efter derom ført Brevverling

med Artill. Corpset vil Udførelse af den ommeldte Per¬

cussions=Indretning samt Forfærdigelse af de til Percus¬

sions=Geværer fornødne Reqvisiter blive overdraget Rustme¬

ster H. ved Rendsborg=Arsenal, og har Regimentet snarest

mueligt at aflevere til bemeldte Arsenal dets samtlige

Musqveteer=Geværer med Steenlaasse af Prøven 1822i

fuldkommen forsvarlig Stand, hvornæst maa indberettes

hvor mange Geværer med Tilbehør saaledes afleveres til

Arsenalet.

For øvrigt meddeles:

1. At de Regt. leverede 772 Percussions=Geværer og

20 Uoffs. Rifler med Percussionslaase, saavel som

de til disse Geværer og Rifler hørende Reqvisiter

skulle forblive ved Regt. og tilføres Inventariet, da

fornævnte Geværer og Rifler samt de 528 Percus¬

sions=Geværer med Tilbehør, hvormed Regt. efter

det Foranførte kan vente at blive forsynet for Sam¬

mes 4 Musqveteer=Compagnier af anden Bataillon,

blot bruges ved Skarpskydnings=Øvelser og i Ex.

Tiden samt i Tilfælde af Opbrud og Marsch, hvor¬

imod i den daglige Tieneste, som hidtil, anvendes

Musqveteer=Geværer med indvendige Laase af Prø¬

ven 1808 og 1811. Men da Regt. hertil behøver

at være forsynet med 300 Stkr. og Samme har til

ommeldte Brug 810 Stkr., blive de saaledes ikke

længere behøvende 510 Stkr. Geværer at aflevere

til Rendsborg=Arsenal, nemlig 496 i forsvarlig

Stand og 14, der ere opgivne at være cassable, i
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den Stand, hvori de befindes, og er Arsenalet med¬

deelt Indtægtsordre paa de saaledes afleverende

Vaaben.

At Regt., foruden de til Recruters Dressering ha¬

vende Musqveteer=Geværer med indvendige Laase af

Prøven 1808 og 1811, kan forvente leveret 200

Percussions=Geværer med tilhørende Reqvisiter, for

ligeledes at afbenyttes af Recruter men at Bosse¬

mageren, der for Reparation af Recrut=Geværer er

tilstaaet en Godtgjørelse af 56 Röß. S. M. aarlig

pr. Gevær, ikke kan vente sig tilstaaet nogensomhelst

extraordinaire eller forøget Godtgjørelse for Vedlige¬

holdelsen af de saaledes leverende Percussions=Ge¬

værer, da Musqveteer=Geværerne med indvendige

Laase ville være udsatte for mindre Brug og Slit¬

tage, naar til Recruters Dressering tillige afbenyttes

Percussions=Geværer.

3. At man har foranstaltet, at efternævnte Sager, som

ere blevne leverede Regt. og blot behøves i Marsch¬

tilfælde, nemlig: 821 Felt=Kogekiedler med Lærreds

Overtræk og tilhørende Remme, 821 Feltflasker med

Remme og 72 Haandører ville, i den Stand, hvori

de befindes, blive modtagne ved Rendsborg=Arsenal,

til hvilket Regt. altsaa har at aflevere disse Sager,

og bliver som Følge heraf den i Forslag bragte

Istandsættelse af 160 af de ommeldte Feltflaster

ikke at udføre ved Regt.

Note. Herom er tillige meddeelt Oldenborgske og Hol¬

steenske Infant. Regt. det fornødne.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

Directionen for Garnisons=Hospitalet i Khavn.

Med Hensyn til den af Directionen afgivne Erklæ¬

ring, i Anledning af Sammes Andragende, kan Coll. for

dets Vedkommende ikke have noget imod det giorte For¬

slag, hvorefter saafremt fra en Regts. Chirurg indløber

1841.
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Klage over en vagthavende Comp. Chirurg, vedrørende

en videnskabelig Gienstand, bør der gives Regts. Chirur¬

gen ved det Regt. eller Corps hvorved den anklagede

Comp. Chirurg er ansat, Leilighed til at afgive sin Be¬

tænkning ang. det paaklagede Tilfælde, og saafremt denne

Regts. Chirurg ikke er eenig med den klagende Regts.

Chirurg i Bedømmelsen af Comp. Chirurgens Forseelse,

bør det tilkomme Hospitals=Directionen, i Foreening med

samtlige Regts. Chirurger i Garnisonen at afgiøre, om

den paagjældende Comp. Chirurg skal forblive i sin Post

eller afløses af en anden Comp. Chirurg, dog at denne

Afgjørelse ikke strækker sig videre, end til at bestemme,

om den anklagede Comp. Chirurg bør afgaae fra sin Post

i Hospitalet; hvorimod i det Tilfælde, at han efter de

fremkomne Oplysninger maatte ansees uduelig til sin

Post som militaire Læge og følgeligen burde aldeles af¬

skediges af Tienesten, Bestemmelserne i Rescr. 7 Febr.

1830 og 5 Febr. 1832 maa komme til Anvendelse,

i hvis Følge det tilkommer Stabschirurgen at afstedige

Comp. Chirurgen eller hvis denne er benaadet med Ba¬

taill. Chirurgs Caracteer, at giøre Indstilling om hans

Afskedigelse til Hs. Majestæt.

Skr. fra det Kongl. General Comts Coll. til det

Kongl. Danske Cancellie.

Det Kongl. Danske Cancellie har udbedet sig med¬

deelt dette Coll. Yttringer over et Andragende, hvori

Aarhuus=Kjøbstads Havne=Comss, anholder om, at Hav¬

nebatteriet ved bemeldte Bye maa blive nedlagt eller

flyttet hen til et andet Sted, end det, hvor det nu er

beliggende.

I Anledning heraf skulde Coll. ikke undlade tienst¬

ligst at meddele, at i denne Sag har Hs. Majestæt, ef¬

* R. S. for 1832, Pag. 39, Noten.

* N. S. for 1832, Pag. 37.
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30 Novbr.terat have været refereret Indholden af fornævnte An¬

dragende, under 17 Novbr. resolveret, „at det maa være

bemeldte Havne=Comss, tilladt, at sløife det omhandlede

Havnebatterie og anvende den Plads, det nu indtager,

til Skibsværft.“

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det30 Novbr.

Kongl. Ingenieur-Corps.

Man skulde ikke undlade at meddele til fornøden

Efterretning og Iagttagelse, at Stakittet omkring Krudt¬

Magazinet ved Under=Eideren, hvilket opført af Nyt i

1836, endnu er i god Stand, kan forblive som det er

og at Stakittet omkring Over=Eider=Krudt=Magazin maa

underkastes den omtalte Hoved=Reparation, samt saafremt

det derved maatte vise sig, at det er nødvendigt, at det

giøres af Nyt, da forhøies indtil otte Fod.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 30 Novbr.

Kongl. Artillerie=Corps.

Næst at bemærke at det borgl. Artill. Corps i

Aarhuus, i Følge Communication fra det Danske Can¬

cellie ved Resol. 30te Julii er blevet hævet, skulde Coll.

ikke undlade at tilmelde det Kongl. Artill. Corps, at Hs.

Majestæt i Følge at af Havne=Comss. i Aarhuus indgi¬

vet Andragende, under 17de Novbr. har resolveret, „at

det maa være Havne=Comss, tilladt, at sløife det samme¬

steds værende Havnebatterie og anvende den Plads, det

nu indtager, til Skibsværft.

Note. Er tillige meddeelt det Kongl. Ingenieur-Corps.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til 4 Decbr.

Khavns. Fæstnings Stokhuuscommission.

Igiennem det Danske Cancellie er man blevet un¬

derrettet om, at Directionen for det Chirurgiske Academie

for Samme har andraget, at ligesom Antallet af de Ca¬
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davera, som i Følge de gjældende Bestemmelser afleveres

til Brug for Academiet, i de senere Aar betydeligen er

aftaget, saaledes har det ogsaa oftere været Tilfældet, at

Afleveringen først er skeet, saalænge efter Dødsfaldet, at

Forraadnelsen alt er indtraadt, og at Ligene som Følge

heraf, størstedeels have været ubrugelige til anatomisk

Dissection. Da det imidlertid for Chirurgiens og Ana¬

tomiens Studium er af største Vigtighed, at Academiet

ikke savner et tilstrækkeligt Antal Cadavera, og at disse

erholdes, imedens de endnu ere friske, skulde man, i Hen¬

hold til Cancelliets derom giorte Begiering, have Khavns.

Fæstnings Stokhuuscommission anmodet om nøie at

vaage over, at for Fremtiden, de Liig af Fæstnings=Sla¬

ver i det herværende Stokhuus, som egne sig til at afle¬

veres til Academiets Dissectionsstue, afgives dertil snarest

mueligt og senest inden 48 Timer efter Dødsfaldet.

Ved Rescr. 10de Decbr. 1841 er bestemt, at Nor¬

malskolen for den qvindelige Ungdoms Underviisning i

Legems=Øvelser maa fortsættes som hidtil og den Skolen

ved Resol. 20 Febr. 1839“ tillagte Indtægt for Ad¬

gangstegn til den militaire Svømmeskole fremdeles ved¬

vare; ligesom den bemeldte Normalskole til Udgivternes

Bestridelse tilstaaede Understøttelse af 200 Rd. af Fon¬

det ad usus publicos er fornyet endnu for de kommende

3 Aar, indtil Udgangen af 1844.

Parolbefaling.

Parollbefaling 24de Julii 1810 om Anførelse af

Lægds= og Løbe=Nummer ved Indsendelse af Ansøgninger

fra Værnepligtige, bringes herved i Erindring.

*Rescr. 19 Febr. 1839, R. S. for 1839, Pag. 200,

Lin. 11—13.

** R. S. for 1810, Pag. 443.
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15 Decbr.Rescr. til det Kongl. Danske Cancellie.

Da den Omstændighed, at de fra vedkommende

Landmilice=Districter tilstillende Tilgangslister ikke forsy¬

nes med Vedtegning for de Subjecter, hvilke tidligere

maatte være overgaaede graverende Retsdomme, allerede

gientagne Gange har foranlediget, at Værnepligtige, der

forhen have været dømte til Fængsel paa Vand og Brød

for begaaede vanærende Forbrydelser, ere paa Grund af

at Regimenterne og Corpserne have været uvidende her¬

om, blevne forfremmede til værnepligtige Underofficerer,

ville Vi, for at forebygge saadanne Tilfælde i Fremtiden,

herved have befalet, at de ovennævnte Tilgangslister her¬

efter stedse skulle være forsynede med slige Vedtegninger.

Note. Ligelydende er rescriberet det Kongl. Slesvig¬

Holsteen=Lauenborgske Cancellie.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 18 Decbr.

Kongl. Danske Cancellie.

Det Kongl. Danske Cancellie har tilstillet dette Coll.

de fra Gen. Krigs=Comss. for Danmark og fra vedk.

Land= og Søe=Krigs=Comss. indhentede Erklæringer over

et hertil indkommet Andragende fra den Danske Artill.

Brigade, om:

1. At det maatte tillades Brigaden, naar en Necrut

udebliver over bestemt Frist og naar ellers imedens

Skoletiden varer, Afgang finder Sted, for Fremti¬

den, uden at indhente Bestemmelse desangaaende fra

vedk. Land= og Søe=Krigs=Comss., at anvende de

Overcompl. efter fortløbende Nr., imod kun at an¬

melde saadan Anvendelse for Districtet samt

2. at Brigaden efter endt Skoletid maatte anvende de

tilovers blevne Overcompl. af eet District for Af¬

gang af et andet District, hvis Overcompl. allerede

vare anvendte, hvilken Anvendelse da ikke alene blev

22
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at meddele vedkommende District, men ogsaa at ind¬

berette til Gen. Krigs=Comss. for Danmark.

Velbemeldte Cancellie har derhos meddeelt, at Sam¬

me for sit Vedkommende maa tiltræde den af Gen. Krigs¬

Comss. yttrede Formeening, at det, hvad første Punct

angaaer, vil efter de derimod anførte Grunde, være rig¬

tigst at der i Fremtiden forholdes paa samme Maade

som hidtil, og at han med Hensyn til den anden Punct

anseer Brigadens Forslag hensigtsmæssigt, dog saaledes,

at Brigaden, for at forebygge muelig Collision, forinden

de tilbageholdte Overcompl. sættes i fast Nr., indhenter

vedkommende Districts Erklæring, om der kan være no¬

get at erindre imod saadan Anvendelse af de Overcompl.

og derefter underretter de vedkommende Districter om,

Hvo af de Overcompl. der saaledes er anvendt og for

hvem Anvendelsen har fundet Sted, hvorimod det ikke er

fundet nødvendigt, at nogen Indberetning desangaaende

skeer til Gen. Krigs=Comss.

Da dette Coll., efter hvad i Sagen er oplyst, maa

være aldeles eenig med velbemeldte Cancellie i, at den

anførte Formeening bifaldes, har man overeensstemmende

hermed tilkiendegivet Artill. Corpset det Fornødne til Be¬

kiendtgjørelse for Brigaden.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Ingenieur-Corps.

Det Oldenborgske Infant. Regt. har gientagende

forklaret, at Regimentets Marqvetenter mangler Plads

til Opbevaring af Victualier, saavel af de, der behøves

til Mandskabets Bespiisning, som af de Artikler, han som

Høker udsælger i større og mindre Partier, hvorhos Re¬

gimentet har andraget paa, at han igien maatte overlades

det ham af det Holsteenske Ingenieur=Detachement i af¬

vigte Sommer fratagne Krudtmagazin.

I denne Anledning undlader man ikke at tilkiende¬
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18 Decbr.give Corpset, at uagtet Marqvetenteren, efter hvad der er

oplyst i den af Corpset indsendte Beretning fra bemeldte

Detachement, ikke mangler Plads til Opbevaring af saa¬

danne Victualier, hvoraf han til Mandskabets Bespiisning

behøver at have Forraad, vil man dog, med Hensyn til

at han til det Høkerie, han i Følge den med ham i sin

Tid oprettede Contract har at holde for Regimentet, be¬

høver et Locale, i hvilket de Varer, hvoraf maa haves

Forraad, ikke udsættes for Frostens Paavirkning om

Vinteren eller anden Beskadigelse, have tilladt, at der,

foruden det ham ved Contracten hiemlede Krudtmagazin

til Opbevaring af Victualier, indtil videre igien indrøm¬

mes det ham i afvigte Sommer fratagne Krudtmagazin,

dog under Betingelse, at i Intet af disse Magaziner

herefter opbevares andre Victualier og Høkervarer, end

saadanne, hvorved Localerne ikke udsættes for, at tage

Skade, og at Marqvetenteren i øvrigt drager Omsorg for,

at i begge Magaziner vedligeholdes en reen Luftstrømning.

Under 21de Decbr. 1841 er General=Gouvernementet 21 Decbr.

i Vestindien anmodet om, at ville foranstalte Bureauet

for Armeens Commandosager tilstillet en Liste paa de

Samme underlagte Borger= og Milice=Corpser samt der¬

ved staaende Officerer, med disses Anciennetet, ligesom

til Listens a jour Holdelse fremtidigen underrette om

indtræffende Dødsfald iblandt Officeer=Personalet.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til 24 Decbr.

det Kongl. Artillerie=Corps.

Corpset har hertil indsendt to Rapporter fra Myn¬

strings=Comss., saavel ved den Danske som den Holsteenske

Artill. Brigade, betr. den Tilstand, hvori de resp. Stald¬

Etaters Stamheste befinde sig, samt den Maade, hvorpaa

de Heste, som vedkommende Comss. have fundet Anled¬

ning til at cassere, attraaes remplacerede. I Napporten

221
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fra Mynstrings=Comsø. ved den Holsteenske Brigade er

tillige anholdt om Tilladelse til, at Ridehestene Nr. 8 og

19 maatte indsættes i Trækheste=Nr.

Ved at tilkiendegive Corpset til videre Bekiendtgjørelse

for Vedkommende, at der fra Coll. Side ikke haves Ro¬

get at erindre, med Hensyn til Iværksættelsen af den sidst¬

nævnte Foranstaltning, tilføies for øvrigt, at der til sin

Tid, naar Armeens Reform er bleven bekiendtgiort, kan

forventes nærmere Bestemmelse, ang. Besættelsen af samt¬

lige ved de vedkommende Stald=Etater vacantværende

Heste=Nr.

Kongl. Resol. see Coll. Skr. 31te Decbr. til det Kongl.

Artillerie=Corps.

Skr. fra det Kongl. General Comts Coll. til det

Kongl. Slesvig=Holsteen=Lauenborgske Cancellie.

Det Kongl. Slesvig=Holsteen=Lauenborgske Cancellie

har meddeelt dette Coll., at det er befalet Samme, at

indkomme med Udkast til en Bestemmelse ang. den Ind¬

flydelse, der bør tillægges offentligt Straffe=Arbeide, med

Hensyn til militaire Reservers Habilitet til Krigstieneste,

og at dette Udkast efter Kongl. Befaling saavidt mueligt

skulde stemme overeens med de herom i Resol. 29 Maii

1822 for Kongeriget givne og ved Canc. Circ. 15 Junii

1822, bekiendte Regler, hvorefter Straffen af Forbe¬

dringshuus=Arbeide ikke udelukker Nogen fra Krigstiene¬

sten, men derimod de til Tugthuus= Rasphuus= og Fæst¬

nings=Arbeide hendømte Forbrydere udslettes af Rullen,

som uværdige til Krigstieneste. Da Straffen af Forbe¬

dringshuus=Arbeide nu ikke finder Sted i Hertugdømmene,

men Hendømmelsen til Arbeide i Glückstadts Tugthuus

paa fem Aar og derunder er dersteds i den omhandlede

Henseende hidtil betragtet lige med den i Kongeriget fast¬

* R. S. for 1822, Pag. 440.
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satte Straf af Forbedringshuus=Arbeide, har velbemeldte

Cancellie derhos begiært Coll. Yttringer med Hensyn til,

at det af den til Udarbeidelsen af en Straffelovbog for

Hertugdømmene nedsatte Comss. er foreslaaet, at Straf¬

fen af Tugthuus=Arbeide maatte medføre Vedkommendes

Uværdighed til Krigstieneste, for saavidt der samtidigen

med Emaneringen af formeldte Straffelov, tilsigtes en

intensiv Skiærpelse af Tugthuusstraffen.

Velbemeldte Cancellie meddeles desaarsag tienstligst,

at Coll. er under en stedfunden Brevvexling bleven un¬

derrettet om det Svar, som Samme i den omhandlede

Anledning har modtaget fra det Danske Cancellie og at

man, naar den Regel, der gjælder i Danmark, skal over¬

føres til Hertugdømmene, antager at dette ikke vil kunne

skee paa anden Maade end, at de Reserver, der ere dømte

til Arbeide i Glückstads=Tugthuus over i som Aar, ud¬

slettes af Rullen, men at en kortere Straffetid ikke til¬

lægges saadan Virkning. Coll. maa imidlertid fremsætte

den Erindring, at det i Almindelighed er til Skade for

Etaten at optage som Soldater saadanne Forbrydere, der

endog have været hensatte 3, 4 eller 5 Aar i Tugthuset

eller her i Danmark i Forbedringshuset og at man der¬

for er af den Formeening, at i ethvert Fald, hvor der

efter Reservens hele Liv og Levnet samt hans Skyld som

Forbrydder, maatte findes Grund til at andrage paa hans

Udslettelse, bør det være vedkommende Regt. eller Corps

tilladt, at indgive saadant Andragende og Spørgsmaalet

da være at afgiøre efter det conerete Tilfælde, i hvilken

Henseende de Efterretninger som Circ. 15 Jun. 1822

omtaler, fremdeles synes at maatte meddeles ved Reser¬

vens Afgivelse fra Straffe=Anstalten til den militaire Af¬

deling. Hvad det af Commissionen til Udarbeidelse af

en nye Straffelovbog for Hertugdømmene giorte Forslag

angaaer, maa man med det Danske Cancellie være eenig

i, at dertil for Tiden ikke om denne vil kunne tages Hensyn.

1841.

A

31 Decbr.
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Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Artillerie=Corps.

Det har under 28de Decbr. behaget Hs. Majestæt

at resolvere saaledes: „Vi ere aldeles eenig i Vort General

Comts. Coll. udtalte Anskuelse, at det vilde være et i

sine Følger saare betænkeligt Princip, at den Officeer,

der bestrider en Andens Forretninger, ubetinget skulde

tilfalde en Godtgjørelse for disse der eqvivalerede den

Sidstes fulde Indtægter, og Vi kunne derfor heller ikke

bevilge Artill. Corpsets Andragende i saadan Retning,

med Hensyn til den Bestridelse af Capt. v. K.s Forret¬

ninger, der fra den Tid denne indtraadte i Militair¬

Comss. indtil han igien vil kunne melde sig til Tieneste

ved Corpset, har været overdragne Major v. D., Capt. v.

F. og Prem. Lieut. v. L., men da Vi dog finde det bil¬

ligt, at der tilstaaes disse nogen Godtgjørelse for deres i

den Anledning forøgede Arbeide, bevilges, overeensstem¬

mende med Coll. Indstilling, at der udbetales dem føll¬

gende Gratificationer, saasom Major v. D. og Capt. v.

F. hver et Beløb af 300 Rd. og Prem. Lieut. v. L. et

Beløb af 100 Rd.“

Skr. fra det Kongl. General Comts, Coll. til det

Holsteenske Landseneer=Regt.

Det meddeles herved, at det for Fremtiden maa

iagttages, at de Beregninger, som Regt. qvartaliter ind¬

sender over forbrugt Extrapleie til Sammes Syge, blive

affattede, i Overeensstemmelse med det ved Circ. 7 Sept.

1833 fremsendte Schema, og da efter at være under¬

skreven af vedkommende Sygehuus Inspections=Off. og

Læge blive, som i bemeldte Circ. er tilkiendegivet, ind¬

sendte med Medicament=Regnskabet og Sygelisterne for

den sidste Maaned i hvert Qvartal.

* R. S. for 1833, Pag. 328.
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Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til 31 Decbr.

Directionen for Christians Pleiehuus.

Foranlediget ved et indtruffet Tilfælde, har Direc¬

tionen udbedet Bestemmelse for, hvorledes Samme havde

at forholde sig, naar den, som Formynder for en i Stif¬

telsen opfostret og i Lære sat Dreng, paa dennes An¬

dragende eller Vægring ved at forblive i Lære, maatte

finde sig opfordret til at føre Klage imod Mesteren for

Ophævelse af den indgaaede Contract. Politiet i Eckern¬

förde havde nemlig i formeldte Tilfælde, der i øvrigt se¬

nere blev afgiort ved mindelig Foreening, erklæret at des¬

lige Ueenigheder imellem Mestere og de hos disse i Lære

satte Drenge, vare Samme uvedkommende, og henviist

Directionen til paa sædvanlig Maade, at paatale Sagen

ved det paagjældende Forum eller Magistraten. Men da

herved nødvendigviis maatte fremkaldes Udgivter for

Stiftelsen, der sjældent eller aldrig igien kunde forventes

refunderede, har Directionen derhos henstillet, om det ikke

vilde være hensigtsmæssigt og forebygge Vidtløftigheder,

naar der i de for Fremtiden afsluttende Contracter optoges

den Bestemmelse, at det tilkom Directionen ved indtræf¬

fende Ueenigheder imellem Mestere og Drengene uden

retslig Undersøgelse at afgiøre, om Drengen skulde for¬

blive i Lære eller udtages af samme.

I Svar herpaa undlader Coll. ikke at meddele, at

saafremt der fra Lovgivningens Side Intet maatte være

at erindre imod, at en saadan Clausul optages i Con¬

tracten — hvorom Directionen har at erkyndige sig

vil dette kunne skee, men at ligesom den Umyndiges

Vægring om, at blive hos sin Mester eller Klage over

Behandling, ikke ene for sig er tilstrækkelig til paa Grund

heraf at paabegynde en Sag, bør et saadant Skridt, for

saavidt det fører til Omkostninger, ikke heller foretages,

inden Coll. Samtykke dertil er erhvervet.

— —
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Anhang.

Det Kongl. General Comts. Coll. har indstillet, om

det maatte behage Deres Majestæt at fastsætte:

1. at af de Off., der commanderes paa Artill. Corp¬

sets, Cavalls. og Infants. Vegne til, i Foreening

med Overtøimesteren i Danmark og Rustmesteren

ved Khavns. Arsenal, at udgiøre den bestandige

Gevær=Comss., maa Ingen igien udtræde eller aflø¬

ses, førend han i det mindste har i eet Aar været

Medlem af bemeldte Comss.;

at blot een af disse Off. aarligen skal afløses, og at2.

der altsaa, efterat een af dem er udtraadt eller af¬

løst, bør hengaae eet Aar, førend nogen af de 2

andre maa afløses;

3. at af de 3 Off., der saaledes nu for Tiden ere

commandeerte som Medlemmer af meerbemeldte

Comss., Ingen maa afloses førend efter Junii Maa¬

neds Udgang 1833.

Herpaa har Hs. Majestæt under 26de Decbr. 1832

resolveret saaledes: „Coll. Indstilling approberes, dog

saaledes, at Afløsningen først tager sin Begyndelse fra

1834 af.

Kongl. Resol. paa Forestilling fra det Kongl.

General Comts. Coll.

1. a. Styrken af Livgarden til Fods beregnes i Tilfælde

af dens Udmarsch i Felten, saaledes som den nu

gjældende Plan bestemmer.

*Ifr. Coll. Skr. 5 Jan. 1833, N. S. for 1833,

Pag. 3.
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b. Skytternes Antal bliver som hidtil 12 Jægere pr. 27 Maii.

Compagnie.

c. Disse bevæbnes med riflede Musqveter, ligesom Jæ¬

ger=Corpser og Regiments=Jæger=Comp.

d. Uoff. ved disse Jægere blive som hidtil 1 pr. Comp.,

der bevæbnes med Uoffs. Rifler.

2. Styrken af Livgarden til Hest beregnes efter Planen,

hvorhos Skytte=Afdelingen bortfalder.

3. Det under litr. b. fremsatte Alternativ bifaldes; føl¬

geligen skal Soldaten af Infant. i Felten medgives

følgende Ammunition:

I Patrontasken føres 30 Kuglepatroner og 5 løse

Patroner, i den lille Taske 10 Rendekugle=Patroner,

Tornysteren 10 Rendekugle=Patroner.i

Saaledes bærer Soldaten 30 Kuglepatroner, 20

Rendekugle=Patroner, 5 løse Patroner;

Karren haves 20 Kuglepatroner, 10 Rende¬i

kugle=Patroner, 5 løse Patroner,

i Parken føres 50 Kuglepatroner, 20 Rendekugle¬

Patroner, 5 løse Patroner;

tilsammen 100 Kuglepatroner, 50 Rendekugle¬

Patroner, 15 løse Patroner.

4. De 8 Vice=Corp. ved hvert Infanterie=Compagnie

bevæbnes med glatte Geværer.

De 6 Vice=Overjægere ved Jæger=Comp. gives

riflede Musqveter.

De 14 Jægere ved hvert Jæger=Comp. bevæbnes

med Uoffs. Rifler.

Ethvert Jæger=Corps forsynes med en tospændig
*

5.

Patronkarre, i Stedet for en serspændig Patron=Vogn

og en tospændig Patron=Karre.

6. Den fastsatte Riffel=Ammunition bestemmes fra nu

af saaledes:

for Infant. Uoff. 150 Skud,

for Overjægeren og Jægeren 200 Skud.
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Det skal forresten have sit Forblivende ved den

givne Bestemmelse, at den Riffelbevæbnede blot fø¬

rer hos sig 50 Skud.

7. Ved Beregning over det løse Krudt, som føres en

reserve i Patron=Karren og i Park=Vognen, bør kun

antages 60 Skud pr. Pd. Krudt.

8 og 9. Vi ville først, at der ved Artillerie=Corpset skal, i

Overværelse af Capt. v. Magius, foretages Prøve=Pak¬

ninger med een serspændig Patron=Vogn, for 4

Musqveteer=Compagnier, een tospændig Patron=Karre

for et Grenadeer=Comp., een tospændig Patron=Karre

for et Jæger=Comp., een tospændig Patron=Karre

bestemt for 2 Dragon= eller Husar=Escadroner een

tospændig Patron=Karre, bestemt for 2 Cuirasseer¬

eller Landseneer=Escadroner.

Efter Resultatet af disse endte Prøve=Pakninger

har Coll. at indkomme med Forslag, betr. fornævnte

2 Puncter.

10. Vi ansee det bestemte Antal af een Flintesteen for

hvert 12 Skud som tilstrækkeligt.

Det Kongl. General Comts. Coll. har indstillet:

at det af Major v. W. udarbeidede Forslag til1.

Patron=Vognes og Patron=Karrers Bepakning, maa

saafremt det maatte finde Bifald og efter at der

tillige er truffet de fornødne Forholdsregler for

hvor de af de forhenværende Comp. Tømmermænd

baarne Skandseredskaber skulle anbringes, af Majo¬

ren omarbeides i Form af et Regulativ og efter at

være giennemgaaet af Constructions=Comss, og af

Corpset igiennem Coll. forelagt til Approbation.

trykkes og tilstilles samtlige Regimenter og Corps.

2. om foruden de ved Resol. 22 Septbr. 1833º og

* R. S. for 1833, Pag. 353.
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27 Maii 1835“ befalede 27 Stkr. serspændige Pa¬

tronvogne og 61 Stkr. tospændige Patronkarrer end¬

videre maa anskaffes til Reserve=Parken een sex¬

spændig og tospændig Patronvogn for hver Infant.

Brigade, een tospændig Patronkarre for hver Cavall.

Brigade og een tospændig dito for hvert af de 4

Jæger=Corps, eller i alt 7 serspændige og 16 to¬

spændige.

3. Om der successive, som disse Voiturer blive færdige,

ogsaa maa forfærdiges de dertil hørende Seletøier

og at disse maa være aldeles som de af Deres Ma¬

**jestæt under 3 Sept. 1834, approberede Stavsele¬

tøier for Artill.

4. Om de fornødne Reqvisiter ligeledes maa anskaffes

successive, som bemeldte Patronvogne blive færdige, og

5. om de saavel til Patron=Voiturer og det dertil med¬

gaaende Træe, som til Seletøier og de fornødne

Reqvisiter behøvende Midler maa, med Undtagelse

af de 33,124 Rd., der i Følge Resol. 22 Septbr.

18334 skulde udredes af Reservefonden, extraordi¬

naire godtgjøres eller om de ligeledes maa afholdes

af Reservefonden.

Herpaa har Hs. Majestæt under 4de Decbr. 1836

resolveret saaledes: „Coll. samtlige Indstillinger approbe¬

res, med den Bestemmelse, at alle de Midler, som hertil

behøves, maa afholdes af Reservefonden.“

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

Gouvernementet over Khavns. Fæstning og de ser i

Khavn. garnisonerende Infant. Regimenter.

Under 29de Novbr. har det behaget Hs. Majestæt

at resolvere som følger:

* see her ovenfor Pag. 344.

* N. S. for 1834, Pag. 209.

en N. S. for 1833, Pag. 353.
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1. At det høieste Antal nationale Mandskaber, som de

her Staden garnisonerende Infant. Regts. maa

have i Garnisonen, skal være 400 Mand pr. Regt.

til Bestridelse af Vagttieneste, Off. Oppassere in

natura, Commandeerte samt Commandeert=Permit¬

terede og at under dette Antal tillige skal være ind¬

befattet Syge og den stedfindende Afgang formedelst

Casserede, Døde eller af andre Aarsager, saavelsom

de for de indgaaede Poster ethvert Regt. til Extra¬

tourer og Brandvagter i Følge Resol. 17 Septbr.

92
1832, godtgiorte Mandskaber og de hidtil en reserve

havte 10 Mand pr. Regt.

At dette Antal af i alt 400 Mand pr. Regt. ikke

maa overskrides, uden i Følge Kongl. Befaling,

grundet paa indtræffende særdeles Omstændigheder,

og at de Mandskaber, som efter Regimenternes For¬

anstaltning for Tiden opholde sig uden Amtspas

her i Garnisonen som indenbyes permitterede, skulle

indkaldes, og dernæst af de af det tredie Aars

Mandskab, hvilke staae for Touren, strax beordres

saa mange at gaae til deres Hiem, at for hvert

Regt. kun beholdes i alt 400 Mand.

At disse 400 pr. Regiment skulle i Almindelighed3.

betragtes som Tienstgiørende og folgeligen lønnes

samt forpleies, dog at de af dem, der maatte blive

commandeertapermitterede, lønnes fra det Sted, hvor¬

til de ere commandeerte, saaledes som hidtil.

4. At det maa være de Regimenter, hvis Recruter ikke

udskrives fra Sielland, tilladt af bemeldte 400

Mand at permittere paa ubestemt Tid i Garnisonen

de af det tredie Aars Mandskab der ikke maatte

behøves til Tienestens Bestridelse, dog maa disse

Mandskaber selv attraae, at permitteres indenbyes

* N. S. 1832, sub 20 Octbr., Pag. 245.
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og derhos kunne godtgiøre, paa hvilken Maade de

ere i Stand til under Permitteringen at underholde

sig, og hvormed Regimenterne skulle have Tilsyn,

for at de Mandskaber, hvilke ikke længere kunne

underholde sig, strax kunne blive indkaldte til Tie¬

neste. De Regimenter, som erholde deres Recruter

udskrevne fra Sielland, skulle derimod permittere til

deres Lægder de af det tredie Aars Mandskaber, der

til hvilkensomhelst Tid maatte kunne undværes fra

Tienesten.

At naar Antallet af Syge enkelte Gange maatte

blive saa stort, at de hidtil havte 10 Mand en re¬

serve ikke ville være tilstrækkelige til, at erstatte denne

Afgang af Tienstgiørende, skal til Vagttienestens

Bestridelse tages af de 38 Mand pr. Regt., som i

Følge Resol. 17 Septbr. 1832 ere til Lettelse for

Mandskabet indtrukne fra Fæstnings=Vagterne og

overladte Regimenterne til Garnisonens Extratourer

og Brandvagter saavelsom Mandskabet for de ind¬

gaaede Faneposter, hvorimod Extratourer og Brand¬

vagter disse enkelte Gange maa besørges af den øv¬

rige til Tieneste værende Styrke, og at for saavidt

Syge=Antallet ved enkelte Regts. maatte blive ual¬

mindeligt stort, har Gouvernementet at tage Hensyn

hertil ved den melerede Parades Commandering.

At naar til Skibs=Commandoer og Vice=Corporalers

Afgivelse til Slavernes Bevogtning behøves om For¬

aaret Mandskaber indkaldte fra Lægderne, skulle disse

Mandskaber saavelsom de, der behøves til at erstatte

Afgang af de efter Ex. Tiden Casserede og Døde,

ikke indkaldes førend til den Tid, de behøves, til

hvilken Ende saadant af Gouvernementet betimeli¬

gen maa opgives Regts., for saavidt Skibs=Com¬

mandoer og Vice=Corp. angaaer.

7. At for at der kan haves Control med, at ikke flere

1837.

—
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nationale Mandskaber holdes her i Garnisonen, end

behøves skal med Maanedslisterne herefter følge en

Liste som udvise deres Antal, hvor mange deraf

tiene paa tredie Aar, hvorledes det hele Antal an¬

vendes og hvor mange der ere permitterede indenbyes.

Ved at communicere denne Resol. til Efterretning

og Iagttagelse, meddeles tillige, at Hs. Majestæts Befa¬

ling, at de af det tredie Aars Mandskaber, som for Ti¬

den haves flere i Garnisonen, end foranførte Resol. til¬

lader, skulle beordres at gaae til deres Hiem, maa uden

Henstand efterkommes og dernæst hertil indberettes, hvor

mange Mandskaber saaledes komme til at gaae hiem,

hvor mange beholdes tilbage og hvor mange af sidst¬

nævnte, der tiene paa tredie Aar.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Artill. Corps.

Paa Cancelliets derom nedlagte Forestilling har det

behaget Hs. Majestæt at bifalde: „at Recrut=Constabler

af den Danske Artill. Brigade, der ikke kunne give Møde

i Ex. Skolen den 9de Julii eller høist otte Dage deref¬

ter, maa tilbageholdes i Districterne, for at møde det

næste Aar under de samme Betingelser som ved Resol.

19 Jul. 1837 ere bestemte med Hensyn til de udskrevne

Recrut=Trainconstabler.

Hvorom meddeles Efterretning.

Note. Desangaaende er Cancelliet underrettet.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til

Commandantskabet paa Bornholm.

Da det er bestemt, at der maa opbevares nogle

skarpe Patroner pr. Mand paa de saakaldte Artill. Poster,

*

*
Ifr. Canc. Skr. 25 Jul. 1837, N. S. for 1837,

Pag. 150.
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31 Decbr.bliver det Qvantum Patroner, som er reglementeret til

de aarlige Skarpskydnings=Øvelser, eller c. 21000 Stkr.

tilligemed de fornødne Flintestene at fordele ved de for¬

skiellige Magaziner, hvor de til Exercice og Skarpskydning

bestemte Vaaben skulle opbevares.

1840.

—

13 August.Rescr. til det Kongl. General Comts. Collegium.

Vi tilkiendegive herved:

Underofficerer af Infanterie= og Borgercompagnier,

samt Overjægere og de bedste 82 Jægere af Jægercom¬

pagniet ved Bornholms Milice skulle, saaledes som af

Coll. er foreslaaet, tildeles 22=lødige Rifler med indven:

dige Laase, i Stedet for de til dem bestemte afkortede

Carabiner.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til 29 Septbr.

Raqvet=Corpset.

Næst at meddele Coll. en Oversigt over de For¬

handlinger, der har fundet Sted imellem Corpset og

Cronborg=Geværfabrik, ang. Nedsættelse i Priserne for

Forfærdigelse af de forskjellige Espingolrør, har Corpset

henstillet Sagen til Coll. Afgiørelse samt derhos udbedet

sig Approbation paa den for Modtagelsen af disse Rør

forfattede Instrux.

Foranlediget herved skulde man ikke undlade at til¬

kiendegive, at efter hvad som er oplyst i nærværende Sag,

samt da den imellem de af Corpset foreslaaede og de fra

bemeldte Fabrik forlangte Priser paa Espingolrørene sted¬

indende Forstiel ikke er af nogen Betydenhed, fra Coll.

Side Intet er imod, at der indtil videre indrømmes Fa¬

rikken de af samme forlangte Priser, nemlig for Rørene

Nr. 1 — 65 Rd. 12 F. pr. Stk., Nr. 2 — 47 Rd.

2 ß., Nr. 3 — 12 Nbd. 33 ß., Nr. 4 — 11 Rd. 4

J., Nr. 5 — 27 Rd. 72 ß.

Hvad derimod den attraaede Approbation paa for¬
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meldte Instrux angaaer, da kan Corpset ved Hs. Maje¬

stæts Tilbagekomst forvente nærmere Bestemmelse i saa

Henseende

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det

Kongl. Rentekammer.

Efter at have modtaget det Kongl. Rentekammers

Betænkning over, hvad den af velbemeldte Kammer i For¬

eening med dette Coll. i Aaret 1839 nedsatte Commission

har bragt i Forslag til en Concentrering og Indskrænk¬

ning af de Qvarterer, som Husar=Regimentets Stab og

Ex. Skole afbenytte i de Kongl. Bygninger paa Jægers¬

borg, for derved at virke Besparelse i de aarlige Udgivter

til bemeldte Bygningers Vedligeholdelse, har man fore¬

draget denne Sag for Hs. Majst. Kongen. Det har

derpaa behaget Allerhøistsamme under 24de Decbr. 1840

at approbere det af fornævnte Comss. i saa Henseende

udarbeidede Forslag, og derhos at resolvere, „at det Kongl.

Rentekammer maa foranstalte udført de Forandringer,

som efter bemeldte Forslag ville være at foretage med

Bygningerne, saaledes at den derved efter Overslaget for¬

bundne Udgivt af c. 6000 Rd. ikke falder den militaire

Fond til Last, men af Rentekammeret, hvorunder de

Kongl. Bygninger paa Jægersborg henhøre, bevirkes paa

anden Maade afholdt.“ Endvidere har det behaget Hs.

Majestæt med Hensyn til det af Commissionen i For¬

slag bragte Arrangement af Haugepladsene ved de Kongl.

Bygninger paa Jægersborg, at resolvere, „at de Militaire

sammesteds som hidtil have været tillagte Haugepladse,

maa beholde samme indtil videre, imod at de med disse

Haugepladses Indhægning og Vedligeholdelse forbundne

Bekostninger blive af dem at afholde, uden at den Kongl.

Casse bebyrdes med nogen Udgivt i denne Henseende.

* N. S. 1841, 12 Febr. 1841, Pag. 24.
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Ved i Følge Befaling herom at underrette det Kongl.

Rentekammer og derhos at oversende bemeldte Forslag

med Bilage og Tegninger tilligemed det af vedkommende

Bygnings=Inspecteur affattede Overslag over den med¬

gaaende Bekostning ved berørte approberede Forandringer

med Bygningerne paa Jægersborg, maa man tienstligst

anmode velbemeldte Kammer om, naar disse Bygnings¬

Forandringer ere tilendebragte, derom at underrette dette

Coll., da man i Følge Kongl. Resolution derefter har

at foranstalte Udarbeidelsen af et Regl. for Inventarii¬

Sagerne samt Forbruget af Brændsel og Lys m. m. til

Indqvarteringen paa Jægersborg, i hvilken Henseende

man tillige maa udbede sig meerbemeldte Commissions

Forslag og Udkast til Regulering af Husar=Ovartererne

sammesteds, saavelsom det samme vedlagte af den i Aa¬

ret 1833 nedsatte Comss. i lige Hensigt tidligere affattede

Forslag, efter Afbenyttelsen remitteret, ledsaget af en

Grundtegning, der angiver, hvorledes de Qvarterer m. m.

ere beliggende, som i Følge det approberede Forslag her¬

efter reglementeres for Husar=Indqvarteringen paa Jæ¬

gersborg.

Derom er Regimentet tilkiendegivet det Fornødne.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 4 Febr.

Kongl. Rentekammer.

Det Kongl. Rentekammer har underrettet dette Coll.

om, at i Anledning af et fra General Post=Directionen

ved forskjellige Leiligheder yttret Ønske om en Regulering

til Frie=Transporter over Vandene imellem de forstiellige

Dele af Riget, som formeentligen falde Entrepreneurerne

af Transporten alt for meget til Besvær, ligesom Byrden

af den er forskjellig og vilkaarlig, har velbemeldte Kam¬

mer brevvexlet med det Kongl. Danske Cancellie.

Cancelliet har, ved at yttre sig over denne Sag,

antaget at det i sig selv vilde være rettest, at Færge¬
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manden ogsaa nyder Betaling for Overfarten af dem,

hvis Reiser falde det Offentlige til Udgivt, dog at blot

en modereret Betaling bestemtes, saa at Færgemanden

blev nogenledes skadesløs, om han end af slig Overfart

ikke fik noget tilovers til sin Subsistence, og at det maa¬

skee endog kunde være passende, at ingen Betaling er¬

lagdes, naar den, der reiste i offentligt Ærinde, ikke re¬

qvirerede særskilt Befordring, men kun medfulgte en Færge,

der alligevel skulde afgaae, hvilken Anskuelse tildeels og¬

saa er fulgt i nogle af de senere Færgeanordninger, men

at vedkommende Færgemænd paa de Steder, hvor han

paa Grund af de gjældende specielle Bestemmelser hidtil

har ydet Befordring uden Vederlag, ikke kan være at frie¬

tage for denne Byrde, hvorfor han maa antages at have

faaet Godtgjørelse i sin Taxt, i sin Afgivt eller paa an¬

den Maade.

Det Kongl. Rentekammer har i Almindelighed er¬

klæret sig eenig i de af Cancelliet fremsatte Yttringer,

der væsentligen gaae ud paa, at alle Transporter skulde

betales, undtagen ved de Færgesteder, som den frie Trans¬

port udtrykkelig og ubetinget paaligger efter deres Ad¬

komster, og har derfor antaget, at denne Betaling blev

at udrede af den militaire Fond, for saavidt de militaire

Transporter angaaer, hvorom Kammeret imidlertid forin¬

den videre Foranstaltning føies, har udbedet sig Coll.

Betænkning.

Gen. Qvmsteren, som ogsaa efter det Kongl. Rente¬

kammers Anmodning har afgivet sin Betænkning over

denne Sag, har underrettet Coll. om sammes Indhold,

hvorefter der fra Stabens Side Intet findes at erindre

imod det antydede Princip, der maatte blive at lægge til

Grund for den forestaaende Regulering af Frie=Trans¬

porter over Vandene, men har derved henledet Opmærk¬

somheden paa, hvad der synes i militairt Hensyn nød¬

vendigt, at maatte komme under Overveielse ved Sagens
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endelige Afgjørelse, nemlig at for saavidt den intenderede

Bestemmelse, at alle Transporter skulle betales, undtagen

ved de Færgesteder, som den frie Transport paaligger,

bliver effectueret, fordre den nødvendige Mobilitet i Ar¬

meen og de militaire Forhold i Almindelighed, at Gen.

Qvmstrs.=Passe paa frie Transport over Vandene, ligefuldt

respecteres ved alle Færgesteder i Landet, saaledes at Pas¬

haverne Intet have at betale, men Færgemændenes For¬

dringer efter indsendte, behørigen attesterede Regninger blive

at refundere af vedkommende Autoritet.

Dette Coll. maa i forestaaende Anledning yttre Føl¬

gende, for saavidt Frie=Transporterne over Vandene imel¬

lem de forskjellige Dele af Riget finder Sted, for Land¬

Etatens Vedkommende:

Der har i denne Henseende forhen været giort

Forskiel paa, om deslige Transporter fandt Sted under

Krigen eller i Fredstid. Under Freden har ingensinde

været statueret nogen Godtgjørelse for de militaire Trans¬

porter, men da disse under Krigen vare mange og hyp¬

pige samt af forskiellige Slags til stor Byrde for Færge¬

mændene, blev i Aaret 1811, da Armeen stod paa Felt= eller

Cantonnementsfod, ved Resol. 15 Sept. 1811, og Fogt¬

manns R. Samling for 1815, tillagt Færgemændene

eller Bestyrerne af Færge=Indretninger en Godtgjørelse for

de militaire Transporter, som ikke skeede ved Børt

eller Leiligheds Fartøi. Man antager imidlertid, at

den nu paatænkte Forandring af det Bestaaende blot angaaer

Godtgjørelse for de Frie=Transporteer, der finde Sted un¬

der Freden, og at under en Krig vil, ligesom i

Aaret 1811, blive bevirket særskilt Bestemmelse om saadan

Godtgjørelse.

Under Forudsætning heraf, indskrænker Coll. dets

Betænkning til de militaire Frie=Transporteer, der finde

* N. S. for 1811 Pag. 224.

** See Fogtmanns R. S. for 1815 Pag. 333.
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Sted under Freden. Disse Frie=Transporter ere til¬

staaede:

1. Officerer, civil militaire Personer, Uoff. og Under¬

stabsbetiente, naar de efter Ordre maa foretage Reiser

fra den ene Provinds til den anden. De ere ikke

betydelige af Antal, da for saavidt deslige Off. skulle

reise fra Sielland til Hertugdømmene eller omvendt,

skeer saadant, hvor Damp, eller Paqvetskibe kunne

afbenyttes, paa den Tid af Aaret, disse ere i Gang.

De i Lægderne permitterede nationale Mandskaber,2.

naar de indkaldes til de aarlige Vaabenøvelser og

og derfra igien hiemforløves; de udskrevne Recruter,

naar disse beordres at mode i Ex. Skolerne; nogle

af de nationale i Garnisonerne værende Mandskaber,

naar de permitteres, fordi de ikke behøves til Tie¬

neste; og nogle af de permitterede Mandskaber, naar

de indkaldes for en Tid til Tieneste. Antallet af

Mandskaber, der saaledes passere Færgestederne, er

betydeligt, i Særdeleshed af dem, som fra Provind¬

serne beordres til de her i Staden og paa Sielland

garnisonerende Regts. og Corps, men samtlige af

Landet udskrevne Mandskaber have paa de Reiser,

de beordres at foretage til og fra de Regimenter og

Corpser, hvortil de høre, stedse været tilstaaede frie

Transporter over Belterne og frie Overfart ved

Færgestederne (see Fr. 14 Sept. 1774 § 18 og

Pl. 13 Maii 1788 § 4 og 5.)

De nationale Heste, naar disse skulle møde ved de3.

aarlige Vaabenøvelser og derfra igien afgaae til

deres Udredere, hvilke Heste ogsaa efter bemeldte

Pl. § 4 tilkomme frie Overfart ved Færgesteder,

samt de af Remonte=Comss, indkiøbte Remonteheste,

naar disse transporteres til vedkommende Regimenter

og Corpser.

4. De til Armeens Beklædning og Bevæbning henhø¬
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rende Reqvisiter; men disse blive under Freden stedse

sendte med Skibsleilighed directe til vedkommende

Garnisoner, uden at passere Færgestæderne.

Af det Anførte vil behagelig erfares, at naar Færge¬

mændene ogsaa skulle erholde Godtgjørelse for de nationale

Mandskabers og Hestes Transport over Vandene ville, om

endog Taxten i dette Tilfælde modereredes, den hertil ud¬

fordrende Sum ikke blive ubetydelig, i Særdeleshed da

det kan antages, at en saadan Foranstaltning ville drage

til Følge for Hertugdømmene.

For saavidt der er yttret, at Billighed taler for, at

Færgemændene tilstaaes Godtgjørelse for Frie=Transporter,

kan man ikke tilbageholde den Bemærkning, at Færge¬

mænd eller Bestyrere af Færge=Indretninger, selv hvor

ingen speciel Bestemmelse paalægger dem Befordring

uden Vederlag, dog ikke ved at overtage sig Transpor¬

terne, kunne have været uvidende om de sædvanlige sted¬

findende Frie=Transporter, hvoraf nogle ligefrem ere hiem¬

lede i Anordningen, men maa, ved de indgaaede Contracter

have taget Hensyn hertil, at Frie=Transporterne senere ere

vedblevne at være de sædvanlige, uden at være blevne

forøgede samt at det kan antages, at den hurtigere og

billigere Reise=Befordring, som er bevirket ved Indførelse

af Dagvogne og Diligencer, maa have forøget de Rei¬

sendes Antal, til Fordeel for Færgemænd eller Bestyrere

af Færge=Indretninger. Coll. skiønner saaledes ikke, at

der er Grund til i deres Interesse at giøre den paa¬

tænkte Forandring, hvorimod man dermed maatte tage

Hensyn til de Reisende, at Betalingen for Overfart kunde

nedsættes og deres Beqvemmelighed forøges. Skulde det

under disse Omstændigheder findes hensigtsmæssigt, at

tilstaae en Godtgjørelse for Frie=Transporter over Vandene,

antager man med Gen. Qvmstr., at Pashaverne intet

maatte have at betale, men at Færgemændenes Fordringer,

efter indsendte behørig godtgiorte Regninger være paa
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anden Maade at refundere hvilket ogsaa maatte finde

Sted i Henseende til de nationale Mandskabers og Hestes

Overførelse ved Færgesteder naar der ogsaa for disse

skulde tilstaaes Færgemændene en Godtgjørelse.

Da saavel det Kongl. Rentekammer som det Danske

Cancellie har antaget, at Godtgjørelsen til Færgemænd

bør afholdes af vedkommende Autoritet, staaer nu kun til¬

bage at omhandle, hvorvidt den militaire Fond skulde kunne

paalægges, at afholde denne Udgivt for de Frie=Transporter,

der finder Sted paa Fredsfod for Land=Etaten. Dette

var som meldt, vel Tilfældet med den Godtgiørelse, der

under Krigen fandt Sted for bemeldte Etats Transporter,

men herved maa lægges Mærke til, at den militaire Fond

under Krigen ikke var eller kunde være normeret med en

bestemt Sum til dens Udgivters Bestridelse, men havde

Adgang til at reqvirere alle de Summer, den behøvede,

fra Finantserne, som følgelig paa denne Maade kom til

ogsaa at udrede den, paa den Tid bestemte Godtgjørelse

for Færgemændene.

Paa Fredsfod er derimod den militaire Fond nor¬

meret med en bestemt Sum aarlig, og for saavidt denne

ikke er tilstrækkelig, er det kun efter specielle Resol. at

Finantserne udreder det Manglende.

Det maa tillige tages i Betragtning, at der for

Tiden er allerhøist anordnet en Militair Comss. til, at

giøre Forslag til Forandring i Armeens Organisation,

og at derved fornemmelig haves til Hensigt, betydeligt

at formindske Etatens Udgivter og saa meget mindre vil

den militaire Fond afholde en Afgivt, som den ikke hidtil

paa Fredsfod har kiendt eller afholdt. Endvidere maa

man bringe det Kongl. Rentekammer i Erindring, at

det, ved den Sammes Skrivelse af 1ste Junii 1839 om¬

meldte paatænkte Foranstaltning i Henseende til, hvorledes

Frie=Befordringsvæsenet i Fredstid kunde, til Lettelse for

dem, som afgive disse Befordringer, reguleres paa en anden
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4 Febr.Maade og hvorover dette Coll. afgav dets Betænkning,

var forudsat, at saafremt det blev bestemt at de, som

præstere Kiørsler, skulde derfor tilstaaes Godtgjørelse i

Penge, maatte denne reparteres paa hele Landet, og følgelig

ikke paalægges den militaire Fond for Militair=Etatens

Vedkommende.

Som Følge af hvad saaledes indeholdes i det For¬

anførte, kan dette Coll. saafremt det maatte ansees for

nødvendigt, at tilstaae Færgemænd eller Bestyrere af

Færge=Indretninger Godtgjørelse for de hidtil stedfundne

Frie=Transporter over Vandene under Freden, ikke sam¬

tykke i, at den hermed forbundne Udgivt for Land-Eta¬

tens Vedkommende bliver paalagt den militaire Fond

at afholde.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 30 Marts.

Kongl. Artillerie=Corps.

Efterat dette Coll. havde foredraget Hs. Majestæt

Indholdet af Corpsets Skrivelse har det behaget Aller¬

høistsamme under 28de Marts at resolvere som følger:

„Det skal have sit Forblivende ved, at Over=Krigs=Comss.

F. paa den af Os befalede Maade, foretager en Reise

til Udlandet, for at indhente de fornødne Oplysninger i

Henseende betr. Fabricationen af Fænghætter til Per¬

cussions=Antændelse, og bliver han i dette Øiemeed at

forsyne med Prøver saavel af Fænghætter, som af de

autoriserede Geværer. Paa denne Reise som bør være

fuldført i tre Maaneder, tilstaaes Over=Krigs=Commis¬

sairen 4 Rd. daglig i Diætpenge, og et Forskud paa

samme, hvorimod han maa selv afholde Befordrings Udgiv¬

terne.“ Hvilken Resol. man ikke undlader at meddele til

Efterretning og videre Iagttagelse.

Skr. fra det Kongl. General Comts. Coll. til det 1 April.

Kongl. Artillerie=Corps.

Efter hvad er oplyst approberer Coll. herved, at
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Ammunitions=Regnskabet ved den herværende Laboratorii¬

Etat fremtidigen forfattes og underskrives af den ved

Etaten ansatte Felttøihuusskriver, imod at dets Rigtighed

attesteres af Chefen eller Commandeuren for Laboratorii¬

Etaten.

Errata.

Pag. 16 Lin. 10 læs: erklæret.

* —11 læs: Stokhuusvagten.

— 30 — 9 fra neden læs: Forinden.

—45 —4 læs: Slideblik.

— 63 — 21 læs: Forbindelse.

— 75 Citationen udgaaer.

— 196 —3 fra neden sættes in margine 18 Junii.

— 197 — 3 læs: 18 Junii.

— 212 — 13 sættes * og samme Pag. nederst til¬

føies: Ifr. Coll. Skr. 21 August.

— 231 — 2 sættes“ og samme Pag. nederst til¬

føies: Ifr. Coll. Skr. 28 August.
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Tillæg og Rettelser.

13 August 1809. P. B. bragt i Erindring 7 Nov. 1842,

for saavidt den fornødne Indberetning ikke endnu

har fundet Sted.

6 Jan. 1827. Lin. 18 læs 26 Dec. 1826.

19 Jan. 1839. Ifr. 20 Nov. 1841.

19 Jan. 1839. lignende Schema er 9 Marts 1841 givet

Siellandske Jæger=Corps og 13 Marts 1841 Liv¬

Regt. Dragoner.

Kongl. Resol. 25 Dec. 1839 see Coll. Skr. 7 Jan.

1840.

Kongl. Resol. 31 Dec. 1839 see Rescr. 3 Jan. 1840.

Rescr. 11 Jul. 1840 Pag. 78. forlænget paa eet Aar.

Kongl. Resol. 24 Dec. 1840 see Coll. Skr. 9 Jan.

1841 til det Kongl. Rentekammer (i Anhanget

Pag. 352).

Kongl. Resol. 29 Jan. 1841 see Coll. Skr. 9 Febr.

til Liv=Regt. Dragoner.

Kongl. Resol. 29 Jan. 1841 see Coll. Skr. 7 Aug.

til Dronningens Liv=Regt.

Kongl. Resol. 2 Febr. 1841 see Coll. Skr. 27 Marts

til det Kongl. Artill. Corps.

Kongl. Resol. 4 Febr. 1841 see Coll. Skr. 19 Junii

til Directionen for Stutterievæsen og Veterinairskole.

Kongl. Resol. 10 Febr. 1841 see Coll. Skr. 20 Apr.

til Interims=Comss, for Klæde=Oplaget.

Kongl. Resol. 12 Febr. 1841 see Coll. Skr. 4 Sept.

til Naqvet=Corpset.

Rescr. 18 Febr. 1841 see Coll. Skr. 10 Julii til det

Kongl. Slesvig=Holsteen=Lauenborgske Cancellie.

Kongl. Resol. 1 Marts 1841 see Coll. Skr. 11 Marts

til det militaire Vare=Depot.

Coll. Skr. 5 Marts Nr. 6 see Skr. 20 Marts.
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Kongl. Resol. 8 Marts 1841 see Coll. Skr. 3 Aug.

til det Kongl. Artill. Corps.

Kongl. Resol. 19 Marts 1841 see Coll. Skr. 27 Apr.

til det Kongl. Artill. Corps.

Kongl. Resol. 19 Marts 1841 see Coll. Skr. 30 Apr.

Pag. 96.

Kongl. Resol. 28 Marts 1841 see Coll. Skr. 30

Marts til det Kongl. Artill. Corps (i Anhanget).

Kongl. Resol. 2 Apr. 1841 see Coll. Skr. 30 Apr.

til det Kongl. Artill. Corps m. Fl.

Kongl. Resol. 2 Apr. 1841 see Coll. Skr. 30 Apr.

til Liv=Regt. Dragoner.

Kongl. Resol. 2 Apr. 1841 see Coll. Skr. 30 Apr.

til Dronningens Liv=Regt. m. Fl.

Kongl. Resol. 2 Apr. 1841 see Coll. Skr. 30 Apr.

til det Lauenborgske Jæger=Corps.

Rescr. 5 Apr. 1841 see Coll. Skr. 27 Apr. til det

Kongl. Artill. Corps.

Kongl. Resol. 15 Apr. 1841 see Coll. Skr. 1 Julii

til Inspecteuren over Infant.

20 April see 7 Aug.

Rescr. 25 Apr. 1841 see Coll. Skr. 31 Julii til det

Kongl. Artill. Corps.

Pag. 67 Lin. 19 see tillige Coll. Skr. 29 Apr.

Pag. 95 Lin. 6 fra neden læs: 30 April.

Pag. 96 Lin. 1 og 27 læs: 30 April.

Kongl. Resol. 8 Maii 1841 see Coll. Skr. 25 Maii

til Infant. Regts.

Kongl. Resol. 8 Maii 1841 see Coll. Skr. 29 Maii

til det Kongl. Admiralitets og Comts. Coll.

Kongl. Resol. 14 Jun. 1841 see Coll. Skr. 20 Nov.

til Dronningens Liv=Regt.

Pag. 285 Lin. nederst. Ifr. Coll. Skr. 30 Novbr.

Kongl. Resol. 17 Aug. 1841 see Coll. Skr. 28 Sept.

til Cavall. Regts.
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I Total=Registrets første Deel.

Pag. 15 sub Artikel: Ammunition. hvor megen med¬

gives Soldaten. 27 Maii 1835 (i 1841 Pag. 334).

Pag. 28 sub Artikelt Arsenaler, naar og hvorledes af¬

løses Medlemmer i Gevær=Comss. 26 Dec. 1832

(i 1811 Pag. 344). 5 Jan. 1833.

40 Lin. 30 sub Artikel: Artill. Corps læs: 15 MartsPag.

91824).

Lin. 32 læs: 15 Marts 1827.Dito

Pag. 51. Lin. 2 fra neden. sub Artikel: Artill. Corps.

naar maa Medlemmer i Gevær=Comss. afløses. 26

Dec. 1832 (i 1811 Pag. 344).

Pag. 55 Lin.. 14 og 15 fra neden sub Artikel: Artill.

Corps. betr. Bestemmelse om nye Patronvogne og

Karrer for Armeen see endvidere: 27 Maii 1835

(i 1841 Pag. 344) og 4 Dec. 1836 (i 1841

Pag. 346).

71 Lin.. 14 læs: 26 Oct. 1839.Pag.

Pag. 71 sub Artikel: Artill. Corps. Recrut=Constabler,

der ikke kunne møde 9 Jul., tilbageholdes i Distric¬

terne.. 19 Oct. 1839 (i 1841 Pag 350).

Pag. 88 sub Artikel: Bepakning, hvorledes bepakkes

Patronvogne og Patronkarrer.. 4 Dec. 1836 (i

1841 Pag. 346).

Pag. 101 Lin. 17 sub Artikel: Bornholms=Milice. et

Antal skarpe Patroner m. m. fordeles til Magazinerne.

31 Dec. 1839. (i 1841 Pag. 350).

101 Lin. 18 sub dito. Uoff. af Infant. og Borger¬Pag.

Comp. samt Overjægere og de bedste Jægere af

Jæger=Comp. tildeles 22=lødige Rifler med indven¬

dige Laase. 13 Aug. 1840 (i 1841 Pag.. 351).

179 Lin. 2 nederst sub Artikel: Gevær=Comss.Pag.

naar og hvorledes afløses Medlemmer i Commis¬

sionen. 26 Dec. 1832 (i 1841 Pag. 344).

Pag. 186 sub Artikel: Constabler. Recrut=Constabler
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der ikke kunne mode 9 Jul., tilbageholdes i Di¬

stricterne.. 19 Oct. 1839 (i 1841 Pag. 350).

Pag. 241 sub Artikel: Espingoler. Prisen for Espin¬

golrør bestemmes. 29 Sept. 1840 (11841 Pag.. 351).

hvor mange Tienst¬304 sub Artikel: Garnison.*Pag.

Fæstning.. 5 Dec.giørende maa haves i Khavns.

1837 (i 1841 Pag. 3473350).

hvormed bevæbnes323 sub Artikel: Geværer.Pag.

Jægere ved Infan¬Vice=Corp., Vice=Overjægere og

Pag. 345).teriet.. 27 Mai 1835 (i 1841

323 sub Artikel: Geværer. et Antal PatronerPag.

m. m. dertil ved Bornholms Milice fordeles til

Magazinerne.. 31 Dec. 1839 (i 1841 Pag. 350).

Pag. 396 sub Artikel: Infant. Regimenter. hvormed

bevæbnes Vice=Corp., Vice=Overjægere og Jægere.

27 Mai 1835 (i 1841 Pag. 345).

409 Lin. 9 læs: Hvo maa forfremmes.Pag.

Pag. 424 sub Artikel: Jydske Infant. Regiment — det

første. hvor mange Tienstgiørende maa haves i Gar¬

nisonen.. 5 Dec. 1837 (i 1841 Pag. 3473350).

detPag. 429 sub Artikel: Iydske Infant. Regiment —

andet, hvor mange Tienstgiørende maa haves i Gar¬

nisonen.. 5 Dec. 1837 (i 1841 Pag. 3172350).

Pag. 446 sub Artikel: Jæger=Corps. hvormed forsynes.

27 Mai 1835 (i 1841 Pag. 345).

Pag. 448 sub Artikel: Jægere. hvormed bevæbnes. 27

Mai 1835 (i 1841 Pag. 345).

Pag. 474 sub Artikel: Kiøbenhavn. hvor mange Tienst¬

giørende maa haves i Garnisonen.. 5 Dec. 1837

(i 1841 Pag. 3473350).

496 suh Artikel: Kongens Regt. hvor mange Tienst¬Pag.

giørende maa haves i Garnisonen.. 5 Dec. 1837 (i

1841 Pag. 347,350).

503 sub Artikel: Krudt, hvor meget løst føres iPag.

Patronkarrer og Parkvogne.. 27 Mai 1835 (i 1841

Pag. 345).
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I Total=Registrets anden Deel.

Pag. 36 sub Artikel: Livgarden til Fods, hvorledes be¬

regnes Styrken, i Tilfælde af Udmarsch i Felten.

27 Mai 1835. (i 1841 Pag. 344).

Pag. 41 sub Artikel: Livgarden til Hest. Skytte=Afde¬

lingen bortfalder. 27 Mai 1835 (i 1841 Pag. 345).

54, sub Artikel: Liv=Regiment — det første. hvorPag.

mange Tienstgiørende maa haves i Garnisonen.. 5

Dec. 1837 (i 1841 Pag. 3473350).

Pag. 82 sub Artikel: Magaziner, dertil fordeles et An¬

tal skarpe Patroner m. m. for Geværer ved Born¬

holms Milice. 31 Dec. 1839 (i 1841 Pag. 350).

Pag. 92 Lin. 20 læs: 19 Sept. 1836.

Pag. 93 sub Artikel: Mandskab. 22=lødige Rifler med

indvendige Laase fordeles paa Bornholm. 13 Aug.

1840 (i 1841 Pag.. 351).

99 Lin. 4 fra neden læs: 6 Nov. 1822 og rettesPag.

Contexten i øvrigt derhen: „naar Prisen gives paa

Materialier“ &c.

hvorledes bevæbnesPag. 138 sub Artikel: Musqveter.

Skytter ved Garden til Fods. 27 Maii 1835 (i

1811 Pag. 345).

Pag. 183 sub Artikel: Patroner. et Antal skarpe saa¬

danne fordeles til Magazinerne ved Bornholms Mi¬

lice.. 31 Dec. 1839 (i 1841 Pag. 28).

183 Lin. 22 sub dito. see endnu 4 Dec. 1836Pag.

(i 1841 Pag. 346).

Pag. 183 sub Artikel: Patronkarrer og Vogne, hvor¬

med forsynes ethvert Jæger=Corps. 27 Maii 1835

(i 1841 Pag. 345).

Pag. 183 sub dito. hvorledes bepakkes. 4 Dec. 1836

(i 1841 Pag. 346).

Pag. 201 sub Artikel: Prinds Christian Frederiks Re¬

giment, hvor mange Tienstgiørende maa haves i

Garnisonen.. 5 Dec. 1837 (i 1841 Pag. 3473350).



366

Pag. 231 sub Artikel: Naqvet=Corps. Prisen for Espin¬

golror bestemmes. 29 Sept. 1840 (i 1841 Pag.. 351).

Pag. 242 sub Artikel: Recruter. Recrut=Constabler, der

ikke kunne møde 9 Jul., tilbageholdes i Districterne.

19 Oct. 1839 (i 1841 Pag. 350).

Pag. 307 sub Arikel: Rifler. hvormed bevæbnes Jægere

ved hvert Jæger=Comp. 27 Mai 1835 (i 1841

Pag. 345).

308 sub Artikel: Rifler. hvad Ammunition med¬Pag.

gives. 27 Maii 1835 (i 1841 Pag. 344).

308 sub Artikel: Rifler. 22=lødige saadanne medPag.

indvendige Laasse fordeles til Bornholms Milices

Jæger=Comp. 13 Aug. 1840 (i 1841 Pag.. 351).

Pag. 323 sub Artikel: Seletøi. betr. disses Anskaffelse

og hvorfra udredes Bekostningen.. 4 Dec. 1836.

(i 1841 Pag. 346).

Pag. 360 sub Artikel: Skytter. hvor mange Jægere pr.

Comp. af Garden til Fods. 27 Mai 1835 (11841

Pag. 345).

saadanne bortfalde ved Garden til Hest. 27 Maii

1835 (i 1841 Pag. 345).

433 sub Artikel: Tienstgiørende, hvor mange maaPag.

haves i Khavns. Garnison. 5 Dec. 1837 (i 1841

Pag. 347,350).

Pag. 472 sub Artikel: Underofficerer, hvorledes bevæb¬

nes ved Garden til Fods. 27 Maii 1835 (i 1841

Pag. 345).



367

Register.

A.

SideAalborg, betr. den dersteds stiftede Giendøber¬

Meenighed 2162218.

Aarhuus. Betr. Størrelse af en Ex. Plads for

Pr. Fred. Ferd. Regt. Dragoner 80.

Aarhuus. borgl. Artill. Corps ophæves 239.

Aarhuus. Havnebatteriet anvendes til Skibs¬

værft 334. 335.

Academie — Chirurgiske — see in litr. C.

Adjutanter — Hs. Majestæts — hvilke Hattefiedre 252.

Afdøde. Forhold med Saadannes efterladte Brød¬

poser og Tornystre 186.

Afdøde, hvorledes besørges Bortdøde fra Depo¬

tet begravede 310.

Afdøde. af hvem bortbæres bortdøde ugivte Børn

efter Militaire eller civil=Militaire 311.

Afgang, hvilken tilfældig saadan skal erstattes 276.

Afgang. hvorledes besættes fire Vacancer op¬

staaede ved Dødsfald. 321323.

Afgang. naar maa Ansøgning derom for Re¬

ductionen indsendes 325.

Afgang. betr. en Comp. Chirurgs formeentlige

Entledigelse. 333.

Afgang. naar maa Overcompl. anvendes ved

Artill. Corps 337.

Afgivt. Hvorvidt Fattigvæsen i Khavn. er be¬

rettiget til Andeel af Concerter der gives

af Jæger=Corps i Fhavns. Citadelle 256.

Afskedigede. Forhold med Saadannes efterladte

Brødposer og Tornystre 186.

Afskedigede faae i Regelen ikke Brød uden Betaling 238.

Afskedigede Officerer. betr. Uniformen. 254.

Afskeed. naar maa Ansøgninger derom for Re¬

ductionen indsendes 325.

Afskeed. betr. en Comp. Chirurgs formeentlige

333.Entledigelse.
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Side

Ammunition. Regl. for saadan og Mund. Styk¬

ker til Soldatesqven paa Søe=Togter og

Batterier 7. 8. 34237.

Samme opbevares i Rønne=Arsenal 28.

Samme. hvor mange Skud medgives Contingentet 75. 76.

Samme. betr. en ved Glückstad afgivet Signal¬

kanon 85.

Samme. Fordelingen deraf bestemmes (ad 1835) 345.

Samme. Af hvem forfattes Regnskabet 359.

Amtstuer. Forslag hvorledes Udbetaling for

Krigs-Hospitalscassen bør refunderes 93.

Anabaptister. betr. den i Aalborg stiftede Mee¬

nighed 216,218.

Anciennetet. Bureau for Armeens Commando¬

sager gives Liste over Off. ved Borger= og

Milice=Corpser i Vestindien samt underret¬

tes om Dødsfald dersteds 339.

Andragende, hvor Mandskabet bør henvende sig

dermed 233.

Anløben, hvorledes udføres paa Geværer 321.

Ansøgning. Hvad indberettes med saadanne

betr. Stillinger. 9.

Samme. Hvad bør indeholdes i Erklæringer

over saadanne 9.

Samme. naar maa saadan om Afgang for Re¬

ductionen indsendes 325.

Samme. paa Værnepligtiges anføres Vedkom¬

mendes Lægd= og Løbe=Nr.. 336.

Apothekervogne. Regl. udkastet for Bepakning

deraf til Contingentet
*

76.

Apparater. Hvorledes transporteres medicinske og

chirurgiske saadanne for Armee=Contingentet 27.

Samme. betr. Chirurgiske saadanne for Armee¬

Contingentet* *
163.

Arbeids=Tillæg tilstaaes Over=Artilleristerne ved

Rønne=Post 188,190.

Armatur. Med Regl. for saadan og Mund. Sa¬

ger til Søe=Togter og Batterier *7. 8. 34237.

Armatur, hvad er bemærket betr. saadan og
Mund. Sager til Soldatesqve paa Vagtskibe

og Batterier. 10.

Armatur. betr. Sager, afgivne til Gensdarme¬

riet, hvilke maa erstattes. 12.



Armatur, hvilken bestemmes for Contingentet
Armee=Contingent see in litr. C.

Armee=Off. see in litr. O.

Armeen. Med private Entrepreneurer sluttes

herefter Contract efter Licitation om Leve¬

ring af Reqvisiter
*

Armeen. betr. Leverance af Skoemager= og Sa¬

delmager=Arbeide samt linnede Sager for den

Arrest. I Fredericia=Citadelle indrettes en saadan

Arrest indrettes i Kielderen paa Frederiksberg=Slot

Arrestanter.Betr. forandret Dislocation af

Statsfængsler i Fhavns. Citadelle

Arrestanter, hvorledes beregnes Brød, Lønning

og Mund. Gebyr for dem, hensatte i Po¬

litiearrester

Arsenal. Hvad opbevares i Rønne=Arsenal

Samme. fra Khavns. udlaanes noget Værktøi

til Brug paa Bornholm

Samme. betr. en ved Glückstadt afgivet Sig¬

nalkanon

Samme — Land=Etatens — maa besees af di¬

stinguerede fremmede Reisende

Samme. naar maa Off. i bestandige Gevær¬

Comss. afløses (ad 1832)

Artill. Corps — borgl. i Aarhuus — ophæves

Artill. Corps — det Kongl. — Hvad indberet¬

tes med Ansøgning om Stillinger
*

Samme, hvorledes sluttes Contracter om Leve¬

ring af Blye m. m.
Samme. at man modsætter sig, at Artillerister

ikke afgives til Stokhuusvagten

Samme. hvorledes armeres Artill. ved Holsteen¬

Lauenborgske Troppe=Contingent med Haand¬

skydevaaben.

Samme. Antal af givte Uoff. m. Fl. bestemmes

Samme. Antal af givte Haandværksmestere og

Svende bestemmes ikke

Samme. betr. Regl. for Patronvoiturers Be¬

pakning.

Samme. betr. de til Forsyning med Percus¬

sions Antændelse bestemte Geværer

24

369

Side

53.

20.

21.

68.

269.

179.

200.

28.

54.

85.

281.

344.

239.

9.

11.

16.

17.

30.

31.

37.

38.
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Side

Artill. Corps — det Kongl. — Alle Land=Eta¬

tens Bygninger optages i Ingenieur=Corp¬

sets Inventarium 40.

Samme faaer mørkeblaa Kapper ved Contingentet 41.

Samme. Geværer overlades for billig Priis til
to Skolelærer=Seminarier 42.

Samme. betr. den ved Gaffelboms=Voiturer sted¬

findende Mangel 44.

Samme. Ladning til Infant. Patroner bestem¬

mes til 2 Qvintin Krudt. 45.

Samme. Jernskyts anskaffes for Fæstninger og

Batterier 48.
*

Samme. betr. Feltkapper for Artillerie ved Con¬

tingentet 48.

Samme, hvorledes armeres ved Contingentet* 53.

Samme. Reparation af Haandvaaben paa Born¬

holm betr. 53.

Samme. Udrustnings=Regulativ for Feltbatterier

approberes 58.

Samme. betr. de foreslagne Patroner til Infant.

Geværer 62.

Samme. hvor mange Skud medgives Contingentet 7576.

Samme, naar Avancen skal forsendes* 81.

Samme. Murene ved Rønne=Magazin opføres i

Kalk 84.

Samme. betr. en ved Glückstadt posteret Sig¬

nalkanon 86.

Samme. hvorledes forholdes med en undvegen

Reserve, udskreven til Artillerist. 89.

Samme. med Formationsplan for Contingentet 96.

Samme. betr. de for dets Uoff, leverende Liv¬

geheng 160.

hvad bør haves af Mund. StykkerSamme. 170.

Samme. Indskydnings=Forsøg befales 173.

204.Samme. betr. Fodgensdarmers Ansættelse 180.

207. 220.

betr. Etablering af et almindeligt mi¬Samme.

litaire Bibliothek i Khavn. 181184. 237.

Samme. Over=Artilleristerne ved Rønne=Post

faae Arbeidstillæg 188190.

Samme. betr. de paa Frederiksborg Stutterie¬
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Side

gaard holdende nationale Artill. og Cavall.

Heste 198,200.

Artill. Corps — det Kongl. — hvilke Blik=Koge¬

kiedler vælges for Contingentet 200.

Samme, hvad behøves til Percussions=Geværer

af Reqvisiter 218.

Samme, hvilke Ovarteerpenge tilstaaes Stabs¬

dyrlægen 221.

Samme. af Over=Mund. Stykker skal findes et

Sæt nye Sager paa Mund. Kamrene 228.

Samme. at Corpset maa nogle Gange bruge

Naqvet=Corpsets Hiulmand og Smed, ved

Control af forfærdigende Materielle. 231.

Samme. hvor Mandskabet bør henvende sig med

Andragender * 233.

Samme. Contingentets Cavall. gives ikke Gevær¬

Naqvetter — betr. Off. og Mandskab til samme 239.

Samme. Fabrication af Fænghætter skal skee i

Khavn. 241,243.

Samme regl. Garnisons=Overkioler. 250.291. 292.

Samme regl. Kitler 250. 292.

9:Samme, hvilke Huer for Off.
*

401.

Samme, hvilke Hattefiedre regl. for Off. 252.

Samme. Off. beholde Patrontaske 253.

Samme. Mundering bestemmes for Haandvær¬

ker=Comp. 253.*

9betr. Valdrapper for dets Off.Samme. 295.

en Bygning til Krudtfabrication opfø¬Samme.

res paa Laboratoriet 255.

Samme. med en nye pharmacopoca militaris 265.

Samme. Artill. Comp. indlægges samlet paa

Cronborg* 267.

Samme faaer et større Antal Skilderkioler 273.

Samme. 276.hvilken tilfældig Afgang skal erstattes

Samme. betr. Douceurpenges Udbetaling. 278,280.

Samme. Hvo maa besee Land=Arsenalet 281.

Samme. betr. Bevogtning af Krudtmagaziner

284.udenfor Rendsborg.

Samme. hvad tilstaaes Off. m. Fl. paa Neiser

286.eller Marscher

Samme. Gratialer for Præsentation af Ponton¬

286.Train

24
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Side

Artill. Corps. — det Kongl. — en Plads maa

leies til Øvelse for Pontonneer=Comp. 286.

Samme. Holsteenske Brigade maa foreskyde min¬

dre Udgivter i Anledning af Inspection af

Contingentet 287.

Samme. Udgivt for en Vandrende over Ex.

Plads ved Rendsborg maa passere 287.

Samme. En Reqvisitvogn til Transport af Me¬

dicinalsager forandres
*

290.

Samme. Mund. Kiolen bliver kraprød
* 292.

Samme. Buxer af ubleget Navndug regl.for

Corpset * 293.

Samme. Chacots regl. 297.

Samme faaer mørkeblaa Pompons 297.

Samme, hvorledes bliver Mund. Kiolen 298.

Samme. Prove af graat Klæde til Buxerfor

*samme forelægges 299.

Samme, hvorledes forsynes Mandskabet med Fod¬

tøi 300.

Samme. Artillerister leveres baade Halvstøvler

og Skoe 300.

Samme. Støvletter afskaffes
* 300.

Samme.en i Randers til Magazin indkiøbt

Hauge overlades indtil videre Off. og Uoff.

ved Batteriet 303.

betr. Voiturer for Contingentets Be¬Samme.

sparkleiring 304.

hvilke Bestallinger tinglæses .. 306.Samme. 316.

Samme. en Krudt=Leverance afsluttes 308.

Samme. betr. Illumination udenfor St. Mariæ¬

Kirke i Helsingøer* 308.

Samme, hvorledes udføres Geværers Anløben 321.

Samme. betr. Besættelsen af 4 Vacancer op¬

staaede ved Dødsfald. 321,323.

Samme. Mineermester, Broemester og Fyrvær¬

kere maa anlægge Livgehæng 327.

Samme. betr. en Fænghættefabriks Anlæggelse 327.

Samme, hvorledes benævnes Sygdomme i Sy¬

gelister 328.

Samme. betr. Forskrivning af Medicin 328.

Samme. Havnebatteriet i Aarhuus anvendes til

Skibsværft 331. 335.
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Side

Artill. Corps — det Kongl. Stakit om Krudt¬

335.Magazin ved Eideren forhøies*

Samme. naar maa Overcompl. anvendes 337.

Samme. betr. de ved Stald=Etaterne værende

Heste 339.
*

Samme. betr. Godtgjørelse for Off., der for¬

rette Andres Tieneste 342.

naar maa Off. i bestandige Gevær¬Samme.

Comss. afløses (ad 1832) 344.

Samme. Recrut=Constabler, der ikke møde til

bestemt Tid, tilbageholdes i Districterne (ad

350.1839)

Samme. betr. Fænghætters Fabrication skal
359.indhentes fornøden Oplysning.

Samme.af hvem forfattes Ammunitions¬

359.Regnskabet * *

Artillerie —Felt — forøges ikke paa Bornholm 28.

25.Arv, falden udenlands, hvor behandles

Assistence=Kirkegaarde udenfor Khavn, forbeholder

229.Hs. Majestæt Sig at besætte med Gravere

Assurance, betr. Fordeling af saadan Sum for

275.en afbrændt Bygning.
324.Attest. betr. en Soldats Helbred

*
Attest. en fornyet er tilstrækkelig om dennes

329.Helbred
193.Auditeurer faae høiere Rang.

81.Avancen. naar forsendes

B.

Bagagevogne. Betr. Anskaffelse deraf for Con¬

51.tingentet

Bai. ubleget Ravndug bruges til Foer.. 248. 292.

Bais Trøier. det for Armeen havende Forraad

opbruges 249. 295.

Bandager. betr. Liste paa Medicamenter m. m.,

som Lægerne skulle medføre i Felten * 32.

Bandolerer. betr. de paa Bornholm havende
* 28.

Batailloner. Hvor opbevares Lædertøi m. m.

for dem af Tropper i Provindserne 89.

Batterier. Med Regl. for Armatur= og Mund.

Sager til Søe=Togter og didhen .. 7. S. 3437.

Samme. hvad er bemærket betr. Armatur= og
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Side

Mund. Sager for Soldatesqve til saadanne

og Vagtskibe 10.

Batterier. betr. Antal af samme og Skyts for

Bornholm 28.

Samme. Mund. Sager for Soldatesqve ombord

godtgiøres efter Regning 33.

Samme. Jernskyts anskaffes dertil 48.

Samme. det ved Aarhuus nedlægges .. 334.335.

Batterier — Felt see in litr. F.

Bedragerie af en Recrut — hvor paadømmes 25.

Beegkrandse. betr. den ved St. Marie=Kirkeni

Helsingøer stedfundne Illumination. 308.

Beenklæder. Prøve af graat Klæde til saadanne

for Artill. Corps og Jæger=Corps forelægges 299.

Befordring see Kjørsel.

hvorledes besørges en bortdød vedBegravelse.
310.Depotet jordet

Beklædning. betr. Armeens 247.255.

Beklædning. 251.hvilken for Uoff. og Hoboister
*

Beklædning. 291.betr. Menigmands

Beklædning. hvorledes bliver Mund. Kiolen 298.

356.Beklædning. hvorledes forsendes Sager dertil

Bepakning. 37.betr. Regl. for Patronvoiturers

Bepakning. Regls. derfor gives ved Contingentet 76. 77.

Bepakning. hvilke Vogne vælges ved Contingen¬
200.tet til Transport af Kogekiedler.

Bepakning. Regl. for Patron=Vognes og Karrers
maa trykkes og uddeles (ad 1836) 346.

Beslag. Leilighed til Smedeværksted anvises blot

af Vordingborg Bye 320.

Bespiisning. ved hvilken Kuldegrad faaer Vagt¬

23.mandskab et Maaltid varm Maad
Bespiisning. betr. den af Marqvetenteren leverende 200.

Bestallinger, hvilke Artill. Offs. og Officianters

306. 316.tinglæses
Betiente.nogle ved Coll. faae større Qvantum

Brænde 274.

Bevæbning, hvorledes forsendes Sager dertil 356.

Bibliothek. betr. Etableringen af et almindeligt

militaire saadant i Khavn. 181184. 237.

Bibliothek — Khavns. Garnisons see under: Bi¬

bliothek.
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Side

Bibliothek —Kongl. militaire Haand — betr.

Etablering af et almindeligt militaireBi¬

bliothek i Khavn. 181184.

Boepæl. Commandeuren for Hestgarden faaer

saadan paa Høiskolen. 212.

Boepæl. en anden tilstaaes Oeconom paa Gar¬

nisons=Hospitalet 268.

Boepæl. betr. Assurancens Fordeling for en af¬

brændt Bygning. 275.

Borger=Corpser. Bureau for Armeens Comman¬

dosager gives Liste over Off, samt underret¬

tes om Dødsfald derved 339.

Borgervæbninger. Hvilke forandres til Brand¬

og Politie=Corpser 280.238.

Borgervæbning. Aarhuus borgl. Artill. Corps

* *ophæves 239.

Bornholm. betr. Antal af Batterier og Skyts

for samme 28.

Bornholm. betr. de havende Patroner, Geværer

m. m. 28.*

Bornholm. Over=Artilleristerne ved Rønne=Post

faae Arbeidstillæg 188,190.

Bornholm. et Flag for Øen Elba anerkiendes 330.

Bornholms Milice. Hvor opbevares Geværer og

Ammunition for den 28. 47.

Samme. Jæger=Comp. tildeles Rifler (ad 1840) 29.

Samme. Jægerne leveres ogsaa afkortede Infant.

Geværer *
29.

Samme. betr. Reparation af Vaaben * 53.

Samme. adskilligt Værktøi m. m. anskaffes 54.

Samme. Murene af Rønne=Magazin opføres i

Kalk 84.
* * *

Samme. Visse Capitainer faae høiere Rang 193.

Samme. betr. Fordeling af skarpe Patroner til

350.Artill. Poster (ad 1839)

351.Samme, hvilket Mandskab faaer Nifler (ad 1839)

Brandcorps. Hvilke Borgervæbninger forandres

238. 280.dertil * *

over afsendte og modtagne ved Vare¬Breve.

58.Depot føres Bog
Broemestere maa faae Givtermaalstilladelse ..... 30.
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Side

Broemestere ved Artill. Corps maa anlægge Liv¬

geheng 327.

Brændsel. Hvorledes betales Opskovnings= og

Stempelpenge for et vist Qvantum Brænde 202.

Brændsel. Deputatet for Detachement i Ratze¬

burg bestemmes 264.

Brændsel. nogle Betiente faae større Qvantum 274.

Brændsel, hvor stort Qvantum Brænde behøves

til Coll. Comtoirer og Localer 324.

Brød.hvorledes beregnes for Arrestanter i Po¬

litiearrester 200.

Brød uden Betaling gives i Regelen ikke Afstedi¬

gede eller Enker. 238.

Brødposer. Forhold med efterladte saadanne og

Tornystre 186.

Brødposer. Remme dertil skulle være sorte 254.

Bud. nogle Betiente faae større Qvantum Brænde 274.

Bureau for Armeens Commandosager. Persona¬

let faaer Uniform 203.

Samme gives Liste over Off. ved Borger= og

Milice=Corps i Vestindien samt underrettes

om Dødsfald derved* 339.

Skibs —Buxer — approberes for Uoff. og

Mandskaber 78.

Buxer af ubleget Ravndug bruges udenfor Tie¬

nesten 248.

Buxer — hvide Navndugs — regl. for Revue og

250.Parade

Buxer.hvorledes skal Læderbesætning være 250.

Buxer, hvilke regl. for Off. 252. dito.

Buxer af ubleget Ravndug regl. for Artill. Corps 293.

Buxer. hvad vælges dertil for Cavall. og Infant. 299.

Buxer leveres med løs Skridtbesætning til Ca¬

vallerie 313. 314.

Bygninger. Land=Etatens optages i Ingenieur¬

Corpsets Inventarium 39.

Bygning. det maa undersøges om ingen nye saa¬

dan bør opføres ved Vare=Depotet 65.

Bygning. en saadan maa opføres paa Citadel¬

lets Glacis
*

87.

Bygning. en slig opføres til Krudtfabrication

255.paa Laboratorict.
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Side

Bygning. saadanne opføres udenfor Rendsborg 272.302.

Bygning. betr. Assurancens Fordeling for en

afbrændt saadan 275.

Bygningsarbeide. Hvad detailleres i Extracter

deraf 88.

Bælqvanter blive af samme Farve som Munde¬

ringen 251. 293.

Bælgvanter regnes iblandt Over=Mund. Stykker 251. 293.

Bøder. betr. Mulct for ikke udfyldt Mandtals¬

liste i Rendsborg 312.

Bøger. Maanedligen gives Fortegnelse over mod¬

tagne militaire saadanne. 33.

Bøger. paa Maanedslisten opføres ikke trykte slige 47.

Bøger. forkomne bør for vedkommende Boes Reg¬

ning anskaffes 64.

Bøger. Straffe=Anstalten bør forsynes med pas¬

sende
*

321.

Børn.Et aarligt Beløb tilstaaes til Klæder for
dem af Infant. Regts. i Rendsborg 77.

Børn. et Pleiebarn, der ikke kan blive Tam¬

bour, maa udlades af Stiftelsen og anbrin¬

ges som Tienestekarl 187.

Børn. af hvem bortbæres afdøde ugivte saadanne

efter Militaire eller civil=Militaire 311.

Børn. betr. saadanne Drenge, der fra Pleichuset

ere satte i Lære* 343.

Bøssemagere. Hos dem foranstaltes Vaaben æn¬

drede for Contingentet 52.

Bøssemager gives ikke større Godtgiørelse, endskiøndt

Liv=Regt. Dragoner faaer flere Carabiner 273.

C.

Cabinets=Secretariat. Hvorledes udredes Udgivt for

Slavers Underholdning og Bevogtning 78.
*

Cadavera. naar afleveres til Chirurgiske Academie 335.

Cancellie — det Danske. Tugt= og Nasphuus¬

arbeide substitueres Fæstningsarbeide 79.

Cancellie — det Slesvig=Holsteen=Lauenborgske.

Tugt= og Rasphuusarbeide substitueres Fæst¬

ningsarbeide. 79.

180. 204.Samme. betr. Fodgensdarmers Ansættelse

207. 220.
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Cancellie — det Slesvig=Holsteen=Lauenborgske.

betr. Værnepligtiges Habilitet til Krigstieneste

Naar udbetales saadantCantonnementstillæg.

for Oberst=Lieuts. af Cavall.*

Cantonnementstillæg, hvad tilsiges de ved Re¬

ductionen afgaaende Off. m. Fl.

Capitulation. naar maa Uoff., der ere leiede

gives Afskeed.
Capitulation. Mandskab, der tiener paa den, skjæl¬

nes ikke fra Værnepligtige

Capitainer af Søe=Etaten see Epauletter.

Capitainer. Visse paa Bornholm faae høiere

Rang

Capitain=Lieutenanter see Epauletter.

Carabiner. Hvilke tilstaaes ved Contingentet

Carabiner. med hvilke forsynes Contingentet

Carabiner. flere tilstaaes Liv=Regt. Dragoner,

uden at Bøssemager maa forvente større

Godtgjørelse*
Caserner. betr. Indkiøb af Sengehalm til dem

Caserne — Recrut. en Port til Pakhuset ved

samme aflukkes
.

Caserne. betr. Opførelse af en saadan i Ex.

Skole for Liv=Regt. Dragoner.
Casernesager. Hvoraf afholdes Udgivter dertil.

Caserneskole. betr. dens Formue i Kongl. Ob¬

ligationer* * *

Casqve regl. ved Cavall... * *

Casqve, hvilken for Off. af Cavall.

Casqve, hvorledes være for Cavall...

Casqve regl. for Cavall. Off.
Casse for Land=Etatens Legater og midlertidige

Beholdninger. Saaledes benævnes herefter

militaire Pensions= og Rentefond

Casse samme. Til Regnskab og Controlbog

gives Schema.

Casse — Regts. Der deponeres Fattigcassens

Obl.

Casse=Extract. Hvad bør anføres paa dem for

Garnisons=Hospitalet.

Caution. Forhold med Obl. deponerede af en

Regts. Ovmstr. for Oppebørsler

Side

340.

8.

325.

95.

163.

193.

53.

244.

273.

288.

288.

325.

171.

174.

249.

251.

297.

297.

9.

17.

186.

202.

191.



379

Side

Caution. hvilke Offs. og Officianters Bestallin¬

ger ved Artill. Corps bør tinglæses 306. 316.

Cavall. Pudseredskaber for hvervede Hornblæsere

betales af Regts. Cassen 6.

Samme. Naar udbetales Cantonnementstillæg
som Oberst=Lieut. 8.

Samme. naar Heste føres løse for at gives

Bevægelse, maa de behandles forsigtigen
.

11.

Samme. Antal af givte Uoff. bestemmes 30.

Samme faaer lyseblaa Kapper og Mantelsække

ved Contingentet 41.

Samme medgives paa Marschen et Antal Støv¬

ler i Reserve 41.

Samme. Mulct for et ubesat Heste=Nr. eftergives 43.

Samme. for Heste der escortere Posten, gives

Tillæg i Fouragen. 43.

Samme. om Cavallerister til Fods kunne gives

som Post=Escorte
*

43.

Samme. Støvlefødder reqvireres efter Støvler¬

nes Størrelse 46.

Samme, hvorledes bevæbnes ved Contingentet 53.

Samme. Kapper approberes 58.

Samme skal opgive hvad godtgiøres til Græsvagter 63.

Samme, hvor stort Antal Overcompl. udskrevne

i 1838—40 og hvortil anvendte
*

64.

Samme, hvor mange Skud medgives ved Con¬

*
tingentet 75. 76.

Samme.hvor megen Fourage medføres for

Contingentet 76.

hvorledes bepakkes Smedevogne vedSamme.

Contingentet 77.

Samme. betr. Størrelse af en Ex. Plads for

Pr. Fred. Ferd. Regt. Dragoner 80.

Samme. Kapper med Ærmer for Contingen¬

tets Cavall. forsynes med Snørebaand 92.

Samme kan forvente nærmere Bestemmelse for

96.Kogekiedler m. m.

Samme. Escorter for Posterne giøres fremdeles
173.beredne

*

1844.*Samme. betr. Udgivter ved Post=Escorter

Samme. betr. de paa Frederiksborg=Stutterie¬

gaard holdende nationale Cavall. og Artill.
198,200.Heste
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Cavall. ved Contingentet gives ikke Gevær¬

Naqvetter.

Samme. med hvilke Carabiner forsynes det

Samme. Schuppe=Epauletter bortfalde for Uoff.

og Mandskab.

Samme. Casqve regl.
Samme. Prøve anstilles med Trøier med løse

Ærmer

Samme regl. med Kitler. . 250

Samme. hvilken Casqve for Off.
*

hvilke Huer for Off.Samme.

Samme. hvilke Hattefiedre regl. for Off.

Off. beholde Patrontaske.Samme.

med en nye militair pharmacopocaSamme.

Samme hvilken tilfældig Afgang skal erstattes

Samme. dertil anvendes fortrinsviis Platfodede

Gradi ringe

Samme Feltkapper regl. 291.

Mund. Kjolen bliver kraprødSamme.

hvorledes Casqven skal væreSamme 297.**

hvorledes bliver Mund. KiolenSamme

hvad vælges til BeenklæderSamme.

hvorledes forsynes Mandskab med FodtøiSamme.

Samme. Buxer leveres med løs Læderbesætning313.

naar maa Off. afløses i Gevær=Comss.Samme.

Hvor opbevares for Batailloner vedChacots.

Tropper i Provindserne

Chacots. hvoraf bekostes nye for Musikpersonale

ved første Jydske Regt.

Chacot regl. og hvilken bestemmes for Off. 251.

Chacots giøres lavere

Chirurgiske Academie, betr. der afleverende Liig

af Slaver
*

Samme. Stipendier for Studerende der udbe¬

tales af Finantscassen

Samme. naar afleveres Cadavera

Chirurger. Stabschirurgen maa give Liste paa

medførende Medicamenter m. m.
*

Chirurg. betr. Sygepleien for Hals=Skandse

Chirurger — Bataill. faae høiere Rang

Chirurg — Comp. betr. Klage over saadan

Side

239.

244.

249.

249.

250.

292.

251.

251.

9:292.

253.

265.

276.

289.

292.

292.

dito.

298.

299.

300.

314.

344.

89.

166.

297.

296.

4. 33.

243.

335.

32.

287.

193.
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Side

ved Garnisons=Hospital for videnskabelig
00Gienstand 315.O

Chirurger — Garnisons. faae høiere Rang 193.

Chirurg - Garnisons i Frederiksort forsynes

med en Ordrebog. 305.

Chirurger — Regts, hvilken Rang* 229.

Chirurg — Regts. — betr. Klage over vagthavende

Comp. Chirurg for videnskabelig Gienstand 315. 333.

Christiansborg Slot see Kjøbenhavn.

Christians Pleiehuus. Land=Etatens Bygninger

optages alle i Ingenieur=Corpsets Inventarium 40.

Samme. En Dreng, der ikke kan blive Tambour,

maa anbringes som Tienestekarl og udlades

af Stiftelsen
*

187.

Samme. en Invalid, der vil tage til Hamborg,

maa igien gives Pension og udlades af

Stiftelsen 187.

Samme. betr. Uniformen 254.

Samme. betr. Contracter om Drengenes Læretid 343.

Citadellet Frederikshavn see in litr. F.

Civile af Distinction. Reisende saadanne maa

besee Cronborg... 280.

Civil=militaire Personer, naar tilkomme frie

Overfart
* *

356.

Civil=Etat. Af hvem bortbæres afdøde ugivte

Børn efter civil Militaire
*

311.

Commandantskaber. Med Regl. for Armatur¬

og Mund. Sager til Søe=Togter og Batterier 7.

Samme. Mund. Sager for Soldatesqve ombord

godtgiøres efter Regning. 33.

Samme. maanedligen gives Fortegnelse over

modtagne militaire Skrivter, Forordn. og

Plac.* 33.

Command. Sergeanter faae Givtermaalstilladelse 30.

Commandeur see Epauletter.

Commandeur-Capitainer see Epauletter.

Commando til Kyeholm formindskes 274.

Commandotourer. Hvad tilstaaes Off. m. Fl.

paa dem 286.

—
Armatur. Mund. Stykker maa ikkeComss.

udføres uden Tilladelse S5.
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Comss. — Besigtigelses. betr. Midler til at ud¬

rydde Insecter og Orme ved Vare=Depotet.

Comss — borgl. Indroulerings. betr. Mulct

for ikke udfyldt Mandtalsliste i Rendsborg
Comss. for uldne Varers Anskaffelse anordnes

*

Sammes Pligter og Virkekreds bestemmes

Samme. betr. Halle=Commissionens fremtidige

Organisation

Samme. betr. Fabrikkens Overlevering

Samme. Decision af Regnskabssager fra Comss.

henlægges under Gen. Toldkammer.

Samme. dertil afleveres Usserød=Fabrik

Samme, hvorledes overleveres Fabrikken og

Forhold i saa Maade

Samme. betr. Armeens Beklædning

Comss. — Gevær. Betr. de til Forsyning med

Percussions=Antændelse bestemte Geværer

Samme. Ladning til Infant. Geværer bestemmes

til 2 Qvintin Krudt

Samme. naar maa Off. afløses sammesteds (ad

1832)

Samme. hvad vælges til Buxer for Infant. og

Cavall.

Comss. Interims. betr. de foreslagne Patro¬

ner til Geværer

Comss. — Interims — anordnes for at under¬

søge adskillige Gienstande ved Vare=Depotet

hvor stort Qvantum Reqvisiter kunneSamme.

opbevares i Vare=Depotets Localer

— Interims — skal forfatte Regl. forComss.

Bepakning af Transport= og Apothekervogne

til Contingentet

Com 3. betr. HaandskydevaabensInterims.

Indretning
betr. Anskaffelse af Reqvisiter til Per¬Samme.

cussions=Geværer

Comss. Interims. om Armeens Beklædning
Comss. — Interims. hvor stort Qvantum Bræn¬

de behøves til Coll. Localer

Comss. bestandige militaire Indqvarterings

betr. Indkiøb af Halm til Senge i Caserner

Commission — Halle, see in litr. H.

Commission — Stokhuus — see in litr. S.

Side

269.

312.

22.

22.

69.

71.

221.

221.

221.

291.

38.

46.

344.

299.

63.

67.

88.

76.

232.

245.

295.

324.

288.



383

Side

Compagnie. Hvad Tillæg faaer en Off, som

forestaaer et saadant 174.

Comtoir for militaire Uldmanufacturer indgaaer 226.

Conditioner. almindelige saadanne for Licitation

fastsættes 17521778.

Conditioner. Bestemmelse betr. ved Vare=Depot

afholdende Licitation 208.

Conduitelister skulle indsendes over Off. m. Fl... 325.

Constabler, der ikke kunne møde til bestemt Tid,
tilbageholdes i Districterne (ad 1839) 350.

Contingent — Armee. Hvorledes armeres Mand¬

skab ved Holsteen=Lauenborgske Troppe=Afde¬

ling med Haandskydevaaben 17.

Samme. naar Reqvisiter bør sættes i Arbeide

for samme
*

26.

Samme, hvorledes transporteres medicinske og

chirurgiske Apparater for det 27.

Samme. betr. Regl. for Patronvoiturers Be¬

pakning 37.

naar skulle Gienstande til dets Uddrust¬Samme.

ning sættes i Arbeide 38.

betr. Kapper og Mantelsække for detteSamme. 40.

medgives et Antal Støvler i ReserveSamme 41. 45.

betr. behøvende Reqvisiter for sammeSamme. 48.

Samme. hvilke Geværer bestemmes 52.

hvorledes armeresSamme. 53.

hvorledes forfærdiges ReqvisitvogneSamme. 59.
5

hvor mange Skud medgives*Samme 76.(5.

hvorledes bepakkes ReqvisitvogneSamme 76.

Samme. hvor megen Fourage for Contingentet 76.

en Comss, skal forfatte Regl. for Be¬Samme.

pakning af Transport= og Apothekervogne* 76.

Regl. forfattes for Bepakning af Re¬Samme.

qvisitvogn til Laboratoriisager. 77.

Kapper med Ærmer for dets Cavall.Samme.

forsynes med Snørebaand 92.

Formations=Planen meddeles i UdtogSamme. 96.

denne Plan gives in extenso. 97,150.Samme.

Planen tilstilles Vedkommende . . 151.Samme.

betr. Chirurgiske Apparater for det . 163.Samme.

hvorledes bepaakkes Pakkurve med Chir¬Samme.

urgiske Instrumenter og Regningen anvises 164. 173.
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Side

Contingent — Armee. alle Feltlazarethsager ere

afseendte 178.

Samme, hvilke Blik Kogekiedler vælges for samme 200.

Samme. betr. Off. og Mandskab til Artilleriet 239.

Samme. med hvilke Carabiner forsynes Cavall. 244.

Samme. at Percussion skal anbringes ved dets
Vaaben* 2442246.

Samme.med Anviisning til Behandling af

Percussionsvaaben 270.

Samme. en Plads maa leies til Øvelser for

Pontonneer=Comp.
* 286.

en Reqvisitvogn forandres til Trans¬Samme.

port af Medicinalsager 290.

Samme. betr. Voiturer for dets Beleirings=Park 304.

Samme, hvilke Geværer for Lauenborgske Jæ¬

ger=Corps 313.

Samme. Percussions=Geværer leveres Tropperne 3312333.

Contracter. Hvorledes afsluttes om Leverancer af

Blye m. m. til Artill. Corps 11.

Contract. med private Entrepreneurer sluttes

herefter saadan om Levering af Reqvisiter

*for Armeen 20.

Contract. almindelige Conditioner for Licitation

fastsættes 175,178.

Contract. betr. saadan om Læretid for Drengei

*Pleiehuset 343.

Control. Til Regnskab= og Contrabog for Cas¬

sen betr. Land=Etatens Legater m. m. gives

Schema
*

17.

Corporaler. Betr. saadanne Nr., der skulle besæt¬

tes med Nationale 1. 2.

Corporaler. hvor behandles en Arv, falden uden¬

lands 25.

Corporaler. hvor mange Skud de skulle føre med

sig ved Contingentet 75.

Corpser. Hvad indberettes med Ansøgninger om

Stillinger. 9.

hvad bør indeholdes i Erklæring overCorpser.

Ansøgninger 9.

naar maa Stillinger berigtigesCorpser. 16.

Corpser. Antal af givte Uoff. bestemmes . . 30.
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Side

Corpser. Hvo skal decidere betr. Forslag om Distinc¬

tions=Epauletter for Lærere i Ex. Skoler4 32.

Corpser. maanedligen gives Fortegnelse over mod¬

tagne militaire Skrivter, Forordn. og Plac. 33.

Corpser.betr. ansøgt Penge=Godtgjørelse for

Mund. Stykker * *
48.

Corpser. naar Avancen skal forsendes 81.

Corps.Mund. Stykker maa ikke udføres uden

Tilladelse 85.

Corpser. hvor opbevares Lædertøi m. m. for Ba¬

tailloner ved Tropper i Provindserne 89.

Corpser. naar maae leiede Uoff. gives Afskeed 95.
.

Corpser. hvorledes beregnes Brød, Lønning og

Mund. Gebyr for Arrestanter i Politie=Arrester 200.

Corpser. betr. Armeens Beklædning 2172255.

Corpser. hvorledes skeer Lodtrækning ved Sessioner 289.

Corps. hvad tilsiges de ved Reductionen afgaaende

Off. m. Fl. 325.

Corpser. betr. Værnepligtige, der have overgaaet

graverende Retsdomme 337.

Corpser. betr. Værnepligtiges Habilitet til Krigs¬

tieneste 340.

Corpser med Regl. for Patronvognes og Karrers

Bepakning (ad 1835)* 346.

Corpser. betr. frie Transport over Vandet 356.

Cronborg. betr. paategnet Bidrag til Skole= og

Fattigvæsen 61.

Cronborg. Rescr. om Fæstningsstraffens Ophæ¬

velse og naar skal den ophøre 93. 192.

Cronborg. Forhold naar en Fange forundes

Frieheden 197.

Cronborg. hvorledes betales Opskovnings= og

Stempelpenge for Brænde til Fæstningens

Off. m. Fl. 202.

Cronborg. der indlægges Artill. Comp. samlet 267.

Cronborg. betr. Pengeforsendelser med Posten
* 267.

Cronborg maa besees af Reisende af Distinction280.

Cronborg. et Flag anerkiendes for Øen Elba 330.

Cronborg=Geværfabrik. Instruction approberes

for Espingolers Forfærdigelse 24. 274.

Samme. der forandres Vaaben for Contingentet 52.

25
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D.

Side

Daab. betr. den i Aalborg stiftede Giendøber¬

216,218.Meenighed

Danmark. Hvor leveres og forarbeides alle Sa¬
21.ger for Kongeriget

Decission af Regnskabssager for Comss. betr. uldne

226.Sager henlægges under Gen. Toldkammer 221.

186.Deposition. Hvor deponeres Fattigcassens Obl.

Depositum. Forhold med et saadant ved Rends¬

57.borg=Stokhuus*
Depot — Lazareth=Inventarii. Hvorledes bepak¬

164.kes Pakkurve for Contingentet

Deputerede i General Comts. Coll. Hvilke Epaulet¬

ter de civile Gen. Krigs=Comss. maa bære 289. 309.

Desertion. Hvor paadømmes 25.

Direction for Christians Pleiehuus see in litr. C.

Direction for Garnisons Skolevæsen. Et Pen¬

56.gebeløb giøres frugtbringende

159.Samme, hvor indsende Forslag og Meldinger.

Samme maa indgive aarlig Napport om dens

Virksomhed 159.

Direction for Statsgielden. Betr. Garnisons Ca¬

174.serneskolernes Formue i Kongl. Obligationer

Samme. betr. Fremgangsmaade med Rente¬

184.Oppebørsel af Kongl. Obligationer.
*

293.Distinctioner. hvor anbringes,
Distinctions-Epauletter. Hvorledes gives frem¬

32.tidigen til Lærere i Ex. Skoler

Distinguerede fremmede Reisende maa besee Cron¬

280.borg.

Districter. betr. Anvendelse af Overcompl. 337.

Diæter. Udgivter for assisterende Læger ved Ses¬

235.sionen er Land=Etaten uvedkommende

Diæter tilstaaes Off. paa Reiser eller Marscher 286.

Documenter. Alle Land=Etatens Bygninger m.

v. optages i Ingenieur-Corpsets Inventarium 40.

Domme — graverende. betr. Værnepligtige, der

overgaae dem 337.

Donationer. betr. Indkaldelse af Personer, der

nyde Rente af dem 197.

Douceur tilstaaes for Præsentation af Ponton¬

Train 286.
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Side

Douceurpenge. Betr. deres Udbetaling 190,192.193.

195. 222. 278.280. 317,19.

Samme. Toldvæsenet bør tillige afholde dem for

nationale Uoff. ved Gensdarmeriet 201.
*

Samme. betr. saadanne for Gensdarmerie=Mand¬

skabet 214.
*

Samme. derfor anskaffes Tornystre 249.*

Samme, hvilke Mandskaber gives dem 314.

Drenge. betr. Contract om Læretid for dem fra

Pleiehuset 343.

Drikfældighed. Derfor kan en Recrut ikke afgaae 163.

Dronningens Liv=Regt. Betr. Sager, afgivne til
Gensdarmeriet, hvilke maa erstattes 12.

Samme. betr. en ved Glückstadt afgivet Signal¬

kanon* 85.

Samme tilstilles et Ex. af Formations=Planen

for Contingentet 151,155.

Samme. betr. Fodgensdarmers Ansættelse 180.
*

Samme. naar maa Mandskaber lade møde for 181.sig
Samme.Forhold med Obl., deponerede af

Regts. Qvmstr. for Oppebørsler 191.

Samme afgiver Mandskab til Gensdarmeriet 2122216.

Samme. at Percussion skal anbringes ved dets

Vaaben 2442246.

Samme. om det er forsynet med Alt, der behø¬

ves paa Krigsfod 246.

Samme. Mandskab til Gensdarmeriet afgives
dertil strax efter første Tienesteaar 267.

Samme med Anviisning til Behandling af Per¬

cussionsvaaben 270

Samme. Percussions=Geværer leveres Tropperne 331333.

Dyrlæger— Regts. saae høiere Nang 193.

Døde, hvorledes besørges Bortdøde fra Depotet

begravede 310

Døde. af hvem bortbæres afdøde ugivte Børn

af Militaire eller civil Militaire 311.

Dødsfald. betr. Besættelse af fire forefaldne ved

Danske Brigade 321.
*

Dødsfald. naar afleveres Cadavera til Chirur¬

giste Academie 335.

339.Dødsfald, hvilke anmeldes fra Vestindien

251



388

E.

Side

330.Et Flag anerkiendes for ØenElba.

Betr. en ved Glückstadt posteret Sig¬Elben.

86.nalkanon

Elben. den til Signalisering ved Glückstadt be¬

243.stemte Kanon bringes tilbage til Rendsborg

Eleve, kun for een Saadan anvises Underviis¬

331.nings=Anstalten intet Tillæg
Embeder. betr. Anmeldelse af saadanne, bestemte

331.for Militaire*
Enkecasse. betr. Forhold med den ved tredie

207.Jydske Regt.
Enker faae i Regelen ikke Brød uden Betaling. 238.

Entrepreneurer. Med private sluttes herefter Con¬

tract, efter Licitation, om Levering af Re¬

qvisiter for Armeen 20.

Entrepreneur for Færgetransport betr 3532359.

Epauletter=Distinctions. Hvorledes gives fremti¬

digen til Lærere i Ex. Skoler 32.

hvilke anlægges af Land=Etatens Off.Epauletter. 171.

Epauletter, hvilke reglementeres 252.

Epauletter, hvilke Gen. Krigs=Comss. maa bære 289.

hvilke for Land= og Søe=Krigs¬Epauletter.

Comss. 289. 309.
*

Epauletter, andre maa ikke bæres for disse Char¬

289,309.
* *ger, end her er bestemt

Epauletter — Schuppe. afskaffes 249.*

Epauletter — Æres — beskadigede i Tienesten,

indsendes for at istandsættes 238.

Escorte. Liv=Regt. Dragoner faaer Tillæg i Fou¬

rage for Heste, der escortere Posten. 43.

Escorte for Posterne gives fremdeles beredne * 173.

Escorter. betr. Udgivters Udredelse for dem 184.

Escorter. Qvarteer og Staldrum anvises directe

for dem, der ledsage Posten 22931.
*

Escorte. betr. Qvarteer og Staldrum for saadanne 304.

Espingoler. For deres Forfærdigelse approberes

en Instruction 21. 274.

Espingoler. Prisen bestemmes for Rørene (ad 1840) 351.

Exerceerplads. Betr. en saadan for Pr. Fred.

Ferd. Regt. Dragoner 8).
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Exerceerplads. betr. den ved Veile 195.

Samme. Udgivt for en Vandrende over den ved

Rendsborg maa passere 287.

Exerceer=Reglement. Et Udkast til Forandring

deri ved Percussions=Vaabens Indførelse skal

prøves 210.
.

Samme. betr. Forandring deri ved Brugen af

Percussions=Geværer 270.

Exerceerskoler. Hvo skal decidere betr. Forslag om

Distinctions=Epauletter for Lærere i saadanne 32.

Samme. betr. Opførelse af en Caserne i den

325.for Liv=Regt. Dragoner

Samme, hvorvidt en syg Recrut burde indtrans¬

329.porteres, for at giennemgaae den

Exerceertid. betr. Udbetaling af Douceurpenge 278,280.

Exercice. Betr. Ex. Geværer for Bornholms

Milice 28.

Excrcice til Jægere af Bornholms Milice leve¬

res afkortede Infant. Geværer 29.

Exercice. Gratialer for Præsentationer af Pon¬

286.ton=Train

Patroner fordeles paa Bornholm (adExercice.

350.1839)
Extrapleie. betr. Beregning derover for Syge342.

Extra=Udgivter see in litr. 1.

F.

280.Faaborg=Borgercorps bliver Politie= og Brandcorps

2412243.Fabrication af Fænghætter skal skee i Khavn.

Fahnsmed. Vordingborg skal blot anvise Leilighed

320.til Smedeværksted

280.Faner. nye for Khavns. borgl. Infant.

Fanger. Forhold naar en saadan gives Friehed 197.

i Hertugdømmene finder ikke Forbe¬Fanger.
330.dringshuus=Arbeide Sted

Kraprøde korte Frakker vælges for Ar¬Farve.
248.meens Beklædning
292.Farve, hvilken vælges til Feltkapper

Fascinekniv. betr. en saadan, som Infanteristen

91.skal medføre*
Fattigcasse see Fattigvæsen.



390

Side

Fattigvæsen. Betr. et paalignet Bidrag dertil 61.

Samme. betr. Indkaldelse af Personer, der nyde

Rente af Legater 197.

Samme. Betr. Fattigcassen i Aalborg 207.

Samme. hvorvidt berettiget til Procenter af Con¬

certer der gives i Fhavns. Citadelle 256.

Feltbatterier. Udrustnings=Regulativ dertil ap¬

proberes * 58.
.

248.Felthue bruges udenfor Tienesten...

Felthue regl. for Off. 251.

Felthuer for Armeen. Prøve deraf fremlægges 295.

Feltkapper regl. paa Krigsfod .... 250. 291.292.

Feltkapper see videre in litr. K.

Fiedre — Hatte — hvilke regl. for Off. 252.

Finants=Deputation. Hvorledes udredes Udgivter

for Slavers Underholdning og Bevogtning 78.

Samme. Forslag betr. Refusion af Udbetaling

for Krigs=Hospitals=Cassen 93.

Flag. Øen Elba faaer et særegent. 330.

Flintestene, hvor mange regnes (ad 1835) 346.

Flyttedage. Naar skulle Vagtparader afløses 73.

Fodgensdarmer etableres 160,163. 180. 2122216.220.

Fodtøi maa Uoff. og Trompetere selv anskaffe 251301.

Fodtøi. hvorledes forsynes Mandskab dermed 300.

Foer. dertil bruges ubleget Navndug 248.

Forbedringshuus, hvor finder denne Straf Sted 330.

Forbrydelser. betr. Værnepligtige, der overgaae

vanærende Straf 337.

Foresatte. Hvo er Mandskabets nærmeste 233.

Forestillinger. hvor indsendes fra Direction for

Skolevæsen 159.

Formations=Plan til Armee=Contingentet 96.

97,150.Samme gives in extenso.

Samme tilstilles Vedkommende 151.

Samme. betr. Off. og Mandskabet til Artilleriet 239.

Forordninger. maanedlig gives Liste over mod¬

*
tagne samt Plac. og militaire Skrivter 33.

Forseelse. betr. Klage over vagthavende Comp.

Chirurg for videnskabelig Gienstand 315.

Forslag. Hvor indsendes fra Direction for Sko¬

levæsen 159.
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Forstærknings=Tropper, hvorledes uniformeres

naar de indkaldes 249.

Fourage. Heste ved Liv=Regt. Dragoner, der bru¬

ges til Post=Escorte, faae Tillæg i den 23.

Fourage. Liv=Regt. Dragoner faaer Tillæg i saa¬

dan for Heste til Post=Escorte 43.

Fourage, hvor meget medføres for Contingentet 76.

Fourage=Vogne, hvor meget medføres for Con¬

tingentet 76.

Frakker vælges til Armeens Beklædning... 247.

Frakker. hvilke regl. for Jæger=Off. 252.

Frakke —kort. deraf forelægges en Prøve for

Jæger=Corpser 298.

Fredericia. I Citadellet indrettes en Arrest 68.

Samme, hvor mange Reqvisiter kunne opbevares

i Vare=Depotets Localer 89.

Frederiksberg.Naar gives Musik i Slotshaugen 196.

Samme. der indrettes en Arrest i Kielderen 269.

Frederiksborg. betr. de paa Stutteriegaarden hol¬

dende nationale Artill. og Cavall. Heste 198,200.

Frederikshavns=Citadelle. Ved hvad Kuldegrad

faaer Vagtmandskabet et Maaltid varm Mad 24.

Samme.naar skulle Vagtparader afløses paa

Flyttedagene 73.
*

Samme. en Bygning opføres paa Glaciet. 87.

Samme. betr. forandret Dislocation af Stats¬

fængslerne 179.

hvorledes beregnes Lønning, Brød ogSamme.

Mund. Gebyr for Arrestanter i Politiearrester 200.

Samme. hvorvidt Fattigvæsen i Khavn. er be¬

rettiget til Procenter af Concerteer, der gives

af Jæger=Corps der 256.

Frederiksort=Fæstning. Hvorledes afværges Uor¬

den ved det der opførte Fyrtaarn 14.

Samme. Garnisons=Chirurgen forsynes med en

Ordrebog 305.

330Samme. Øen Elba faaer et særegent Flag

Frederiksværk, at Artill. Corps maa nogle Gange

bruge Naqvet=Corpsets Haandværkere ved

Control af Materielle. 231.

Fredstid. betr. frie Transport over Vandet 353,359.

Friehed. Forhold naar en Fange forundes den 197.
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Fuldmægtig.. betr. denne Posts Besættelse ved

Vare=Depot 330.

Fyen. Hvor opbevares Lædertøi m. m. for Ba¬

tailloner ved Tropper i Provindserne 89.

Fyen. naar foretages Inspection af Stabschir¬

urgen 195.
*

Fyen. det skal nærmere overveies om de leverede

Varer kunne halles dersteds 209. 225.
*

Fyenske Dragon=Regt. Betr. Uoffs. Nr., der skulle

besættes med Nationale 1.

Samme. Pudseredskaber for hvervede Hornblæsere

betales af Regts. Cassen 6.

Samme. naar maa Over=Mund. Stykker behol¬

des af Uoff. og Trompetere 26.

Samme, hvor stort Antal Overcompl. i 1838.

40 udskrevne og hvortil anvendte* 64.

Samme, naar Avancen skal forsendes 81.

Samme. enhver Chef er ansvarlig for betroede

*Sager 166.

Fyenske Infant. Regt Betr. Stillinger 55.

Samme, naar Avancen skal forsendes 81.

Fyrtaarn, hvorledes afværges Uorden ved det i

*Frederiksort=Fæstning opførte 14.

Fyrværkere maa faae Givtermaalstilladelse 30.

Fyrværkere faae Livgehæng 327.

Fænghætter. Betr. de til Percussions=Geværer

brugende* *
218.

Fænghætter. betr. Haandskydevaabens Indretning 232.

*
Fænghætter. en Fabrik dertil etableres 241,243.

Fængsel. betr. Stiftelse af et Fængselselskab 320.

Færgemænd. betr. frie Transport over Vandet 3532359.

Færgesteder. Passe til Frie=Transport over Van¬

det ønskes indskrænkede 302.

Færgesteder. betr. frie Transport over Vandet 3532359.

Fæstning. De hidtilværende Fæstningsværker ved

Ratzeburg abandonneres 10.

Fæstninger. Jernskyts anskaffes dertil 48.

Fæstningsarbeide. Tugt= og Rasphuusarbeide

substitueres Slaveriestraffen 79.

Samme. Rescr. om Sammes Ophævelse meddeles 93.

Fæstnings=Officerer see in litr. O.
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Afspærring af dem i Rends¬Fæstningsporte.

borg bortfalder under Vagters Afløsning 300.

Fødemidler. dem maa Recruten medføre i sin

Madpose uden Tolds Erlæggelse. 309.

G.

Gage. Conduitelister skulle indsendes og hvad

tilsiges de Afgaaende i Pension 325.

Garnisonen, hvilke Mandskaber gives Douceur¬

penge * 314.

Garnison. betr. en Recruts Befordring didhen 324.329.

Garnison. Hvor mange Tienstgiørende maa ha¬

ves i Khavn. (ad 1837) 347,350.

Garnisons=Caserneskoler see in litr. C.

Garnisons=Chirurg see in litr. C.

Garnisons=Skolevæsen i Kjøbenhavn see in litr. D.

Gehæng. Hvor opbevares for Bornholms=Milice 28.

Geheng — Liv. faae nogle Artill. Uoff. 160.327.

Generaler beholde høirød Uniform 248.* *

Generaler. hvilke Hattefiedre regl. * * 252.

Generaler. betr. Uniformen 254.
*

*Generaler. hvilke Valdrapper 295.

General=Auditoriatet. Conduitelister indsendes og

hvad tilsiges de ved Reduction Afgaaende i

Pension 325.

General=Commandoer. Med Regl. for Armatur¬

og Mund. Sager til Søe=Togter og Batterier 7.

Samme, hvad indberettes med Ansøgninger om

Stillinger. 9.

Samme, hvad bør indeholdes i Erklæring over

Ansøgninger 9.

Samme skulle decidere betr. Forslag om Distine¬

tions=Epauletter for Lærere i Ex. Skoler 32.

Samme. Mund. Sager for Soldatesqve ombord

godtgiøres efter Regning 33.

Samme. betr. Kapper og Mantelsække for Con¬

tingentet 40.

Samme. betr. Reqvisiter for Contingentet 48.*

Samme. fremmede Reisende af Distinction maa

besee Cronborg 280.

Samme. Conduitelister indsendes og hvad til¬

325.siges de ved Reductionen Afgaaende i Pension
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General Comts. Coll. Uldmanufactur=Comtoiret

indgaaer 23.

Samme. naar forsendes Avancen 81.

Samme. Forholdsregler for Cassereren
.81,83.

Samme. Forslag betr. Refusion af Udbetaling

for Krigs=Hospitals=Cassen 93.

Samme. nogle Betiente ved Coll. faae større

Qvantum Brænde 274.

Samme, hvilke Epauletter de civile Deputerede

maa bære 289. 309.
*

Samme, betr. det for Coll. behøvende Brændsel 324.

General Krigs=Comss. Betr. Uniformen 254.

Samme, hvilke Epauletter for dem 289,309.
*

General Krigs=Comss. for Danmark. Betr. Reg¬

ler for aarlig Afgang fra Linietropper1672170.

Samme, hvilken tilfældig Afgang skal erstattes 276.

Samme. betr. fire Vacancers Besættelse ved

Artill. Corpss 321,323.

Samme. Betr. Anvendelse af Overcompl. 337.*

General Post=Direction. Om Erstatning for Ud¬

givter betr. Post=Escorter 43.

Samme. om Cavallerister til Fods kunne gives

til Post=Escorte 43.

Samme. Escorter for Posterne giøres fremdeles

beredne 173.

Samme. betr. Udgivters Udredelse for Post¬

Escorter 184.

Samme, hvad tilstaaes Post=Escorter 2292231. 266.

Samme. betr. Godtgjørelse for Færgesteder for

Frie=Transport over Vandet 302.

Samme. betr. Qvarteer og Staldrum for Post¬

304.Escorter

73.Generalstab underlægges alene Kaarters Udgivelse

Samme. betr. Etablering af et almindeligt mi¬

181184. 237.litaire Bibliothek i Khavn.* *

Samme. Tilskud til Opmaaling og Kaarters Ud¬

231.givelse overgaaer paa Finantsernes Budget

248.Sammes Officerer beholde høirød Uniform.

252.Samme, hvilke Huer regl. for Off.

252.Samme. hvilke Hattefiedre.

Samme. betr. Uniformen 254.
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Generalstaab. Passe til Frie=Transporterover

Vandet ønskes indskrænkede 302.

General Toldkammer. Under Samme henlægges
Decision af Regnskabssager fra Comss. for

uldne Sager 221.

Samme. Usserød=Fabrik bliver afleveret til

Comss, for uldne Sager 221.
*

Samme. Mandskab til Gensdarmeriet afgives

267.strax efter første Tienesteaar.

Samme. betr. Leie af Mund. Kammer for Gens¬

271.darmerie=Off.

Samme. betr. Assurancens Fordeling for den i
275.Slipshavn afbrændte Bygning
331.Samme. naar anmeldes Posters Vacance

Gensdarmeriet. Betr. Sager, afgivne didhen,

hvilke maa erstattes 12.

Samme. betr. didhen afgivne Uoff., der ville lade

sig stille 158.

Samme.Forandring befales i Organisations¬

Planen 160,163. 180. 2122216. 220.

Samme. Toldvæsenet bør tillige afholde Dou¬

201.ceurpenge for nationale Uoff, ved det

204.Samme. betr. Indkiøb og Salg af Heste for dette

Samme. Mandskab dertil afgives strax efter første

267.Tienesteaar

Samme. betr. Leie af Mund. Kammer 271.

Samme. Off, derved maa betales af Toldcassen

271.hvad de give for andre Qvarterer

272.Samme. naar faae Off. derved frie Befordring

Samme. betr. Uoff., der ville lade sig leie281,284.

Samme. at udtiente hvervede Uoff. maa anta¬

ges derved 291.
*

Geværer. Hvorledes armeres Mandskabet ved Hol¬

steen=Lauenborgske Contingent med Haand¬

skydevaaben 17.

Geværer. hvor opbevares for Bornholms Milice 28.47.

Geværer — afkortede leveres for Jægere af Born¬

28.holms Milice
Geværer. betr. de til Forsyning med Percus¬

39.sions=Antændelse bestemte saadanne
*

Geværer maa overlades for billig Priis til 2

42.Skolelærer=Seminarier
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Geværer. Ladning til Infant. Patroner bestem¬
mes til 2 Qvintin Krudt 45.

.

Geværer, hvilke bestemmes for Contingentet 52.

Geværer. betr. de foreslagne Patroner til Infan¬

teriets 62.

Geværer gives ikke Geværlaase=Fouteraler for

Percussions=Geværer 165.

hvad behøves af Reqvisiter til Percus¬Geværer.

sionsvaaben. 218. 245.

Geværer. hvilke faae Lauenborgske Jæger=Corps 313.

Geværer. hvorledes anløbes 321.

Hvo bevæbnes dermed (ad 1835)Geværer. 345.

Geværer — — for ContingentetPercussions

betr. 3312333.

Gevær=Raqvetter medgives Cavall. ved Contingentet, 239.

Gevær=Fabrik paa Cronborg see in litr. C.

Geværlaase=Fouteraler see Geværlaase.

Giendøber see Daab.

Givte. Antal af saadanne Uoff. m. Fl. bestemmes 30.

Givtermaal. Antal af saadanne for Uoff. m. Fl.

bestemmes 30.

Glückstadt. Betr. en dersteds afgivet Signalkanon 86.

Glückstadt. den til Signalisering bestemte Kanon

bringes til Rendsborg 243.

Glückstadt=Tugthuus. betr. Værnepligtiges Ha¬

bilitet til Krigstieneste 340.

Gottorff. Ridebanen ved Slottet maa opfyldes 87.

Gratialer tilstaaes for Præsentation af Ponton¬

Train 286.

Gratiale. betr. Godtgjørelse for Off., der forrette

Andres Tieneste
* *

342.

Graverende Domme see in litr. D.

Gravertienester. Hvilke besættes af Universitetet 229.

Samme. hvilke forbeholder Hs. Majestæt Sig 229.

Grenaderer. hvor megen Ammunition medføre

ved Contingentet 76.

Græsning. betr. Bortforpagtning af 2 Lodder

paa Khavns. Fæstningsværker 15.

Græsvagt, hvad godtgjøres Mandskab dertil 63.

Gymnastik, til Brug ved den gives Traincon¬

stabler og Cavallerister et Par Skoe
*

300.
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Haandværker. Syv Stkr. Hatte for dem licite¬

res ikke anskaffede 208.

Haandværker. at Artill. Corps maa nogle Gange

bruge Raqvet=Corpsets ved Control af Ma¬

terielle 231.

Haandværksmestere maa faae Givtermaalstilladelse 31.

Haandværkssvende maa faae Givtermaalstilladelse 31.

Hakker, hvorledes medbringes for Armee=Contin¬

gentet 96.

Halle=Commission. Betr. dens fremtidige Orga¬

nisation 69.

Samme. af hvem den skal bestaae 70.

Samme. af hvem den skal bestaae og hvorledes

falderes m. m. 208.

90Samme skal gives Instruction 209. 44.

Samme. to af Medlemmerne afgaae med Pension 227.

Samme. af hvem skal den herefter bestaae 228.

Samme. Instruction gives for Comss. 258263.

Samme. hvem paaligger Ansvar for hallede Va¬

rers Maaling... 311.

Halsbind regl. som hidtil... 250.

sorte regl. for Off.Halsbind 253.

Hals=Skandse. betr. Sygepleien der 287.

Halm. hvorledes indkiøbes til Casernesenge 287.

Hamborg. en Invalid maa faae sin Pension

igien og reise didhen 187.

Handsker — hvide regl. for Off. 253. 294.

Hatte. Syv Stkr. for Haandværkere liciteres ikke

anskaffede
* * 208.

Hatte — trekantede — regl. for Off. * * 252.

Hauger. Naar gives Musik i Slotshauger . 196. dito.

Hauge. en i Randers til Artill. Magazin ind¬

kjøbte overlades indtil videre Off. og Uoff.

ved Batteriet 303.

Havnevæsen. Havnebatteriet ved Aarhuus bru¬

ges dertil. 334. 335.

Helsingøer. Betr. et paalignet Bidrag til Skole¬

og Fattigvæsen* 61.

Helsingøer. hvad Rang for Prem. og Second¬

Lieuts. af borgl. Artill. Corps 193.

Helsingøer. betr. Indqvartering paa Cronborg 267
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267.Helsingøer. betr. Pengeforsendelse med Posten

Helsingøer. betr. Illumination af St. Mariæ¬

308.Kirken
*

Hertugdømmene. I Rendsborg skeer Leverance

og Forarbeidning af Sager for Sammes
22.Vedkommende

Samme, hvor opbevares Lædertøi m. m. for

89.Batailloner ved Tropperne der*

Samme. naar foretages Inspection af Stabs¬

195.chirurgen
.

Samme. det skal nærmere overveies om der le¬

209. 225.verede Varer kunne halles sammesteds

Samme. med Afhandling til Behandling af Per¬

270.cussionsvaaben
Samme, der finder ikke Forbedringshuus=Arbeide

330.Sted
*

356.Samme. betr. frie Transport over Vandet

Heste. Visse, der anvendes til Post=Escorte faae
2

23.43.Tillæg i Fouragen

Heste, hvorledes transporteres medicinske og chir¬

*urgiske Apparater for Armee=Contingentet 27.

42.Hest. en Mulct for et ubesat sligt Nr. eftergives

Heste. det skal nærmere bestemmes om Pakheste

skulle transportere Kogekiedler og Skandse¬

96.redskaber for Contingentet

Heste. betr. de paa Frederiksborg=Stutteriegaard

holdende nationale Cavall. og Artill. Heste 198,200.

Heste. hvorledes indkiøbes og sælges for Gens¬

204.darmeriet

229231.Heste, hvad tilstaaes Post=Escorter

Heste. Leilighed til Smedeværksted anvises blot

af Vordingborg=Bye 320.

339.Heste. betr. dem ved Stald=Etaten.

356.Heste. betr. frie Transport over Vandet

Heste. naar de føres løse, for at gives Bevægel¬

11.se, maa de behandles forsigtigen

Heste. en nye militair pharmopoea fordeles 265.

Heste=Eqvipage. Hvor opbevares for Batailloner

ved Tropperne i Provindserne 89.

Hirschfængere. Hvor opbevares for Bornholms
Milice 28.
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Hiulmand. at Artill. Corps maa nogle Gange

bruge Raqvet=Corpsets, ved Control af Ma¬

terielle. 231.

Hoboister. Antal af Givte bestemmes 30.

Hoboister. Musikpersonale ved første Jydske Regt.

faaer Stads=Munderinger m. v. 166.

Hoboister. hvorledes munderes 251. 293.

Holstebroe. Borgervæbningen ophæves og deraf

dannes et Brand= og Politie=Corps. 238.

Holsteen. Formations=Planen for det Holsteen¬

Lauenborgske Contingent meddeles in extenso 97,150.

(see videre under Contingent).

Holsteen. Gensdarmeriet betr. see in litr. G.

Holsteenske Infant. Regt. Hvorledes beregnes

Qvarteerpenge for en Lieut. 3.

Samme. betr. Sager, afgivne til Gensdarme¬

riet, hvilke maa erstattes 13.

Samme. af hvem bekostes Skifte= og Overfor¬

mynderie=Protocol 24.

Samme, hvor en Arv, falden udenlands, bor

behandles 25.

Samme faaer et Ex. af Planen for Contingentet 151.

Samme. betr. Fodgensdarmers Ansættelse 180.

Samme. at Percussion skal anbringes paa dets

Vaaben 2142246.

Samme. om det er forsynet med alt, der be¬

høves paa Krigsfod 246.

Mandskab til Gensdarmeriet afgivesSamme.

dertil strax efter første Tienesteaar 267.*

med Afhandling til Behandling afSamme.

Percussionsvaaben 270.

Percussions=Geværer leveresSamme 331333.*

Holsteenske Landseneer=Regt. Hvor en Recrut bør

dømmes for Desertion og anden Forbrydelse 25.

Samme. alle Land=Etatens Bygninger optages

Ingenieur-Corpsets Inventarium 40.i

Samme. betr. Uoff., afgivne til Gensdarmeriet,

der ville lade sig stille 159.

Samme. betr. Douceurpenges Udbetaling 193,195 222.

Samme, betr. Uoff. ved Gensdarmeriet, der ville

lade sig leie 282,284.

Samme, hvorledes affattes Beregning over Ex¬

trapleie. 342.
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Hornblæsere. Pudseredskaber for hvervede saa¬
danne ved Cavall. betales af Regts. Cassen

Hornblæsere, hvorledes armeres Mandskabet ved

Holsteen=Lauenborgske Troppe=Contingent med

Haandskydevaaben

Hornblæsere. Antal af Givte bestemmes

Hospital — Felt= organiseres for Contingentet

Hospital. alle Felt=Lazarethsager for Contingen¬

tet ere afsendte
*

Huer. Hvilke regl.

Huer af Biørneskind for Garden til Fods betr

Husar=Regt. Betr. Uoffs. Nr., der skulle besættes

med Nationale

Samme, hvor stort Antal Overcompl. i 1838—40

udskrevne og hvortil anvendte

Samme. betr. Qvartererne paa Jægersborg

Huuseiere. betr. Mulct for ikke udfyldte Mand¬

talslister i Rendsborg

Hvervet. Naar maa Uoff., der ere leiede gives

Afskeed

Hvervede, at udtiente saadanne Uoff. maa an¬

tages ved Fodgensdarmeriet*

Høiskole — den militaire. Betr. Etableringaf

et almindeligt militaire Bibliothek i Khavn.

184.

Samme. Commandeuren for Hestgarden faaer

Boepæl der
.

I.

Ildsvaade. Det bør undersøges om Vare=Depo¬

*tet er sikkret derfor

Ildsvaade. betr. Assurancens Fordeling for en

afbrændt Bygning

Illumination. betr. den ved St. Mariæ=Kirken

i Helsingøer stedfundne.

Indqvartering. Udgivt derfor er Land=Etaten

uvedkommende

Indqvartering. Artill. Comp. indlægges samlet

paa Cronborg.

Indtægt. Hvorvidt Fattigvæsen i Khavn. er be¬,

rettiget til Andeel af Concerter, der gives
af Jæger=Corps i Fhavns. Citadelle.

Side

6.

17.

30.

76.

178.

251.

253.

2.

64.

352.

312.

95.

291.

181.

237.

212.

65.

275.

308.

234

267.

256.
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Infanterie=Regimenter. Med Regl. for Armatur¬

og Mund. Sager til Søe=Togter og Batterier 7.

Samme, hvorledes armeres Mandskabet ved Hol¬

steen=Lauenborgske Troppe=Contingent med

Haandskydevaaben 17.
Samme. Antal af givte Uoff. bestemmes 30.

Samme. Mund. Sager for Soldatesqve ombord

godtgjøres efter Regning. 33.

Samme. betr. Feltkapper for Infanteriet ved

*Contingentet 48.

Samme, til Klædningsstykker for Børn ved dem

i Rendsborg regl. et Beløb 77.

Samme. betr. nogle Reqvisiter som Infanteri¬

sten skal medføre 91.

Samme. betr. Fodgensdarmers Ansættelse 160,163.

180. 2122216. 220.

Samme, hvilken tilfældig Afgang skal erstattes 276.

Samme. at udtiente hvervede Uoff. maa anta¬

ges ved Fodgensdarmeriet 291.

Samme. Chacots regl.. 296.

Samme faaer hvide Pompons* 297.

Samme, hvorledes bliver Mund. Kiolen 298.

Samme. naar maa Off. i bestandige Gevær¬

Comfs. afløses (ad 1832)
*

344.

Samme.hvor megen Ammunition ved Udryk¬

ning (ad 1835) 345.

Infanteriet ved Contingentet faaer mørkeblaa Kapper 41.

Samme. Prøve af Feltkapper approberes 577.

Samme. betr. de foreslagne Patroner til Geværer 62.

Samme. hvor megen Ammunition medføre ved

Contingentet 76.

Samme. betr. Pionnerer samt Transport af Ko¬

gekiedler og Skandseredskaber kan forventes

nærmere Vestemmelse
* 96.

Samme regl. med Garnisons=Overkioler250.291.

Samme regl. med hvide Ravndugs=Buxer og
Støvletter til Revne og Parade 250. 292.

Samme. hvilke Huer for Off. 251.

Samme. med Anviisning til Behandling af Per¬

cussionsvaaben 270.

Samme regl. med kraprøde Mund. Kioler 292.

Samme, hvad vælges til Beenklæder 299.

26
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301.Infanteriet gives to Par Skoe

Samme beholde Støvletter 301.

Samme, hvor megen Ammunition ved Udryk¬

ning (ad 1835) 345.

Ingenieur=Corps. Naar foretages Bygnings=Re¬

1.parationer.

en Afløbsrende 3.Samme. i Nyeborg anbringes

FæstningsværkerSamme. de hidtil conserverede

ved Natzeburg abandonneres 10.

Samme. betr. Bortforpagtning af 2 Lodder paa

Khavns. Fæstningsværker 15.

Samme. de til Etaten hørende Bygninger op¬

føres i Corpsets Inventarium 39.

Samme. i Fredericia=Citadelle indrettes en Arrest 68.

Samme. Ridebanen ved Gottorff maa udbedres 87.

Samme. en Bygning opføres paa Citadellets

Glacis 87. 88.

Samme, hvad detailleres i Extracter af Bygnings¬

arbeider 88.

Samme. betr. Etablering af et almindeligt mi¬

litaire Bibliothek i Khavn. 1811,184 237.

Samme regl. med Kitler 250.* *

Samme, hvilke Huer for Off. 251.

Samme, hvilke Hattefiedre regl. for Off. 252.

Samme. Uniformen bestemmes 253.
*

betr. Valdrapper for dets Off.*Samme. 255.

en Bygning til Krudtfabrication opfø¬Samme.

res paa Laboratoriet 255.

betr. Bygningers Opførelse udenforSamme.

Rendsborg 272.302.

Samme. betr. Assurancens Fordeling for en af¬

brændt Bygning 275.

Samme. betr. Bevogtning af de udenfor Rends¬

borg værende 4 Krudtmagaziner* 284.

Samme. en i Randers til Artill. Magazin ind¬

kjøbt Hauge overlades indtil videre Off. og

Uoff. ved Batteriet 303.

Samme. forstiellige Reparationer foretages paa

Cronborg. 305.

Samme. en Bygning i Rendsborg udleies 306.

Samme. betr. Opførelse af en Caserne for Liv¬

2Regt. Dragoner 325.
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Ingenieur=Corps. betr. Stakittet om Krudt=Ma¬

gazin ved Eideren 335.

Samme. Havnebatteriet ved Aarhuus sløifes 335.

Samme. betr. Plads for Marqvetenteriet ved

Oldenborgske Regt. . 338.

Ingenieur=Tropper. Munderingen bestemmes 253.292.

Ingenieur=Tropper. Prøve til Buxer af graat

Klæde forelægges 299.

Inspecteur over Cavall. Hvorledes transporteres

medicinske og chirurgiske Apparater for Ar¬

mee=Contingentet 27.

Samme. betr. Kapper og Mantelsække for Con¬

tingentet. 40.

Samme. Cavall. medgives et Antal Støvler i

Reserve 45.

Samme. Conduitelister skulle indsendes og hvad

tilsiges de Afgaaende i Pension. 325.

Inspecteur over Infanteriet. Med Regl. for Ar¬

matur= og Mund. Sager til Søe=Togter og

Batterier 7.

Samme. Mund. Sager for Soldatesqve ombord

godtgjøres efter Regning 33.

Samme skal prøve et Udkast til Forandring i Ex.

Regl. betr. Percussions=Vaabens Indførelse 210.

Samme. Conduitelister skulle indsendes og hvad

tilsiges de Afgaaende i Pension. 325.

Inspection. Naar foretages saadan Reise af

Stabschirurgen 195.

Institut — gymnastiske — skal aarlig opgive Søe¬

Etaten, naar dens Svømmelærere kunne

prøves 1772 i Noten.

Instruction approberes for Espingolers Forfær¬

digelse 24. 274.

Samme til en saadan for Halle=Comss. gives

.
71.Udkast

*

209. 225.Samme skal gives Halle=Comss.

Samme gives for Halle=Comss. 258,263.

Samme. hvem paaligger Ansvar for hallede Va¬

311.rers Maaling.
Samme kan forventes for Espingolror (ad 1840)352.

Instrumenter, hvorledes bepakkes Pakkurve der¬

164.med for Contingentet

267
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Instrux see Instruction.

Invalid. En saadan maa udlades af Stiftelsen

187.og reise til Hamborg
251.Invalider. betr. Munderingen

Inventarii=Depot. Hvorledes bepakkes Pakkurve

164.for Contingentet

Samme. alle Felt=Lazarethsager for Contingen¬

178.tet ere afsendte

171.Inventariisager, hvorledes afholdes Udgivter dertil

Inventarium. alle Land=Etatens Bygninger op¬

39.tages i Ingenieur-Corpsets
30.Justitssergeanter maa faae Givtermaalstilladelse

Jydske Infant. Regt. — første. Stads=Munde¬

166.ringer m. v. bekostes for Musik=Personalet

Samme. betr. Fodgensdarmers Ansættelse 204,207.

Samme. en Værnepligtig maa omflyttes til

256.Hütten Amt

Samme, hvor mange Tienstgiørende maa haves

347,350.i Garnisonen (ad 1837)

Jydske Infant. Regt. — andet. Paa Maaneds¬

listen opføres ikke trykte Skrivter 47.

2042207.Samme. betr. Fodgensdarmers Ansættelse

Samme, hvilke Mandskaber gives Douceurpenge 314.

ha¬hvor mange Tienstgiørende maaSamme.

3173350.ves i Garnisonen (ad 1837)

Jydske Infant. Regt. — tredie. Land=Etatens

Bygninger optages alle i Ingenieur=Corp¬
40.sets Inventarium

81.Samme. naar Avancen skal forsendes

Samme. Fattigcassens Obligationer opbevares i

186.Regts. Cassen

Samme. betr. den af Marqvetenteren leverende

200.Middagsmad

207.Samme. betr. Regts. Fattigcasse og Enkecasse

Samme. betr. den i Aalborg stiftede Giendøber¬

Meenighed 2162218

Samme. Qvarantaine=Commando til Kyeholm

formindskes 274.

Samme. betr. Sygepleie for Hals=Skandse 287.

Jydske Jæger=Corps. Betr. Fodgensdarmers An¬

*
1880.sættelse.



Forhold betr. efterladteIndske Jæger=Corps.

Brødposer og Tornystre

Iydske Regt. Dragoner. Alle Land=Etatens Byg¬

ninger optages i Ingenieur-Corpsets Inven¬

tarium

Samme, hvor stort Antal Overcompl. i 1838—

1840 udskrevne og hvortil anvendte
*

Samme. naar Avancen skal forsendes

Jylland — Nørre. Hvor opbevares Lædertøi m. m.

for Batailloner ved Tropper i Provindserne

Samme. naar skal Stabschirurgen foretage In¬

spectionsreise

Samme. det skal nærmere overveies, om der le¬

verede Varer kunne halles sammesteds 209.

Jægere af Bornholms Milice leveres ligl. afkor¬

tede Infant. Geværer

hvor megen Ammunition medføre vedJægere.

Contingentet

Jægere regl. ikke med Overkioler

Jægere regl. med hvide Ravndugs=Burer og Støv¬

letter til Revne og Parade. 250.

Jægere gives to Par Skoe* *

Jægere beholde Støvletter

Jæger=Comp. paa Bornholm tildeles Rifler (ad

1840)

Jæger=Comp. hvorledes udføres Skarpskydning

af Khavns. Garnison

Jæger=Corps. Hvorledes armeres Mandskabet ved

Holsteen=Lauenborgske Troppe=Contingent med

Haandskydevaaben

Jæger=Corps.betr. Feltkapper for Jægerne ved

Contingentet

Jæger=Corps. hvor megen Ammunition medføre

ved Contingentet

Jæger=Corps. betr. Fodgensdarmers Ansættelse 160.

Jæger=Corpser faae grønne Munderinger eller

Frakker 248. 291.

Jæger=Corps. hvilke Huer for Off.

Jæger=Corps. hvilke Hattefiedre regl. for Off.

Jæger=Corps regl. ikke Overkioler for Off.

Jæger=Corps.Off. erholde Patrontasker.

Jæger=Corps. betr. Valdrapper for dem.

405
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186.

40.

64.

81.

89.

195.

225.

29.

76.

250.

292.

301.

301.

29.

166.

17.

48.

76.

180.

292.

252.

252.

253.

253.

255.
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Jæger=Corps, hvorvidt Fattigvæsen i Khavn. er

berettiget til Andeel af Concerter, der gives

i Fhavns. Citadelle. 256.*

Jæger=Corps. med Anviisning til Behandling

270.af Percussionsvaaben

Jæger=Corpser, hvilken tilfældig Afgang skal er¬

276.stattes

at udtiente hvervede Uoff. maaJæger=Corps.
291.antages ved Fodgensdarmeriet

Jæger=Corpser gives korte grønne Frakker til Mun¬

dering 298.292.

296.Jæger=Corps. Chacots regl.

Jæger=Corpser 297.faaer grønne Pompons

345.Jæger=Corps. hvormed forsynes (ad 1835)*
hvor megen Ammunition ved Ud¬Jæger=Corps.

345.rykning (ad 1835)

*betr. Husar=Qvartererne dersteds 352.Jægersborg.

K.

* 254.Kaardetasker gives sorte Remme

Kanon. Betr. en ved Glückstadt afgivet Signal¬

kanon; transporteres tilbage til Rendsborg 86. 243.

Kapper. betr. saadanne for Contingentet 40. 41. 48.

57.Kapper. Prøve af saadanne approberes for Infant.

Kapper approberes for Cavalleriet. 58.

Kapper med Ærmer for Contingentets=Cavall.

92.forsynes med Snørebaand

Kapper Felt — regl. paa Krigsfød 250.291.

253.Kapper med Ærmer regl. for Off. *

— Felt — hvilke Farver vælges dertilKapper 292.

Kapper —Felt. Prøve af graat Klæde dertil

299.forelægges
229.31.Kiel. Hvad tilstaaes Post=Escorter* 266.

Kiel. betr. Qvarteer og Staldrum for Post=Escorter 304.

Kioler. hvilke regl. for Off. 252.

Kirke. betr. Illumination udenfor St. Mariæ¬

Kirke i Helsingøer 308.

Kirkegaard. af hvem bortbæres afdøde ugivte
Børn efter Militaire eller civil Militaire 311.

Kirsei. lyseblaat vælges til Buxer for Cavall.

* *
299.og Infant.

250.Kittel regl. for Artill. og Cavall.
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Kitler. naar bruges 250.

Kiøb. betr. saadant af Heste for Gensdarmeriet 204.

Kjøbenhavn. Betr. Vagtstuer for Garden til Hest

paa Christiansborg=Slot 6.

Samme. betr. Bortforpagtning af 2 Lodder paa

Fæstningsværkerne 15.

Samme.der skeer Leverance og Forarbeidning

af Sager for Danmark 21.

Samme. ved hvilken Kuldegrad faaer Vagtmand¬

skab et Maaltid varm Mad 23.

Samme.naar skulle Vagtparader afløses paa

Flyttedagene 73.

Samme. Rescr. om Fæstningsstraffens Ophæ¬

velse meddeles 93.

Samme. betr. to til Tugthuset afgivne Slaver 157.

Samme.betr. hvorvidt Slaver kunne inddøm¬

mes i Tugthuset 158.

Samme. Apparater til Svømning istandsættes 165. 166.

Samme. hvorledes udføres Skarpskydning af Gar¬

nisonen* 166.

Samme. betr. Etablering af et almindeligt mi¬

96litaire Bibliothek 1811.184. 137.

Samme. naar skal Slaveriestraffen ophøre
* * 192.

Samme. Forhold naar en Fange forundes Frie¬

heden * 197.

Samme. betr. Indkaldelse af Personer, der nyde

Rente af Legater 197.

Samme, hvorledes beregnes Lønning, Brød og

Mund. Gebyr for Arrestanter i Politiearrester 200.

Samme. af hvem besættes Klokker= og Graver¬

tienester ved Frue= og Trinitatis=Kirker 229.

Samme. af hvem besættes Gravertienester ved

Assistence=Kirkegaarden* 229.

Samme. Fabrication af Fænghætter skal skee her 2412243.

hvorvidt Fattigvæsen er berettiget tilSamme.

Andeel af Concerter, der gives af Jæger¬

Corps i Fhavns. Citadelle. 256.

Samme. betr. en udenbyes Offs. Vielse i Gar¬

nisonskirken 264.

Samme, hvilke Artill. Offs. og Officianters Be¬

stallinger tinglæses 306. 316.

Samme. betr. Stiftelse af et Fængselselskab. 320.
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327.Kiøbenhavn. betr. Fænghættefabricationen

Samme, hvor mange Tienstgiørende maa haves

347,350.i Garnisonen (ad 1837)

280.Kiøbenhavns borgl. Infant. faaer nye Faner

forKiøbenhavns Borgervæbning, hvad Rang

Prem.= og Second=Lieuts. * 193.

Kiøbenhavns Brandcorps, hvad Rang for Prem.¬

og Second=Lieuts. 193.

Kiøbenhavns Garnisons Bibliothek see in litr. B.

Kjøbenhavns Garnisons Hospital. Hvad bør an¬

føres paa Casse=Extracterne 202.

Samme. Vaskemethoden vedbliver 203.

Samme. Oeconomen faaer et andet Locale 268.

Samme, hvorledes besørges fra Depotet Afdøde

begravede 310.

Samme. betr. Klage over vagthavende Comp.

Chirurg for videnskabelig Gienstande .. 315.333.

Kjøbenhavns Garnisons Kirke. Hvo bør henhøre

til dens Meenighed 74.

Samme. betr. en udenbyes Offs. Vielse dersteds 264.

Kjøbenhavns Garnisons Skolevæsen see Direction.

Kjøbenhavns Universitet see in litr. U.

Kjørsel. Indqvartering og Befordring af Sessions¬

Deputerede er Land=Etaten uvedkommende
* 234.

Kjørsel. naar faae Gensdarme=Off. frie Befordring 272.

Kjørsel. betr. en udebleven Recruts Indsendelse 324.

Kiørsel. betr. en Recruts Transport til Garnisonen 329.

Klage. Hvor Mandskabet bør henvende sig dermed 232.

Klage.betr. saadan over vagthavende Comp.

Chirurg ved Garnisons=Hospitalet for viden¬

skabelig Gienstand 315.

Klage. betr. saadan fra en Regts. Chirurg over

en vagthavende Comp. Chirurg ved Garni¬

sons=Hospitalet. 333.

KlædeUdsalg i Alenviis bortfalder aldeles 19.

Klæde, hvorledes reqvireres herefter for Søe¬og

Land-Etat. 19.

Klæde. Feltkapper approberes 577.

Klæde. rødt vælges til Uniformer * 248.

Klæde, hvad anvendes til Distinctions¬ 248.

Klæde. nogle Prover deraf forelægges 299.

Klædedragt, hvilken bruges udenfor Tienesten 249.
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Klæde=Oplag. Det militaire ophæves 19.

Samme. dets Hovedbygning maa rømmes 19.

Samme. hvortil indskrænkes Forraad af uldne

Sager 299.

Klædes=Trøier. Dermed anstilles Forsøg 249.

Klædes=Trøier. Prøver deraf fremlægges. 296.

Klædningsstykker. dertil bestemmes et Beløb for

Børn ved Infant. Regts. i Rendsborg 77.

Klokkertienester, hvilke besættes af Universitetet 229.

Kogekiedler. Betr. Anskaffelse af Kogeredskaber

for Contingentet 49.

Kogekiedler. derom kan forventes nærmere Be¬

stemmelse for Armee=Contingentet 96.

Kogekiedler, hvorledes transporteres for Contin¬

gentet 200.

Kongens Livcorps. hvad Rang for Prem.= og

Second=Lieuts. 193.

Kongens Livjæger=Corps. Hvorledes udføres Skarp¬

skydning af Khavns. Garnison 166.

Samme maa paa Vilkaar eftergives Leie af Sky¬

debaner ved Khavn. 167.

Kongens Regt. Betr. Fodgensdarmers Ansættelse 204,207.

Kongens Regt. hvor mange Tienstgiørende maa

haves i Garnisonen (i 1837) 3473356.

Krigs=Hospitalscassen. Forslag hvorledes Udbe¬

taling for denne Casse bør refunderes 93.

Krigstid. betr. Frie=Transport over Vandet 355

Krigstieneste. Conduitelister skulle indsendes og

hvad tilsiges de Afgaaende i Pension 325.

Krigstieneste, betr. Værnepligtiges Habilitet dertil 340.

Kronens Regt. betr. Fodgensdarmers Ansættelse 2042207.

Krudt. Ladning for Infant. Patroner bestemmes

til to Qvintin 46.

Krudt. Dertil er regl. en lukket Reqvisitvogn ved

Contingentet 77.*

Krudt. til Fabrication deraf opføres en Bygning

paa Laboratoriet 255.

Krudt. en Leverance deraf afsluttes 308.

Krudt. hvor meget medføres løst 346.

Krudtmagaziner. betr. Bevogtning af dem uden¬

for Rendsborg 284.

Kugler.. 6 Stkr. Patronposer til Rettesnor. 210.

Kugler. hvor mange Patroner medgives (ad 1835) 345.
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Kulde. naar faaer Vagtmandskab et Maaltid

varm Mad 23.

Kyeholm. Qvarantaine-Commando formindskes 274.

L.

Laboratorium. Betr. de foreslagne Patroner til

Infant. Geværer 62.

Samme. Regl. forfattes for Bepakning af Re¬

qvisitvogne dertil ved Contingentet 77.

Samme. Fabrication af Fænghætter skal skee her 241,43.

Samme. en Fænghættefabrik indrettes 325.

Samme. betr. Ammunitions=Regnskabets Aflæg¬

gelse 359.

Landcadet=Corps. Betr. Etablering af et almin¬

deligt militaire Bibliothek i Khavn. 18121844.237.

Samme. Bestemmelse om Hofcasse=Nr. 196.

Samme. paa hvad Vilkaar entlediges Lærere

ved Cadet=Corps 235.

Samme. betr. Uniformen 254.

Land=Etaten. Pensions= og Rentefond benævnes

fremtidigen: Casse for Land=Etatens Legater

og midlertidige Beholdninger 9.

Samme. til Regnskab= og Controlbog for dens

Legater m. m. gives Schema 17.

Samme, hvor opbevares og udleveres herefter

uldne og linnede Varer for Etaten 19.

Samme. med private Entrepreneurer sluttes Con¬

tract om Levering af Reqvisiter for Armeen 20.

Samme. hvorledes anskaffes Skoemager=Arbeide

for Etaten 21.

Samme, hvorledes anskaffes Sadelmager=Arbeide

for Etaten. 21.

Samme. Alle Etatens Bygninger optages i In¬

genieur-Corpsets Inventarium 39.

Samme, hvor opbevares og udleveres linnede og

uldne Sager 64.

Samme, hvorledes udredes Udgivt for Slavers

Underholdning og Bevogtning 78.

Samme. naar Avancen skal forsendes 81.

Samme. betr. Etablering af et almindeligt

militaire Bibliothek i Khavn. .. 181184. 237.
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Land=Etaten. Premier= og Second=Lieuts. faae

høiere Rang 193.

Samme. betr. Indkaldelse af Personer, der nyde

Rente af Legater 197.

Samme. Indqvartering og Befordring af Ses¬

sions=Deputerede er den uvedkommende 234

Samme. Diæter til Læger ved Sessionen er

Etaten uvedkommende 235.

Samme. betr. Armeens Beklædning. 247,255.

Samme. et Munderings=Regl. for Etaten skal

udarbeides og forelægges 255.

Samme. betr. frie Transport over Vandet 353359.

Landkaarter. Deres Udgivelse underlægges alene

Generalstaben *
73.

Landkaarter. Tilskud til Land=Opmaalinger og

Kaarters Udgivelse er overgaaet paa Finant¬

sernes Budget 231.

Landmilice. Indqvartering og Befordring af Ses¬

sions=Deputerede er Etaten uvedkommende: 234.

Samme. Diæter til Læger ved Sessionen er

Etaten uvedkommende 235.

Land= og Søe=Krigs=Comss. hvilke Epauletter

for saadanne 289. 309
* *

Lauenborgske Jæger=Corps. De Etaten tilhørende

Bygninger optages alle i Ingenieur=Corpsets

40.Inventarium

Samme faaer mørkegrønne Feltkapper 41.

Samme faaer et Ex. af Planen for Contingentet 155,157.

Samme faaer ikke Geværlaase=Fouteraler for Per¬

cussions=Geværer 164.

Samme. betr. Fodgensdarmers Ansættelse 180.

Samme. Tørv leveres Detachement i Ratzeburg

paa eengang. 211.

Samme. at Percussion skal anbringes ved dets
Vaaben 2442246.

Samme. om det er forsynet med alt, der behø¬

ves paa Krigsfod 246.

Samme. Brændsels=Deputatet for Detachement

i Ratzeburg bestemmes 264.

Samme. med Anviisning til Behandling af

Percussionsvaaben 270.
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Lauenborgske Jæger=Corps. Fødemidler maa Re¬
cruten medføre i sin Madpose, uden Told

309.erlægges

Samme, hvilke Geværer faaer Corpset 313.

Lazareth. Alle Felt=Lazarethsager for Contingen¬

tet ere afsendte 178.

Legater. Pensions= og Rentefond benævnes frem¬

tidigen: Casse for Land=Etatens Legater og

midlertidige Beholdninger 9.

Legater. til Regnskab= og Controlbog for Land¬

Etatens Legater m. m. gives Schema 17.

Legater. betr. Indkaldelse af Personer, der nyde

Rente af dem 197.

Legemsøvelser. Normalskole for qvindelig Ung¬

doms Underviisning deri faaer fremdeles Ind¬

tægt for Adgangstegn til militaire Svøm¬

meskole 336.
*

Betr. det til saadan af Meubler for en Off.Leie

3.ved Oldenborgske Regt. beregnede Beløb

maa paa Vilkaar eftergives Kongens Livjæ¬Leie

ger=Corps af Skydebaner ved Khavn. 167.

af Mund. Kammer for Gensdarme=Off. be¬Leie

tales af Toldcassen 271.

Trompetere henføres til Uoff., der kunneLeiet.

stilles for Værnepligtige 9.

hvad indberettes med Ansøgninger omLeiet.

9.Stillinger.
16.Leiet. Naar maa Stillinger berigtiges

257.55.Leiet. Forhold betr. Stillinger

en Stilling approberesLeiet. 84.*

95.Leiet, naar maa Uoff., der ere stillede, gives Afskeed

Leiet. betr. Uoff., afgivne til Gensdarmeriet, der

ville lade sig leie 158. 2822284.
*

Leverance. Hvorledes afsluttes Contracter om saa¬

danne af Blye m. m. til Artill. Corps 11.

Leverance af Skoemager= og Sadelmager=Arbeide

21.samt linnede Sager for Armeen betr.

308.Leverance af Krudt afsluttes

Licitation. Med private Entrepreneurer sluttes

herefter Contract om Levering af Reqvisiter

20.for Armeen
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Licitation. almindelige Conditioner for samme

fastsættes 1775,178.
.

Samme. Bestemmelser betr. den ved Vare=De¬

potet afholdende 208.

Lieutenanter Premier= og Second¬ — faae høiere

Rang. 193.

Lieutenanter af Søe=Etaten see Epauletter.

Liig. Betr. Aflevering af saadanne til Chirurgiske

Academie 4. 33.

Liig. naar afleveres Slavers til chirurgiske Academie 335.

Liigbærer. af hvem bortbæres afdøde Børn efter

Militaire eller civil Militaire. 311.

Linnede Sager. Hvor opbevares og udleveres her¬

efter for begge Etater 19.

Samme. hvorledes anskaffes og hvor forarbeides

for Land=Etaten 21.

Samme, hvor opbevares og udleveres saadanne

for Etaten 64.

Samme. Forraadet indskrænkes 294.

Betr. Mulct for ikke udfyldt MandtalslisteListe.

i Rendsborg. 312.

Lister Conduite, skulle indsendes og hvad til¬

325.siges de Afgaaende i Pension

— Tilgangs. naar Værnepligtige overgaaeLister

vanærende Straf, bemærkes det i hine 337.

Liste gives Bureauet for Armeens Commandosager

over Off. ved Borger= og Milicecorpser samt

339.underrettes om Dødsfald—

30.Livgarden til Fods. Antal af givte Uoff. bestemmes

Samme. Forhold naar Syge behandles af en

civil Læge 69.

Samme. naar skulle Vagtparader afløses paa

Flyttedagene 73.

Samme, hvorledes udføres Skarpskydning af

Khavns Garnison 166.

Samme, hvoraf afholdes Udgivter ved Mund.

Stykkers Forandring 171.

Samme. betr. Fodgensdarmers Ansættelse 180.*

Sammes Officerer beholde høirød Uniform 248.

253.Samme. betr. Uniformen

276.Samme, hvilken tilfældig Afgang skal erstattes
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Livgarden til Fods. med hvilken Styrke den skal

udmarschere (i 1835) 344.

Livgarden til Hest. Naar foretages Bygnings¬

Reparationer 1.
*

Samme. Betr. Vagtstuer for Hest=Garden paa

Christiansborg 6.

Samme. Antal af givte Uoff. bestemmes 30.

Samme. naar skulle Vagtparader afløses paa

Flyttedagene 73.
.

Samme. Commandeuren faaer Boepæl paa Høi¬

skolen 212.
*

Samme. med en nye pharmacopoea militaris 265.*

Samme. Skytte=Delingen bortfalder (ad 1835) 345.

Liv=Regt. Cuirasserer. Naar udbetales Canton¬

nementstillæg som Oberst=Lieut.
2

8.

Samme. paa Maanedslisten opføres ikke trykte

Skrivter 17.

Samme. naar faaer Forstander for Uoffs. Un¬

derviisnings=Anstalten intet Tillæg 69.*

Samme. Ridebanen ved Gottorff maa udbedres 87.

Samme. betr. Douceurpenges Udbetaling 190,192.

317319.

Samme. betr. en Stilling. 257.

derbetr. Uoff. ved Gensdarmeriet,Samme.

ville lade sig leie* 2822284.

Liv=Regt. Dragoner. Hvorledes bevæbnes med

Haandskydevaaben 17.

Samme. Heste til Post=Escorte faae Tillæg i

Fouragen 23. 43.

Samme. alle Land=Etatens Bygninger optages

i Ingenieur=Corpsets Inventarium. 40.

hvor mange Skud medføre ved Con¬Samme.

tingentet 75.

Samme, hvorledes bepaakkes Smedevogne 77.

Samme. naar maa Uoff., der ere leiede, gives

Afskeed 95.

Samme faaer et Ex. af Formations=Planen 151.

Samme. med hvor mange Stabs-Off. det bør

rykke i Felten 151.

Samme. betr. de til Gensdarmeriet afgivne Uoff.,

der ville lade sig stille 158.
*
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Liv=Regt. Dragoner. betr. et af afgl. Oberst=Lieut.

v. Vette stiftet Legat 185.

Samme, hvad tilstaaes Post=Escorter229,31. 266.

Samme. med hvilke Carabiner forsynes det 244.

Samme. om det er forsynet med alt, der behø¬

ves paa Krigsfod 244.

Samme faaer flere Carabiner, uden at Bøssema¬

geren maa forvente større Godtgjørelse 273.

Samme. betr. Uoff. ved Gensdarmeriet, der ville

lade sig leie. 282,284.

Samme. betr. Qvarteer og Staldrum for Post¬

Escorter
*

324.

Samme. en Caserne indrettes 325.

naar kan Tillæg gives for Underviis¬Samme.

nings=Anstalten 331.

An¬Liv=Regt. — første. betr. Fodgensdarmers

* *
sættelse 2042207.

Samme. hvor mange Tienstgiørende maa haves

i Garnisonen (ad 1837) 347,350.

Liv=Regt. — det andet, hvor mange Tienstgiø¬

rende maa haves i Garnisonen (ad 1837)347,350.

Liv=Regt. — tredie, Naar Avancen skal forsendes 81.

Samme. en degraderet Uoff. maa udtiene sin Tid 237.

267.Samme. betr. Indqvartering paa Cronborg.

Localmilice see in litr. M.

Lodtrækning, hvorledes skee ved Sessioner 289.

Lütjenburg. Hvad tilstaaes Post=Escorter 229.31. 266.

Læderbesætning, hvorledes den skal være.250. 293.

Samme leveres løs til Cavall. Buxer 313. 314.

Lædertøi. Betr. Sager, afgivne til Gensdarmeriet,

hvilke maa erstattes. 12.

Lædertøi. hvor opbevares for Bornholms=Milice 28.

Lædertøi. hvor opbevares for Batailloner ved

Tropper i Provindserne 89.

Lædertøi. Ved Vare=Depotets Licitation anskaffes

Patrontasker* 208.

Lædertøi. hvidt bibeholdes for det første. 254.294.

Lædertøi. Soldaten maa selv pudse sit 254.

Lædertøi. forskjellige Remme dertil gives sorte 251. 294.

Læge. Forhold naar en civil saadan behandler

militaire Syge 69.
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Læger. Diæter til saadanne ved Sessionen er
Land=Etaten uvedkommende 235.

Læge. betr. Sygepleien i Hals=Skandse 287.

Lægemidler see Medicin.

betr. Contract derom med Drenge fraLære.

Pleichuset 343.

paa hvilke Vilkaar entlediges de vedLærere.

Cadet=Corps 235.

Lønning. Hvad detailleres i Extracter af Byg¬

nings=Arbeider* 88.

hvorledes beregnes for ArrestanteriLønning.

Politiearrester. 200.

Lønning. dobbelt tilstaaes paa Reiser eller Mar¬

scher til Uoff. og Mandskab 286.

Løsgiængerie, begaaet af en Recrut — hvor paa¬

dømmes 25.

M.

Maaling.Hvem paaligger Ansvar for hallede

Varers 311.

Maanedslister. derpaa opføres ikke trykte Skrivter 47.

Madpose see Fødemidler.

Magazin. Murene i Rønne=Magazin opføres i

Kalk 84.

Samme. hvor mange Reqvisiter kunne opbevares

i Vare=Depotets Localer 89.

Samme. i saadanne bør benyttes Terpentinolie

for Møl 223.

Samme. betr. Assurancens Fordeling for en af¬

brændt saadan Bygning 275.

Samme. en dertil i Randers indkiøbt Hauge

overlades indtil videre Off. og Uoff. ved

Batteriet 303.

Samme. betr. Træers Plantning om dem ved

Rønne 316.

Samme. Stakit om Krudt=Magazin ved Eide¬

ren betr.
*

335.

Samme. et saadant overlades Marqvetenter ved

Oldenborgske Regt. 338.

Mandskab. Med Regl. for Armatur= og Mund.

Stykker til saadanne paa Søe=Togter og Bat¬

terier 7. 8. 34237.
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Mandskab. hvorledes armeres ved Holsteen=Lau¬

enborgske Troppe=Contingent med Haand¬

skydevaaben 17.

Mandskab. hvor opbevares Geværer og Ammu¬

nition for Bornholms Milice 28 47.

Mandskab. hvad godtgiøres Græsvagter 63.

Mandskab. Forhold naar syge saadanne behand¬

les af en civil Læge 69.

Mandskab. hvor mange Skud det skal føre med

Contingentets Cavall.sig ved 75.

Mandskab. hvad detailleres i Extracter af Byg¬

nings=Arbeider 88.

Mandskab, som afgives til Gensdarmeriet betr. 160,163.

180. 2122216. 220.

Mandskab, der tiener paa Capitulation. paa dem

og Værnepligtige giøres ingen Forstiel* * 163.

Mandskab. Betr. Regler for aarlig Afgang fra

Linietropper 167.170.

Mandskab. naar de maa lade møde for sig. 181.

Mandskab. hvorledes beregnes Lønning, Brød og

Mund. Gebyr for Arrestanter i Politiearrest 200.

Mandskab. hvor det bør henvende sig med An¬

dragender
. . 233.

Mandskab. hvortil anvendes det i Aarhuus op¬

borgl. Artill. Corpshævede 239.

Mandskab. betr. saadant for Artill. ved Contin¬

gentet * 239.

Mandskabet regl. med korte Frakker 248.

Mandskab. hvad bruges udenfor Tienesten 248.

for det ved Cavall. bortfalde Schuppe¬Mandskab.

Epauletter 249.

Mandskaber til Gensdarmeriet afgives dertil strax

efter første Tienesteaar 267.

Mandskab. hvilken tilfældig Afgang skal erstattes 276.

Mandskab. betr. Douceurpenges Udbetaling. 280.278.

hvad gives paa Reiser og MarscherMandskab. 286.

Mandskab. Gratiale for Præsentation af Ponton¬

Train 286.

hvorledes forsynes med FodtøiMandskab. 300.

Mandskaber. hvilke gives Douceurpenge. 314.

betr. Besættelse af fire Vacancer vedMandskab.

CorpsArtill. 321323.

27
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Mandskab. Hvo faaer Rifler paa Bornholm (ad

351.1840)
Mandtalsliste. betr. Mulct for ikke saadan ud¬

fyldt Liste i Rendsborg 312.

Mantelsække. Betr. saadanne for Contingentet 40. 41.

Samme. betr. Anskaffelse deraf for Contingentet 48.

Samme bliver Over=Mund. Stykker 293.249.

Samme, hvorledes regl. 251.

Samme regl. for Off. 253.

Marqvetenterie. Betr. den leverende Bespiisning 200.

Samme. et saadant indrettes med en Caserne

for Liv=Regt. Dragoner 325.

Samme. betr. Plads for det ved Oldenborgske

Regt. 338.

Marsch. Heste ved Liv=Regt. Dragoner, der bru¬

ges til Post=Escorte, faae Tillæg i Fourage 23.

Marscher, hvad tilstaaes Off. m. Fl. paa samme 286.

Marsch. med hvad Styrke Garden til Fods skal

rykke ud (i 1835) 344.

Medicin. Stabschirurgen maa give Liste paa saa¬

dan m. m., som skal medføres i Felten 32.

Medicin. en nye militair pharmacopoea fordeles 265.

Medicin. en Reqvisitvogn forandres til Trans¬

port deraf 290.

328.Medicin. Forhold betr. Forskrivning deraf
Meenighed. Hvo bør henhøre til Khavns. Garni¬

sons Kirkes 74.

Melding. hvor indsendes fra Direction for Sko¬

levæsen 159.

Mellemstabsbetiente. betr. Uniformen 254.

Samme. Conduitelister skulle indsendes og hvad

325.tilsiges de Afgaaende i Pension.
Menigmand. Forandring befales i Organisations¬

Plan for Gensdarmeriet 160,163. 180. 2122216. 220.

Samme. betr. Regler for aarlig Afgang fra

Linietropper 167,170.
*

Samme regl. med korte Frakker.. 248.

Samme. betr. Beklædningen 296.

Meubelpenge. betr. de for en Lieut. af Holsteenske

Negt. til Leie af Meubler beregnede 3.

Meubler, betr. de for en Lieut. ved Holsteenske

3.Regt. til Leie af saadanne beregnede
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Milice — Local — Off. derved bære ikke Skiærf 253.

Milicecorpser. Bureauet for Armeens Comman¬

dosager gives Liste over Off. derved samt

underrettes om Dødsfald
.

339.

Militaire. Trompetere henføres til Uoff., der kunne

stilles for Værnepligtige 9.

Militaire. Hvo bør henhøre til Khavns. Garni¬

sons=Kirkes Meenighed 74.

Militaire. af hvem bortbæres afdøde ugivte Børn

efter saadanne eller civil Militaire 311.

Mineermestere maa faae Givtermaalstilladelse 30.

Samme ved Artill. Corps faae Livgehæng. 327.

Model forfærdiges af et Par Prøveskoe 41.

Mulct for et ubesat Heste=Nr. eftergives 43.

Mulct. betr. Bøder for ikke udfyldt Mandtalsli¬

ster i Rendsborg 312.

Mundering. Betr. Armeens 247,255.* *

Mundering bliver grøn for Jæger=Corpser 248.

Mundering. hvilken bruges udenfor Tienesten 248.

Mundering bestemmes for Forstærknings=Tropper 249.

Mundering. derpaa bortfalde Rabatter 249.
* 292.

Mundering hvorledes bliver for Off. Oppassere

og Stykkudske 251.

Mundering. hvilken for Uoff. og Hoboister 251.
*

Mundering bestemmes for Ingenieur=Tropper
*

253.

Mundering. Kiolen bliver kraprød ved Artill.,

Cavall. og Infant. 292.
*

Mundering. Prøve af kraprød Kiole forelægges 298.

Mund. Gebyr. hvorledes beregnes for Arrestan¬

ter i Politiearrester 200.

Munderingskammer. Af Over=Mund. Stykker skal

*findes et Sæt nye Sager dersteds 228.

Samme maa ved Gensdarmeriet leies for Told¬

cassens Regning 271.

Samme. Conduitelister skulle indsendes og hvad

tilsiges de Afgaaende i Pension. 325.

Mund. Stykker. Med Regl. for Armatur og saa¬

danne til Søe=Togter og Batterier .. 7. 8. 3437.

Samme, hvad er bemærket betr. Armatur= og

Mund. Sager for Soldatesqve til Vagtskibe

og Batterier 10.
.

27
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Mund. Stykker, naar maa de beholdes af Uoff.

og Trompetere 26.

Samme. slige for Soldatesqve ombord godtgiv¬

res efter Regning. 33.

Samme. betr. derfor ansøgt Penge=Godtgjørelse 48.

Samme. saadanne maa ikke udgaae uden Til¬

ladelse 85.

hvor opbevares for Batailloner vedSamme.

Tropperne i Provindserne 89.

Samme. hvoraf bekostes Stads=Mundering m. v.

for første Jydske Regts. Musik=Personale 166.

Samme, hvad bør haves deraf. 170.

Samme bør afleveres i samme Stand, de vare

sidste Gang, de brugtes i Tienesten 171.

Samme, hvoraf bekostes Udgivter ved saadan¬

nes Forandring 171.

Samme. af disse skal findes et Sæt nye Sa¬

ger paa Mund. Kamrene 228.

Samme. naar tilstaaes Godtgjørelse i Penge

for slige*
229.

—Samme Over. derfor ansees Mantelsække og

Tornyster 249. 298.
*

Samme — Over. dertil regnes Bælgvanter 251.293.

Samme — Over, hvilken for Uoff. og Hoboister 251.

Musik. Hvoraf bekostes Stads=Mundering m. v.

166.for første Iydske Regts. Hoboister

Musik. naar gives i Slotshauger 196. dito.

hvorvidt Fattigvæsen i Khavn. er beret¬Musik.

tiget til Andeel af Concerter, der gives af

Jæger=Corps i Fhavns. Citadelle 256.

Musqveter. Hvo bevæbnes dermed (ad 1835) 345.

Musqveterer. hvor megen Ammunition medføre

ved Contingentet 76.

Mødetid. betr. Anvendelse af Overcompl. 337.*

Møl. Hvad bør bruges i Magazinerne imod dem 223.

N.

Nadvere. betr. dens Uddeling 217.*

Nationale. Betr. Uoffs. Nr., der skulle besættes

med saadanne
* 1. 2.

National. en for slet Forhold og Tyverie dømt

Reserve maa udtiene sin Tid. 237.
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Nationale. betr. frie Transport over Vandet 356.

Neustadt. Hvad tilstaaes Post=Escorter 229,231. 266.

Neustadt. betr. Qvarteer og Staldrum for Post¬
Escorter 304.

Nyeborg. Der anbringes en Afløbsrende 3.*

Nyeborg. naar Avancen skal forsendes 81.

Nyeborg. Rescr. om Fæstningsstraffens Ophæ¬

velse meddeles 93.

Nyeborg. naar skal Slaveriestraffen ophøre 192.

Nyeborg. Forhold naar en Fange forundes

Frieheden 197.

Nyeborg. betr. Assurancens Fordeling for den

i Slipshavns Skandse afbrændte Bygning 275.

Nyeborg. Øen Elba faaer et eget Flag 330.

O.

Oberst=Lieuts. naar udbetales Cantonnements¬

Tillæg som saadanne ved Cavall. 8.

Obligationer. Betr. Renters Oppebørsel af Kongl.

saadanne* 184.

Samme, hvor opbevares Fattigcassens 186.

Samme. Forhold med saadanne, devonerede af

en Regts. Ovmstr. for Oppebørsler 191.

Samme. saadanne, som tilhøre Cassen betr. 207.

Oeconom paa Garnisons=Hospitalet faaer et an¬

det Locale 268.

Officerer. Betr. det til Leie af Meubler for en

saadan ved Holsteenske Regt. beregnede Beløb 3.

Samme. Hvo bor henhøre til Khavns. Garni¬

sons=Kirkes Meenighed 74.

Samme. hvilke Epauletter bestemmes for Søe¬

Etaten 171.

Samme, hvad Tillæg gives en saadan, som fore¬

staaer et Comp. 174.

Samme hvorledes betale Opskovnings= og Stem¬

pelpenge for Brænde til Cronborg 202.

Samme ved Aarhuus ophævede borgl. Artill.

Corps frietages for videre borgl. militair

239.Tieneste

239.Samme. betr. slige af Artill. ved Contingentet
248.Samme regl. med korte Frakker
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Officerer ved Generalstaben beholde høirød Uni¬

form 248.

251.Samme. deres Beklædning betr...

Samme, hvilke Huer regl.... 251.
2.Samme, hvilke Hattefiedre regl... 252.

Samme ved Localmilice bære ikke Skiærf 253.

Samme. betr. Uniformen for dem ved Pleiehuset 254.

Samme. betr. en udenbyes Offs. Vielse i Khavns.

Garnisons=Kirke 264.

Samme, hvad tilstaaes Off. m. Fl. paa Reiser

eller Marscher* 286.

Samme. betr. Gratiale for dem m. Fl., i An¬

ledning af Præsentation af Ponton=Train 286.

Samme, hvilke Bestallinger ved Artill. Corps

tinglæses* 306.

Samme. Conduitelister skulle indsendes og hvad

*tilsiges de Afgaaende i Pension 325.

Samme. Bureauet for Armeens Commandosager

gives Liste over Borger= og Milicecorpser i
Vestindien samt underrettes om Dødsfald. 339.

Samme. betr. Godtgiørelse for slige, der for¬

rette Andres Tieneste* 342.

Samme. naar maa saadanne i bestandige Gevær¬

Comss. afløses (ad 1832) 344.

Samme. betr. frie Transport over Vandet 356.

Officerer — Fæstnings. betr. Uniformen 254.

Officerer — Stabs. Med hvor mange Liv=Regt.
Dragoner skal rykke i Felten 151.

Officerer — Stabs. betr. Valdrapper for dem 255.

Officeers=Tienere. hvorledes munderes 251.

Officianter. Hvorledes betale Opskovnings= og

Stempelpenge for Brænde til Cronborg 202.

Officianter, hvilke Bestallinger ved Artill. Corps

tinglæses 306.

Conduitelister skulle indsendes ogOfficianter.

hvad tilsiges de Afgaaende i Pension 325.

Oldenborgske Regt. betr. Sager, afgivne til Gens¬

darmeriet, hvilke maa erstattes 12.

Samme faaer et Ex. af Formations=Planen for

Contingentet 151.

Samme. betr. Fodgensdarmers Ansættelse ... 180.
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Oldenborgske Regt. Toldvæsenet maa tillige be¬

tale Douceurpenge for nationale Uoff, ved

Gensdarmeriet 201.

Samme. at Percussion skal anbringes paa dets
2442246.Vaaben

Samme, om det er forsynet med Alt, der be¬

246.høves paa Krigsfod

Mandskab til Gensdarmeriet afgivesSamme.

267.dertil strax efter første Tienesteaar
* *

Samme. med Anviisning til Behandling af
270.Percussionsvaaben*

Samme. Percussions=Geværer leveres .. 3312333.

Samme. betr. Plads for Marqvetenteriet 338.*

Opførsel. en for slet Forhold og Tyverie dømt

Reserve maa udtiene sin Tid. 237.

Oppassere. Hvorledes munderes 251.

Oppasser, hvorledes begraves en saadan afdød

ved Depotet 310.

Oppebørsel. Forhold med Obl., deponerede af

191.en Regts. Qvmstr. for saadan
Oppebørsel. hvilke Off. og Officianters Bestal¬

306. 316.linger ved Artill. Corps tinglæses *

Opskovning. hvorledes betales Opskovningspenge

for et vist Qvantum Brænde 202.

Ordrebog. dermed forsynes Garnisons=Chirurg

i Frederiksort 305.

Organisations=Plan for Gensdarmeriet. Foran¬

160,163.dring befales heri*
iOvercomplette. Hvor stort Antal udskrevne

64.1838—40 og hvortil anvendte*

Samme. betr. Regler for aarlig Afgang fra

167.170.Linietropper
276.Samme, hvilken tilfældig Afgang skal erstattes

Samme. betr. off. ved Gensdarmeriet, der

føres som saadanne og ville lade sig leie 2822284.

337.Samme. betr. Anvendelse af dem

Overfart. betr. frie Transport over Vandet 353,359.

Overformynder. af hvem bekostes Overformyn¬

24.derie=Protocol

Overformynderie, hvor en Arv, falden uden¬

25lands, bør behandles* *

253.Overkiole. Hvilken regl. . . . .
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253.Overkiole regl. ikke for Jæger=Off.

Overkioler — Garnisons — regl. ved Artill. og
292.Infant. 250. 291.

250.Samme regl. ikke for Jægere

299.Samme. Prøve af graat Klæde dertil forelægges

V.

Pakhuus ved Recrut=Casernen aflukkes 288.

Pakning see Bepakning.

Paksadler see in litr. S.

Papir. Betr. Udskiæring af saadant til Patro¬

62.ner for Infant. Geværer

Parade. dertil regl. hvide Ravndugs=Buxer og

Støvletter for Infant. og Jægere 250.
*

Passagetegn. hvorvidt Fattigvæsen i Khavn. er

berettiget til Andeel af Concerter, der gives
256.af Jæger=Corps i Fhavns. Citadelle

Passe til Frie=Transporter over Vandet ønskes

indskrænkede 302.
*

Patient. hvorledes besørges en bortdød saadan

fra Depotet begravet 310.

Patroner. Hvor opbevares for Bornholms=Milice 28.

Batroner bestemmes til 2 Qvintin Krudt for

45.Infant. Geværer

62.Patroner. betr. de foreslagne til Infant. Geværer

Patroner. hvor mange Skud medgives Contingentet 76.75.

Patroner. 6 Stkr. Patronposer approberes til

Rettesnor 210.

Patroner, hvor mange medføres (ad 1835 345.

Patroner fordeles paa Bornholm (ad 1839) 351.

Patron=Karrer og Vogne. Regl. for deres Be¬

pakning maa trykkes og uddeles (ad 1836 346.

Patronkarrer. hvor mange anskaffes (ad 1836) 347.

Patronposer.. 6 Stkr. approberes til Rettesnor 210.

Patrontasker liciteres anskaffede ved Vare=Depotet 208.

Patrontaske regl. fremdeles for Artill., Cavall. og

Jæger=Off.* * 253.

Patrontasker. hvor mange Patroner føres deri

(ad 1835) 345.

Patronvogne, hvor meget løst Krudt medtages

346.(ad 1835

Patronvogne. 347.hvor mange anskaffes (ad 1836)
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Patronvoiturer. betr. Regl. for deres Bepakning 37.

Penge. betr. de fornødne til Arbeide paa Bornholm 55.

Penge. naar tilstaaes Godtgiorelse for Over¬

Mund. Stykker 229.

Penge. betr. Pengeforsendelse med Posten 267.

Pensions= og Rentefond benævnes herefter Casse¬

for Land=Etatens Legater og midlertidige

Beholdninger. 9.

Forslag hvorledes Udbetaling forPensioner.

Krigs=Hospitalscassens Regning bør refun¬

deres 93.

Pension. en Invalid faaer den igien og maa

reise 187.

Pension, dermed afgaae to Medlemmer i Halle¬

Comss. 227.
*

Pension.paa hvad Vilkaar entlediges Lærere

ved Cadet=Corps 235.

Pension tilsiges de ved Reduction Afgaaende 325.

Percussion. Betr. de til Forsyning med saadan

Antændelse bestemte Geværer 39.
*

Samme, hvad Slags Geværer bestemmes for

Contingentet 52.

Samme. for Percussions=Geværer gives ikke Ge¬

værlaase=Fouteraler. 165.

Samme. et Udkast til Forandring i Ex. Regl.

ved disse Vaabens Indførelse skal prøves 210.

Samme, hvad behøves af Reqvisiter til slige

Geværer 218.

Samme skal anbringes ved Vaaben for Contin¬

gentet 244,246.
*

Samme. med Anviisning til Behandling af Per¬

cussionsvaaben 270.

Samme. betr. Forandring i Ex. Regl. ved
270.Brugen af Percussions=Geværer*

Samme. Contingentet leveres slige Geværer 3312333.

Permitterede. Hvilke Mandskaber gives Douceur¬

penge. 314.

Permitterede, hvor mange Tienstgiørende maa

347,350.holdes i Khavns. Garnison*
Permitterede. betr. frie Transport over Vandet 356.

Pharmaconoca, en nye militair fordeles 265.
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Pionnerer, hvorledes armeres Mandskabet ved

Holsteen=Lauenborgske Troppe=Contingent med

Haandskydevaaben 17.

Pionnerer. derom kan forventes nærmere Be¬

stemmelse for Contingentet 96.

Pistoler. Hvorledes armeres Mandskabet ved Hol¬

steen=Lauenborgske Troppe=Contingent med

Haandskydevaaben 17.

Pistoler. Hvo forsynes dermed ved Contingentet 53.

Pistoler— Baglade om deres Anvendelighed

til Rendekugleskud 232.

Placater. Maanedligen gives Fortegnelse over

modtagne saadanne samt militaire Skrivter

og Forordn. 33.

Plan —Formations for Armee=Contingentet

meddeles i Udtog 96.

Samme gives in extenso 97,150.

Samme tilstilles Vedkommende 151.

Plan — Organisations for Gensdarmeriet. For¬

andring befales heri 160,163.

Plantning. betr. Træers Plantning omkring Ma¬

gazinerne ved Rønne* 316.

Platfodede, hvortil anvendes de i ringe Grad

værende
*

289.

Pleiehuus — Christians see in litr. C.

Pligter. betr. Klage over vagthavende Comp.

Chirurg ved Garnisons=Hospitalet for vi¬

denskabelig Gienstand 315.

Plöen. betr. Staldrum og Qvarteer for Post¬

Escorter 304.
*

Politie, hvorledes beregnes Brød, Lønning og

200.Mund. Gebyr for Arrestanter dersteds*

Politiecorps dannes af visse Borgervæbninger 238.280.

Pompons. Hvilke regl... 249.

Pompons, hvorledes bæres 297.

Ponton=Train. Gratialer tilstaaes for Præsen¬

tation deraf. 286.

Porte — Fæstnings — Afspærring af dem i

Rendsborg bortfalder under Vagters Afløsning 300.

Porto. over saadan ved Vare=Depot for mod¬

58.tagne Breve holdes Bog.
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Posten. Heste ved Liv=Regt. Dragoner, der bru¬

ges til Post=Escorte, faae Tillæg i Fouragen 23.

Posten. om Cavallerister til Fods kunne gives

43.til Post=Escorte *
Posten, over afsendte og modtagne Breve ved

58.Vare=Depot føres Bog
*

267.Posten. betr. Pengeforsendelse med den

0Post=Escorter giøres fremdeles beredne 10*

Samme. Betr. Udgivters Udredelse for dem 184.

afSamme anvises Qvarteer og Staldrum directe

Postcassen 229,231.

Samme. betr. Qvarteer og Staldrum for saa¬

danne 304.
*

Prinds Christ. Fredr. Regt. hvor mange Tienst¬

giørende maa haves i Garnisonen (ad 1837) 3473350.
Prinds Fred. Ferd. Regt. Dragoner. Alle Land¬

Etatens Bygninger optages i Ingenieur¬

Corpsets Inventarium 40.

80.Samme. betr. Størrelse af Ex. Pladsen

Samme. naar Avancen skal forsendes 81.
*

Samme. en Recrut kan ikke afgaae for Drik¬

fældighed 163.

Procuratorer. hvorvidt give Møde ved Sessioner 13.

Protocol — Skifte —af hvem bekostes 24.

Protocol — Overformynderie — af hvem bekostes 24.

Præsentation. Gratialer for Øvelse med Ponton¬

Train tilstaaes 286.*

Prøve anstilles med Klædes=Trøier 249.

Prøve anstilles med Trøier med løse Ærmer 250.*

Prøve af Felthuer fordeles til Brug 295.
* *

Prøve af Klædes=Trøier fordeles til Brug. 295.

Prøve forelægges af Mund. Kioler 298.

Prøve forelægges af Frakker for Jæger=Corpser 298.

Prøver af graat Klæde forelægges 299.

Pudseredskaber for hvervede Cavall.Pudsning.

Hornblæsere betales af Regts. Cassen 6.

Pudsning. Soldaten maa selv pudse sit Lædertøi 254.

Ø.

274.Qvarantaine=Commando til Kyeholm formindskes

Qvarteer anvises directe for Post=Escorter 229231 266.

Qvarteer. Indqvartering og Befordring af Ses¬
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sions=Deputerede er Land=Etaten uvedkom¬

mende
2

234.

Qvarteer. Mund. Kammer for Gensdarme=Off.

maa leies for Toldcassens Regning 271.

Qvarteer. hvad Gensdarme=Off, give for andre,

erstattes af Toldcassen 271.

Qvarteer. betr. saadant og Staldrum for Post¬

Escorter * 304.

Qvarterer paa Jægersborg betr.
* 352.

Qvarteerpenge. Betr. hvorledes beregnes for en

Lieut. ved Holsteenske Regt. 3.

Samme indtrækkes for Gen. Major v. Barden¬

sleth, som faaer Boepæl paa Høiskolen * 212.

Samme, hvilke tilstaaes Stabsdyrlægen 221.

Samme. Conduitelister skulle indsendes og hvad

tilsiges de Afgaaende i Pension. 325.

Qvindelig Ungdom. Normalskole til dens Un¬

derviisning i Legems=Øvelser faaer fremde¬

les Indtægt for Adgangstegn til militaire

Svømmeskole 336.

Qvittering. Forslag hvorledes Udbetaling for

Krigs=Hospitalscassen bør refunderes 93.

Qvittering. betr. Renters Oppebørsel af Kongl.

Obligationer. *
184.

N.

Rabatter bortfalde paa Mundering 249.

Randers. en der til Artill. Magazin indkiøbt

Hange overlades indtil videre Off. og Uoff.

ved Batteriet 303.

Nang. Høiere tilstaaes adskillige Personer 193.

Rang. hvilken for Stabschirurgen. 229.

Rang. hvilken for Regts. Chirurger. 229.

Rang. den høiere end visse Classer er givet,

medfører ikke andre Epauletter. 289. 309.

Napport see Melding.
Naqvet=Corps. For Espingolers Forfærdigelse

approberes en Instruction 24. 274.
*

Samme. Antal af givte Uoff. bestemmes 30.

Samme. alle Land=Etatens Bygninger optages

39.i Ingenieur-Corpsets Inventarium

Samme, hvoraf afholdes Udgivt til Caserne= og

171.Inventariisagers Anskaffelse



Naqvet=Corps, at Artill. Corps maa nogle Gange

bruge dets Haandværkere ved Control af

Materielle*

Samme, hvilken tilfældig Afgang skal erstattes

Samme. betr. Prisen for Espingolror (ad 1840)

Naqvetter — Gevær — gives ikke Cavall. ved

Contingentet
.

Ratzeburg. de hidtil conserverede Fæstningsvær¬

kerabandonneres

Samme. Tørv leveres Detachementet paa eengang

Samme. Brændsels=Deputatet bestemmes

Ravndug. ubleget tages til Foer
Recruter. Forhold betr. Stillinger .. 16.55.

Samme, hvor en saadan bør dømmes for De¬

sertion og anden Forbrydelse.

Samme. hvor stort Antal Overcompl. 1838

1840 udskrevne og hvortil anvendte

Samme. hvorledes forholdes med en undvegen

Reserve, udskreven til Artillerist

Samme. en saadan kan ikke afgaae for Drik¬

fældighed
Samme. Betr. Douceurpenges Udbetaling.

Samme. hvorledes skeer Lodtrækning ved Sessioner

Samme maa medføre Fødemidler i sin Madpose,

uden Tolds Erlæggelse
Samme. betr. en Saadans Transport til Gar¬

*nisonen 324.

Samme. betr. Anvendelse af Overcompl.

Samme. Constabler, der ikke kunne møde til

bestemt Tid, tilbageholdes i Districterne (ad

1839)

Reduction. Conduitelister skulle indsendes og hvad

tilsiges de Afgaaende i Pension

Refusion. Forslag hvorledes Udbetaling for

Krigs=Hospitalscassen bør refunderes

Regimenter. Trompetere henføres til Uoff., der

kunne stilles for Værnepligtige*
Samme, hvad indberettes med Ansøgninger om

Stillinger
Samme, hvad bør indeholdes i Erklæring over

Ansøgninger
*

Samme. betr. Sager, afgivne til Gensdarmeriet,

hvilke maa erstattes
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231.

276.

351.

239.

10.

211.

264.

248.

257.

25.

64.

89.

163.

190.

289.

309.

329.

337.

350.

325.

93.

9.

9.

9.

12.
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Regimenter. Forhold betr. Stillinger . 16. 55. 257.

Samme. Antal af givte Uoff. m. Fl. bestemmes 30.

Samme. Hvo skal decidere betr. Forslag om

Distinctions-Epauletter for Lærere i Ex.

Skoler 32.

Samme. maanedligen gives Fortegnelse over

modtagne militaire Skrivter, Forordn. og

Plac. 33.

Samme. betr. for Mund. Stykker ansøgt Godt¬

48.giørelse

Samme. 81.naar Avancen skal forsendes

Samme. hvor opbevares Lædertøi m. m. for

89.Batailloner ved Tropper i Provindserne

95.Samme. naar maa leiede Uoff. gives Afskeed

Samme, hvorledes beregnes Brød, Lønning og

200.Mund. Gebyr for Arrestanter i Politiearrester

247,255Samme. betr. Armeens Beklædning.
*

Samme, hvorledes skeer Lodtrækning ved Sessioner 289.

Samme. betr. en Neeruts Transport til Gar¬

nisonen 324. 329.

Samme. Conduitelister indsendes og hvad tilsiges

325.de Afgaaende i Pension

Samme. naar Værnepligtige overgaae vanærende
337.Straf, bemærkes det i Tilgangslisterne
340.Samme. betr. Reservers Habilitet til Krigstieneste

356.Samme. betr. frie Transport over Vandet
*

Regiments=Casse see in litr. C.

Regiments=Chirurger see in litr. C.
Regts. Qvmstr. Forhold med Obl., deponerede

191.af en saadan for Oppebørsler
*

193.Samme faae høiere Rang
31.Regts. Tambourer faae Givtermaalstilladelse

Reglement. med saadant for Armatur= og Mund.

7. 8.Sager til Søe=Togter og Batterier
Samme. betr. saadant for Patronvoiturers Be¬

37.pakning.
57.Samme for Feltkappers Anskaffelse approberes

58.Samme for Kapper til Cavall. approberes

Samme for Udrustning af nye Feltbatterier ap¬

58.proberes

Samme. betr. Udbetaling af 90 Rd. ved Resol.

61.
29 Jul. 1838 tilstaaet Godtgjørelse
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Reglement forfattes for Bepakning af Transport¬

og Apothekervogne til Contingentet 76.

Samme forfattes for Bepakning af lukket Reqvi¬

sitvogn til Laboratoriisager ved Contingentet 77.

Samme gives Brand= og Politiecorpser 238. 280.

Samme for Patronvogne og Karrers Bepakning

maa trykkes og uddeles (ad 1836) 346.

Samme udarbeides for medførende Reqvisiter 347.

Reglement — Munderings — skal udarbeidesog

forelægges 255.

Regnskab= og Controlbog for Cassen betr. Land¬

Etatens Legater m. m. Dertil gives Schema 17.

Regnskab. hvilke Artill. Offs. og Officianters

Bestallinger tinglæses 306. 316.

Regnskab for Laboratorii=Etat betr. 359.

Regnskabssager. Decision af saadanne fra Comss.

betr. uldne Sager henlægges under Gen.

Toldkammer 221.226.

Reise. Hvad tilstaaes Off. m. Fl. paa saadanne 286.

Reise. betr. frie Transport over Vandet
*

3532359.

Reisende. Fremmede af Distinction maa besee

Cronborg* 280.

Reisende. Fremmede af Distinction maa besee

Land=Arsenalet 281.
*

Reisende, betr. Frie=Transport over Vandet 353,359.

Regulativ see Reglement.

Rendekugletaster. Remmene dertil skulle være sorte 254.

Rendsborg. Der skeer Leverance og Forarbeidning

af Sager for Hertugdømmene 22.
*

Rendsborg. der forandres Rifler for Contingentet 53.

Rendsborg. Forhold med et Depositum ved Stok¬

huset 57.

et aarligt Beløb tilstaaes til KlæderRendsborg.

for Børn *af Infant. Regts. 77.

hvor mange Reqvisiter kunne opbe¬Rendsborg.

vares Vare=Depotets Localeri 89.

Rescr. om Fæstningsstraffens Op¬Rendsborg.
93.hævelse meddeles

*

naar skal Slaveriestraffen ophøre 192.Rendsborg.

Forhold naar en Fange gives Frie¬Rendsborg.
197.heden

198.betr. Skarpretterpostens BesættelseRendsborg.



432

Side

didhen bringes en Kanon, bestemtRendsborg.
243.til Signalisering ved Glückstadt
302.272.Rendsborg. betr. Bygningers Opforelse

Rendsborg. betr. Bevogtning af de udenfor Fæst¬

284.ningen værende Krudtmagaziner
*

Rendsborg. Gratiale for Præsentation af Pon¬

286.ton=Train

en Plads maa leies til Øvelser forRendsborg.
287.Pontonneer=Comp..

Udgivt for en Vandrende paa Ex.Rendsborg.

Plads 287.maa passere

Afspærring af Fæstningsporte bort¬Rendsborg.

falder 300.
* *

en Bygning udleiesRendsborg. 306.

Rendsborg.hvilke Artill. Offs. og Officianters

306. 316.Bestallinger tinglæses.
Rendsborg. betr. Mulct for ikke udfyldte Mand¬

312.talslister

Rendsborg. betr. Fænghættefabricationen 327.

Renter. Pensions= og Rentefond benævnes her¬

efter Casse for Land=Etatens Legater og mid¬

lertidige Beholdninger 9.

Rente. betr. Oppebørsel af samme paa Kongl.

Obligationer 1844.

Renter. betr. Anvendelse af samme af afgl.

Oberst=Lieut. v. Vettes Legat. 185.

Renter. Indkaldelse af Personer, der nyde dem

af Legater. 197.

Rentefond. Pensions= og Rentefond benævnes

herefter Casse for Land=Etatens Legater og

midlertidige Beholdninger 9.

Rentekammeret. Udgivt for Indqvartering og Be¬

fordring af Sessions=Deputerede er Land¬

Etaten uvedkommende 234.

Samme.Udgivt til Læger ved Sessionen er
Land=Etaten uvedkommende

*
235.

Samme. betr. Husar=Qvarterer paa Jægersborg 352.

Samme. betr. Frie=Transporter over Vandet 3532359.

Reparationer. Naar foretages paa Bygninger* 1.

Reparation af Vaaben paa Bornholm betr. 53.

Reparation. forskjellige foretages paa Cronborg 305.

Reparation af Stakit om Krudt=Magazin ved Ei¬
deren betr. 335.



Reqvisiter. Med private Entrepreneurer sluttes

herefter Licitation om Levering af saadanne

Samme, hvorledes anskaffes og forarbeides lin¬

nede Sager for Land=Etaten

Samme.naar saadanne bør sættes i Arbeide

for Holsteen=Lauenborgske Contingent
Samme. Stabschirurgen maa give Liste paa

Medicamenter m. m., som Lægerne skulle

medføre i Felten *

Samme. naar sættes Sager til Contingentet i

Arbeide
*

Samme. betr. behøvende saadanne for Armee¬

Contingentet
Samme. adskillige anskaffes for Bornholm

Samme, hvor mange opbevares i Vare=Depotets

Localer
.

Samme. betr. nogle saadanne, som Infanteristen

skal medføre

Samme. hvorledes medføres endeel saadanne for

Contingentet
Samme. betr. Chirurgiske saadanne for Armee¬

Contingentet

Samme. en Chef eller Depotforstander er an¬

svarlig for betroede Sager

Forhold med Afdødes og AfskedigedesSamme.

efterladte Brødposer og Tornystre

Samme, hvilke behøves til Percussions=Geværer

Samme, hvilke anskaffes for Percussions=Geværer

Samme til Hestebeslagning leveres af vedk.

Escadron

Samme. betr. frie Transport over Vandet

Samme. derfor udarbeides et Regl. (ad 1836)

Reqvisitvogne, hvorledes bepakkes ved Contingentet

Reqvisitvogn. Regl. forfattes for Bepakning deraf

til Laboratoriisager ved Contingentet

Reserve, hvorledes forholdes med en undvegen

Saadan, udskreven til Artillerist
Reserve. en for slet Forhold og Tyverie dømt

National maa udtiene sin Tid

Reserve. betr. en saadan, der har faaet Lov at

udtiene sin Tid som Tambour

Reserver. hvorledes skeer Lodtrækning ved Sessioner

28
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20.

21.

26.

32.

38.

48.

54.

88.

91.

96.

163.

166.

186.

218.

245.

320.

357.

346.

76.

77.

89.

237.

281.

289.
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Reserver. betr. deres Habilitet til Krigstieneste 340.

fraRevision. Af hvem foretages betr. Regnskab

Usserød Fabrik 221. 226.

Revue. Dertil regl. hvide Ravndugs=Buxer og

250.Støvletter for Infant. og Jægere

*Ridebanen ved Gottorff=Slot maa udbedres 87.

Rifler gives Jæger=Comp. paa Bornholm (ad

29.1840)
Rifler forandres ved Arsenalet i Rendsborg for

53.Contingentet
351.Rifler uddeles til Bornholms Milice (ad 1840)

196.Rosenborg. naar gives Musik i Haugen

Ryge (Middel til at ryge med). Hvad anvendes

imod Møl i Magaziner 223.

84.Nønne. Murene af Magazinet opføres i Kalk

Rønne. Over=Artilleristerne der faae Arbeidstillæg 188290.

Rønne. betr. Træers Plantning omkring Maga¬

316.ziner dersteds* .

28.Rønne=Arsenal. Hvad opbevarep der.

S.

Sabler. Hvor opbevares for Bornholms Milice 28.

dito.Sabelqvast forbliver uforandret . . . 250. 293.

Sacramente, betr. dets Uddeling. 217.

Sadler — Pak= med Kurve. Deri transporteres
medicinske og chirurgiske Apparater for Armee¬

Contingentet 27.

Sadler —Pak for Contingent — synes og Reg¬

ningen anvises 163. 1775.

Sadelmagerarbeide, hvorledes udføres herefter

for Land=Etaten. 21.

Sagførere, hvorvidt give Møde ved Sessioner 13.

Salg. betr. saadant af Heste til Gensdarmeriet 204.

Saug. Betr. en saadan, som Infanteristen skal

medføre 91.

hvorledes medbringes for ContingentetSauge. 96.

Schema gives til Regnskab= og Controlbog for

Cassen betr. Land=Etatens Legater m. m.... 18.

Schema. hvorledes affattes Beregning over Ex¬

trapleie 342.

Schwerin, hvor bør behandles en Arv, falden der 25.

Segeberg. Hvad tilstaaes Post=Escorter 229231. 266.
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Seletøier anskaffes for Patronkarrer og Vogne (ad

1836) 347.

Seminarier. Geværer overlades dertil for billig

Priis 42.

Senge. hvorledes indkiøbes Halm til Casernesenge 288.

Sessioner. Hvorvidt Sagførere kunne give Møde der 13.

Session. naar maa Stillinger berigtiges 16.

Session. Udgivt for Indqvartering og Befordring

for de Deputerede er Land=Etaten uvedkom¬

mende 234.

Session. Udgivt for Diæter til assisterende Læ¬

ger er Land=Etaten uvedkommende
*

235.

Sessioner. hvilken tilfældig Afgang skal erstattes 276.

Session, hvorledes skeer Lodtrækning. 289.

Session. betr. Besættelse af fire Vacancer ved

Artill. Corps 321,323.

Sessioner. naar Værnepligtige overgaae van¬

ærende Straf, bemærkes det i Tilgangslisten 337.

Sidevaaben. betr. Anskaffelse deraf for Contingentet 51.

Sielland. betr. Stabschirurgens Inspection af

Sygehuse 195.

Siellandske Jæger=Corps. Naar maa Stillinger

berigtiges 17.

Samme. betr. Fodgensdarmers Ansættelse 180. 204,7.

Siellandske Landseneer=Regt. Naar maa Stillin¬

* *ger berigtiges 16.

Samme. alle Land=Etatens Bygninger optages

Ingenieur-Corpsets Inventarium* 40.i

Samme. hvor stort Antal Overcompl. i 1838.

64.40 udskrevne og hvortil anvendte*

Samme. naar Avancen skal anvises 81.

iSamme. Mund. Stykker m. v. maa afleveres

isamme Stand, de vare sidst de brugtes

Tienesten 171.
.

Samme. betr. en udenbyes Offs. Vielse i Khavns.

Garnisonskirke 264.
.

Samme. af hvem bortbæres afdøde ugivte Børn
311.efter Militaire eller civil Militaire*

Samme. Vordingborg skal blot anvise Leilighed

320.for Smedeværksted
Signaler. Betr. en ved Glückstadt posteret Sig¬

86.nalkanon

28.
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Signal, en dertil ved Glückstadt bestemt Kanon

transporteres til Rendsborg 243.

Skandser. Hals og Slipshavn see in litr. H. og S.

Skandseredskaber. betr. Anskaffelse deraf for Con¬

tingentet. 50.

Samme. om deres Transport for Contingentet

kan forventes nærmere Bestemmelse 96.
.

Skarpskydning. Betr. Geværer dertil for Bornholm 28.

Samme, hvorledes udføres af Khavns. Garnison 166.

Samme. Indskydnings=Forsøg befales ved Artill.

Corps 173.

om Baglade=Pistolers AnvendelighedSamme.

til Rendekugleskud 232.

Samme, hvilke Geværer dertil for Lauenborgske

Jæger=Corps 313.

Samme, hvor megen skarp Ammunition medfø¬

res (ad 1835) 345.

Samme. dertil fordeles Patroner paa Bornholm

(ad 1839) 350.

Skarpretter.betr. denne Postes Besættelse i

Rendsborg. 198.
*

Skibsbuxer see in litr. B.

Skibsværft. Havnebatteriet ved Aarhuus bruges

*dert 334. 335.

Skifte. af hvem bekostes Skifte=Protocol 24.

Skilderkioler. flere leveres Artill. Corps 273.

Skildvagter. betr. Bevogtning ved saadanne af

Krudtmagaziner udenfor Rendsborg. 284.

Skiorter regl. som hidtil; een saadan modtages

fra Depotet * 250. 293.

Skiorter maa Uoff. og Trompetere selv anskaffe 301.251.

Skiærf regl. for Off. i Tienesten 253.

)
Skiærf bæres ikke af Localmilice=Off. 253.

Skoe. Deraf fremsendes et Par, hvortil Model¬

ler forfærdiges 41.

Skoe approberes til Prøve for Cavalleriet 58.

Skoe. deraf gives et Par til Trainconstabler og

Cavallerister, til Brug ved Gymnastik m. m. 300.

Skoe. deraf gives Artillerister et Par til Brug

ved Gymnastik m. m.
* 300.

Skoe. Forsøg anstilles med høie Ankelskoe 301.

Skoemagerarbeide, hvorledes udføres herefter for

Land=Etaten 21.



Skoler — Garnisons=Caserne see in litr. C.

Skole — Normal for qvindelig Ungdoms Under¬

viisning i Legems=Øvelser faaer fremdeles

Indtægt for Adgangstegn til militaire Svøm¬

meskole

Skolelærer. Geværer overlades for billig Priis

til saadanne Seminarier
*

Skolevæsen Garnisons — i Khavn. see in litr. D.

Skolevæsen. betr. et paalignet Bidrag dertil
Skrivter. Maanedligen gives Fortegnelse over

modtagne militaire saadanne samt Forord.

og Plac.

Samme. paa Maanedslisten opføres ikke trykte

Skrivter

Samme. forkomne bør for vedkommende Boes

Regning anskaffes
Skrædderarbeide udføres fremdeles for Armeen

paa dens Værksteder
*

Skrædderværksted, hvor etableres for Batailloner

ved Tropper i Provindserne.

Skud, hvor mange Flintestene regnes (ad 1835)

Skydebaner see Skarpskydning.

Skydeselskaber, hvorledes udføres Skarpskydning

af Khavns. Garnison

Skyts. Jernskyts anskaffes for Batterier og Fæst¬

ninger
*

Skytte=Delingen ved Garden til Hest bortfalder
3

(ad 1035)
Slaver. Betr. de til Chirurgiske Academie afle¬

verende Liig af saadanne

Slaver. Forhold med et Depositum ved Rends¬

borg Stokhuus*

Slaver, hvorledes udredes Udgivt for deres Un¬

derholdning og Bevogtning

Tugt= og Rasphuusarbeide substitueresSlaver.

Fæstningsarbeide.

Slaver. betr. to saadanne, der ere afgivne til

Tugthuset
iSlaver, hvorvidt saadanne kunne inddømmes

Tugthuset

*Slaver, naar skal Slaveriestraffen ophøre

Slaver. Forhold naar en saadan forundes Frie¬

heden
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336.

42.

61.

33.

17.

64.

20.

89.

346.

166.

48.

345.

4. 33.

577.

78.

79.

159.

158.

192.

197.
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Slaver. betr. Stiftelsen af et Fængselselskab 320.

Slaver, naar afleveres Liig af dem til chirurgiske

Academie 335.

Slesvig. Paa hvad Vilkaar Svømme=Apparater

for Slesvigske Infant. Regt. maa bruges af

Domskolen 67.

Slesvig. et Pleiebarn, der ikke kan blive Tam¬

bour, maa udlades af Stiftelsen og anbrin¬

ges som Tienestekarl 187.

Slesvigske Cuirasseer=Regt. At Heste, naar de

føres løse, for at gives Bevægelse, maa be¬

handles forsigtigen 11.

Samme. alle Land=Etatens Bygninger optages

Ingenieur-Corpsets Inventarium 40.i *

Samme. Mulct for et ubesat Heste=Nr. eftergives 43.

Samme. hvor stort Antal Overcompl. i 1838—

1840 udskrevne og hvortil anvendte 64.

Samme. naar Avancen skal forsendes* 81.

Samme. betr. et Andragende om Overcomplet¬

tes Anvendelse. 168.

Samme. betr. Ex. Pladsen ved Veile* 195.

Slesvigske Infant. Regt. Betr. Sager, afgivne

til Gensdarmeriet, hvilke maa erstattes 13.

alle Land=Etatens Bygninger optagesSamme.

i Ingenieur-Corpsets Inventarium 40.

Samme. paa hvad Vilkaar Svomme=Apparater

for Regimentet maa bruges af Domskolen 67.

Samme. en Stilling approberes. S4.

Samme.
alt for unge Tambourer maa ikke haves 85.

Samme. betr. Fodgensdarmers Ansættelse 180.

Samme.Mandskab til Gensdarmeriet afgives

dertil strax efter første Tienesteaar 267.

Slesvigske Jæger=Corps. Alle Land=Etatens Byg¬

ninger optages i Ingenieur=Corpsets In¬

ventarium
*

40.

Samme. betr. Fodgensdarmers Ansættelse
*

188.

Slipshavn. betr. Assurancens Fordeling for den

afbrændte Bygning der 275.

Slotshauger. naar gives Musik der 196. dito.

Smed. at Artill. Corps maa nogle Gange bruge

Naqvet=Corpsets ved Control af Materielle 231.

Smedevogne, hvorledes bepakkes for Liv=Regt.

Dragoner 77.
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Smedeværksted. dertil anvises blot Leilighed i

Vordingborg. 320.

Soignering af Syge paa Hals=Skandse betr. 288.

Sokker maa Soldaten selv anskaffe for Under¬

Mund. Gebyr* 251. 293.

Soldater. Betr. Regler for aarlig Afgang fra

Linietropper 1673170.
*

Soldater see videre: Menigmand.

Soldaterbørn, hvilken Mundering 254.

Soldatesqve. Med Regl. for Armatur= og Mund.

Sager til Søe=Togter og Batterier 7. 8. 3437.

Samme, hvad er bemærket betr. Armatur= og

Mund. Sager for saadan til Vagtskibe og

Batterier 10.

Samme. Mund. Sager for Soldatesqve ombord

godtgiøres efter Regning 33.

Spader. hvorledes medbringes for Contingentet 96.

Sparecassen. deri anbringes et Beløb for Gar¬

nisons=Skolevæsenet. 56.
* * *

Sporer forblive uforandrede 250. 293.

Stabschirurgen. Hvorledes transporteres medi¬

cinske og chirurgiske Apparater for Armee¬

Contingentet 27.

Samme skal give Fortegnelse paa Medicamenter

m. m., som Lægerne skulle medføre i Felten 32.

Samme. betr. chirurgiske Apparater for Armee¬

Contingentet 163. 175.

Samme. betr. hans Inspection af Sygehuse
*

195.

Samme. hvad Rang faaer han 229.

Samme. Conduitelister skulle indsendes og hvad

tilsiges de Afgaaende i Pension. 325.

Stabsdyrlæge, hvilke Qvarteerpenge tilstaaes ham 221.

Stabs=Hornblæsere maa faae Givtermaalstilladelse 31.

Stabs-Officerer. Med hvor mange Liv=Regt. Dra¬

goner skal rykke i Felten 151.

Stabs-Officerer. betr. Valdrapper for dem 255.

Stabs=Trompetere maa faae Givtermaalstilladelse 31.

Stadshauptmandskabet. Khavns. borgl. Infant.

faaer nye Faner 280.

Stakit. Betr. Anbringelse af et saadant udenom

284Krudtmaziner ved Rendsborg

Stakit om Krudt=Magazin ved Eideren betr. 335
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Stald=Etat. betr. Hestene 339.

Staldrum anvises directe for Post=Escorter 229231.266.

Staldrum. betr. saadant og Qvarterer for Post¬

Escorter
*

304.

Staldtieneste. I den prøves Trøier med løse

Ærmer 250.

Staldtieneste til Brug ved den gives Traincon¬

stabler og Cavallerister et Par Skoe 300.

Stedfortræder. Forhold betr. Stillinger. 55.

Samme. en Stilling approberes* 84.

Samme. betr. Uoff., afgivne til Gensdarmeriet,

der ville lade sig stille.... 158.

5)Samme. betr. en Stilling. 297.

Samme. betr. Uoff, ved Gensdarmeriet, der ville

lade sig leie. 282284.

Stempelpenge. hvorledes betales for et vist Qvan¬

tum Brænde 202.

Stiftelser. betr. Indkaldelse af Personer, der nyde

Rente af Legater 197.

Stilling. Trompetere henføres til Uoff, der kunne

stilles for Værnepligtige. 9.

Stilling. hvad indberettes med Ansøgninger om

saadanne 9.
*

Stilling. naar maa saadanne berigtiges 16.
*

Stillinger. betr. saadanne 55. 84. 257.

Stilling. naar maa leiede Uoff. gives Afskeed. 95.

Stilling. betr. Uoff., afgivne til Gensdarmeriet,

der ville lade sig stille 158.*

Stilling. betr. Uoff. ved Gensdarmeriet, der ville

lade sig leie 2822284.
*

Stipendiarier. Hvorfra anvises Understøttelse for

243.saadanne ved chirurgiske Academie
a

Stokhuus=Comss. Betr. de til Chirurgiske Aca¬

demie afleverende Liig af Slaver og Omgang

i saa Maade 4. 33.

Samme. at man modsætter sig, at Artillerister

ikke afgives til Vagten 16.

Samme. Forhold med et Depositum ved Rends¬

borg Stokhuus* 57.

Samme, hvorledes udredes Udgivt for Slavers

Underholdning og Bevogtning 78.

Stokhuset, naar afleveres Liig af Slaver til

chirurgiste Academie 335.
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Straf — vanærende, naar den overgaaer Vær¬

nepligtige, bemærkes det i Tilgangslisten 337.

Straffe=Anstalter. Naar skal Slaveriestraffen ophøre 192.

Straffe=Anstalt, hvorledes forsynes med nyttige

Bøger 321.

Straffe=Arbeide. betr. Værnepligtiges Habilitet

til Krigstieneste 340.

Strømper maa Soldaten selv anskaffe for Under¬

Mund. Gebyr
*

251. 293.

Studerende, hvorfra anvises Stipendier for saa¬

danne ved chirurgiske Academie 243.

Stutterievæsen see Direction.

Stykkudske, hvorledes munderes 251.

Støvler. Deraf medgives Contingentet et Reserve¬

Antal 41. 45.

Støvler. Støvlefødder reqvireres efter hines Stør¬

relse 46.

Støvler — Halv. dermed forsynes Artillerister 300.

Støvletter — hvide Ravndugs — regl. for Re¬

vuer og Parade. 250.

Støvletter=hvide Navndugs — Naar bæres af Off. 252.

Støvletter afskaffes ved Artill. Corps. 301.

Støvletter beholdes ved Infant. og Jægere 301.

Svømmelærere, naar opgives Antallet, der hvert

Aar ønskes oplærte 172.

Svømning. Paa hvad Vilkaar Apparater dertil

for Slesvigske Infant. Regt. maa bruges af

Domskolen i Slesvig 67.

Samme. Apparater dertil istandsættes 165.166.

Samme. Bestemmelse for de aarlige Øvelser 172.

Samme. Indtægt for Adgangstegn til mili¬
taire Svømmeskole gives fremdeles Normal¬

skole for qvindelig Ungdoms Underviisning

i Legems=Øvelser. 336.

Forhold naar saadanne behandles af enSyge.

civil Læge 69.

Syge. hvorledes soigneres paa Hals=Skandse* 288.

Syge. hvortil anvendes Platfodede i ringe Grad289.

Syg. betr. en Recruts Befordring til Garnisonen 324. 329.

Syge. Sygdommens virkelige Benævnelse m. m.

anføres i Listerne 328.

Syge. betr. Forskrivning af Medicin. 328.
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Syge. hvorledes affattes Beregning over Extrapleie 342.

Syge. hvor mange Tienstgiørende maa haves i

Khavns. Garnison, incl. Syge (ad 1837)347,350.

Sygehuse. betr. Stabschirurgens Inspection. 195.

Sygehuus=Sergeanter maa faae Givtermaalstil¬

ladelse 30.

Sygehuus=Vagtmestere maa gives Givtermaals¬

tilladelse 30.

Sygelister. Sygdommens virkl. Benævnelse anføres 328.

Søe=Etat. Med Regl. for Armatur= og Mund.

Sager til Søe=Togter og Batterier 7. 8. 34.37.

Samme, hvad er bemærket betr. Armatur= og
Mund. Sager for Soldatesqve til Vagtskibe

og Batterier 10.

Samme, hvor opbevares og udleveres herefter

linnede og uldne Varer for Marinen 19.

Samme. ved hvad Kuldegrad faaer Vagtmand¬

skab et Maaltid varm Mad 24.

Samme, hvilke Epauletter bestemmes for dens

Officerer 171.

Samme opgives aarlig af gymnastiske Institut,

naar dens Svømmelærere kunne prøves 1772 i Noten.

Samme. betr. Etablering af et almindeligt mi¬

litaire Bibliothek i Khavn. 181181. 237.

Samme. paa hvilke Vilkaar entlediges Lærere

ved Landcadet=Corps 235.

Søe= og Land=Krigs=Comss, hvilke Epauletter

for dem 289.
* * *

T.

Tambourer. Med Regl. for Armatur= og Mund.

Sager til saadanne paa Søe=Togter og Batterier 7.

Tambourer. alt for unge maa ikke haves 85.

Tambour. et Pleiebarn, der ikke kan blive saadan,

maa anbringes som Tienestekarl og udlades

af Stiftelsen 187.

Tambour. betr. en Værnepligtig, der har faaet

Lov til at udtiene sin Tid som saadan 281.

Terminer. Naar maa Uoff. og Trompetere be¬

holde Over=Mund. Stykker 26.

Termin for Klædningsstykker udenfor Tienesten

bør foreslaaes 248.
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Terpentinolie anvendes i Magaziner imod Møl 223.

Testamente. betr. et af afgl. Oberst=Lieut. v.

Vette stiftet Legat 185.

Tieneste. Til Brug udenfor den bruges Felthue,

Trøie og ublegede Ravndugsbuxer 248.

Tieneste. betr. Godtgjørelse for Off. der forrette

Andres 342.

Tienestekarl. som saadan maa et Pleiebarn, der

ikke kan blive Tambour, anbringes og udla¬

des af Stiftelsen 187.

Tienstgiørende. Hvilke Mandskaber gives Dou¬

ceurpenge 314.*

Tienstgiørende, hvor mange maa haves i Khavns.

Garnison, inel. Syge (ad 1837) 337,350.

Tienestetid. betr. Besættelse af fire Vacancer ved

Artill. Corps
.

321,323.
*

Tilgangslister, naar Værnepligtige overgaae van¬

ærende Straf, bemærkes i hine Lister 337.

Tillæg. Naar udbetales Cantonnements= ved Cavall. 8.

Tillæg i Fourage tilstaaes Heste, der escortere Posten 43.

Tillæg, hvad gives Mandskab paa Græsvagter 63.

Tillæg. naar gives Forstander for Uoffs. Un¬

derviisnings=Anstalt intet saadant 69.*

Tillæg. hvilket gives en Off. som forestaaer et Comp. 174.

Tillæg. Over=Artilleristerne ved Rønne=Post faae

Arbeidstillæg 188190.

Tillæg. naar gives for Underviisnings=Anstalten 331.

Tinglæsning. Hvilke Offs. eller Officianiers Be¬

stallinger ved Artill. Corps maa protocolleres 306. 316.

Tinglæsning, hvorledes effectueres ved Offs. eller

Officianters Bestallinger ved Artill. Corps 306. 316.

Tobak. hvad anvendes imod Møl i Magaziner 223.

Toldcasse. Deraf erstattes hvad Gensdarme=Off.

give for andre Qvarterer 271.

Toldcontrolleur. betr. Assurancens Fordeling for

den i Slipshavn afbrændte Bygning 275.

Toldvæsen bør tillige afholde Douceurpengefor

nationale Uoff. ved Gensdarmeriet 201.

Toldvæsen. Fødemidler maa Recruter medførei

deres Madposer, uden Tolds Erlæggelse 309.

Toldvæsen, naar anmeldes Vacance af Embeder 331.

Tornystre. Forhold med efterladte saadanne og

Brødposer 186.
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Tornystre ansees for Over=Mund. Stykke og hvor¬

ledes anskaffes 249.

Tornyster regl. for Off. 253.

Tornystre. Remme dertil skulle være sorte* 254.

Toscana. Øen Elba faaer et eget Flag. 330.

Transport. Betr. den frie over Vandet .. 353,359.

Transport. betr. en Recruts til Garnisonen 324. 329.

Transportvogne. Regl. forfattes for Bepakning

deraf ved Contingentet. 76.

Trekroner see Batterie.

Trompetere henføres til Uoff, der kunne stilles

9.for Værnepligtige.
Trompetere. Hvorledes armeres Mandskabet ved

Holsteen=Lauenborgske Troppe=Contingent med

Haandskydevaaben 17.

Trompetere, naar maa saadanne og andre Uoff.

26.beholde Over=Mund. Stykker
*

30.Trompetere. Antal af Givte bestemmes

Trompetere maa selv anskaffe Fodtøi og Skiorter 251. 301.

Træer. betr. deres Plantning omkring Magazi¬

316.ner ved Rønne*

Trøie bruges udenfor Tienesten. 248.

250.Trøier med løse Ærmer. Dermed anstilles Forsøg

Tøihuset, der opføres en Bygning til Krudtfa¬

brication 255.

Tyverie. En Chef eller Depotforstander er an¬

svarlig for betroede Sager 166.

Tyverie. en derfor straffet Reserve maa udtiene

sin Tid 237.
*

Tørv leveres paa eengang til Detachementeti

211.Ratzeburg.

Tørv. Deputatet for Detachement i Ratzeburg

bestemmes 264.

U.

Forslag hvorledes Udtællinger forUdbetaling.

Krigs=Hospitalscassen bør refunderes 93.

Udgivter — Extra, hvad godtgjøres Græsvagter 63.

Udgivter. Hvorledes afholdes de for Caserne= og

171.Inventariisager

Udgivter. betr. Refusion af extraordinaire slige
1855.for Post=Escorter
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Udgivter. mindre maa foreskydes af Holsteenske

Brigade, i Anledning af Inspection af Con¬

tingentet. 287.

Udmarsch. med hvad Styrke Garden til Fods

skal rykke ud (i 1835) 344.

Udrustning Naar sættes Gienstande til Contin¬

gentet i Arbeide 38.

Udrustnings=Regl. for nye Feltbatterier approberes 58.

Udskrivning. betr. Besættelse af fire Vacancer ved

Artill. Corps 321323.
*

Uldmanufactur=Comtoiret indgaaer* 226.

Samme. Bogholderen afgaaer med Vartpenge 226.

Uldmanufacturer. Hvor opbevares og udleveres

herefter linnede og uldne Varer for begge Etater 19.

Uldne Sager. Hvor opbevares og udleveres her¬

efter for begge Etater 19. 644.

Uldne Sager, hvor opbevares og udleveres for

Land=Etaten
*

64.

Uldne Sager. Decission af Regnskabssager fra

Comss. betr. saadanne henlægges under Gen.

Toldkammer 221.

Uldne Sager. betr. Midler til at udrydde In¬

secter og Orme 269.

Uldne Sager. hvortil indskrænkes Forbruget 292,294.

Uldne Sager, hvortil indskrænkes Forraadet 299.

Ungdom — qvindelig. Normalskole for dens Un¬

derviisning i Legems=Øvelser faaer fremdeles

Indtægt for Adgangstegn til militaire Svøm¬

meskole 336.

Uniform bestemmes for Personale i Bureau for

Armeens Commandosager 203.

Uniform. Betr. Armeens
.

247,255.

Uniform. af hvem beholdes den høirøde Farve 248.

Uniformen bestemmes for Ingenieur=Off 253.

Uniform. hvilke Epauletter Gen. Krigs=Comss.

maa bære
*289. 309.

Universitetet skal besætte Klokker= og Gravertiene¬

ster ved Frue= og Trinitatis=Kirker 229.

Underofficerer. betr. saadanne Nr., der skulle be¬

sættes med Nationale 1. 2.

Samme. Med Regl. for Armatur= og Mund.

Sager til saadanne paa Søe=Togter og Batterier 7.



446

Side
Underofficerer. Trompetere henhøre til Uoff.,

der kunne stilles for Værnepligtige
* 9.

Samme, hvad indberettes med Ansøgninger om

Stillinger* 9.

Samme, hvorledes armeres ved Holsteen=Lauen¬

borgske Troppe=Contingent med Haandskyde¬

paaben 17.

Samme. naar maa saadanne og Trompetere be¬

holde Over=Mund. Stykker 26.

Samme. Antal af Givte bestemmes 30.

Samme. Hvo skal decidere betr. Forslag om Di¬

stinctions=Epauletter for Lærere i Ex. Skoler 32.

Samme, hvad godtgiøres Græsvagter 63.

Samme, hvad detailleres i Extracter af Byg¬

nings=Arbeider 88.

Samme. naar maa saadanne, der ere leiede, gi¬

ves Afskeed. 95.
*

Samme. betr. saadanne, afgivne til Gensdar¬

meriet, der ville lade sig stille. 158.

Samme. betr. de for Artill. Uoff, leverende Liv¬

160.gehæng.
Samme. betr. Forandring i Planen for Gens¬

darmeriet . 160,163. 180. 2122216. 220.

Samme. betr. Fodgensdarmers Ansættelse. 180.

Samme. betr. Renters Anvendelse af afgl. Oberst¬

Lieut. v. Vette stiftet Legat. 185.

Samme. Toldvæsenet bør tillige afholde Dou¬

ceurpenge for nationale Uoff. ved Gensdar¬

meriet 201.

Samme. af Over=Mund. Stykker skal findes et

Sæt nye Sager paa Mund. Kamrene 228.

Samme regl. med korte Frakker 248.

Samme. for dem ved Cavall. bortfalde Schuppe¬

Epauletter 249.

Samme, hvorledes munderes 251. 293.

Samme maa selv anskaffe Fodtøi og Skiorter 251. 301.

Samme. betr. saadanne ved Gensdarmeriet, hvilke

282,286.ville lade sig leie

Samme, hvad tilstaaes saadanne paa Reiser eller

286.Marscher

Samme. betr. Gratiale for Præsentation af

286.Ponton=Train
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Side

Underofficerer. at udtiente hvervede saadanne

291.maa antages ved Fodgensdarmeriet*

356.Samme. betr. Frie=Transport over Vandet

Samme. naar kan Tillæg gives for Underviis¬

69. 331.nings=Anstalten.
*

351.Samme. Hvo faaer Rifler paa Bornholm (ad 1840)

Understab. af Over=Mund. Stykker skal findes

228.et Sæt nye Sager paa Mund. Kamrene

30.Understabsbetiente. Antal af Givte bestemmes

356.Samme. betr. Frie=Transport over Vandet

Underviisning. Normalskole for qvindelig Ung¬

doms Oplæren i Legems=Øvelser faaer frem¬

deles Indtægt for Adgangstegn til militaire

Svømmeskole 336.

Underviisnings=Anstalt. Naar faaer Forstanderen

intet Tillæg. 69.

Samme. naar kan Tillæg derfor tilstaaes 331.

Uorden. Hvorledes afværges ved Fyrtaarn i Fre¬

deriksort=Fæstning. 14.

Usserød. Der kunne leverede Varer fremdeles halles 209.

Usserød. Decision af Regnskabssager fra Comss.

betr. saadanne henlægges under Gen. Told¬

.
kammer 221.

Usserød bliver afleveret fra Coll. til Comss. betr.

uldne Sager 221.

Usserød., hvorledes overleveres til Comss, for

uldne Sager og Forhold i saa Henseende 224.

Usserød. Controlleuren derved afgaaer med Vart¬

227.penge
Usserød, naar vil Overlevering af Fabrikken finde

Sted og Hvo skal møde ved samme. 227.

V.

Vaaben. Hvorledes armeres Mandskabet ved Hol¬

steen=Lauenborgske Troppe=Contingent med

med Haandskyts 17.

Vaaben, hvor opbevares Geværer og Ammuni¬

tion for Bornholms Milice 28.47.

Vaaben foranstaltes ændrede ved Geværfabrikken

52.og Bossemagere for Contingentet
53.Vaaben. betr. Reparation af samme paa Bornholm

232.Vaaben. betr. Haandskydevaabens Indretning
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Side

Værnepligtige. Ansøgninger fra dem tilføies Lægd¬

og Løbe=Nr. 336.

Samme. naar de overgaae vanærende Straf,

bemærkes det i Tilgangslisterne 337.
* *

Samme. betr. Anvendelse af Overcompl. 337.

Samme. betr. deres Habilitet til Krigstieneste 340.
*

W.

Wittnæben, Kr. Assessor. Betr. den af ham til¬

budte yderligere Sikkerhed for Cassereren 83. 90.

3.

Zahlkammeret. Forslag hvorledes Udbetaling for

Krigs=Hospitalscassen bør refunderes 93.

Æ.

Ægteskab. Antal af givte Uoff. m. Fl. indskrænkes 30.

Æres=Epauletter, beskadigede i Tienesten, indsen¬

238.des, for at istandsættes

Ø.

Øre. Betr. en saadan, som Infanteristen skal

91.medføre
Øxer. hvorledes medbringes for Armee=Contingentet, 96.




