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15. februar 1808.

Fr., hvorved Landeværnet i Danmark ophæves, og denne
Deel af Forsvarsvæsenet gives en anden Indretning.
Cancel. p. 84. See Circ. 25 Mart. 1808, C. Br. 26 Sept 1808 og 10 Oct. 1809.
Jvfr. Pl. 1 Nov. 1810, 11 Marts 1829 og Fr. 27 Jun. 1842. See nu Lov 12 Febr.
1849.

Gr. Ligesom Kongen har draget Omsorg for, med Næringsbrugenes mueligste
Skaansel, at sikkre Udskrivningen til Hans staaende Hær, saa har Han endvidere
paa det nøieste overveiet, hvorledes Landets Sønner bedst kunde forene deres
Kræfter til Landets Værn, og det er i Overeensstemmelse med den dertil lagte
Plan, at følgende herved befales:
1)
Den hidtil gieldende Indretning af det danske Landeværn, i Følge hvilken
samme har været fordeelt i særskilte, uden Forbindelse med Linietropperne
bestaaende, Regimenter, skal herefter være ophævet tilligemed alle derom
udgangne Anordninger og Befalinger.
2)
Derimod skal der af det Mandskab, som tilforn hørte under Landeværnet i
Danmark, og som ikke allerede er eller bliver udtaget, blandt de udtiente
Cavallerister i de 2de Siellandske Districter, for Hs. Høihed Prinds Friederich
Ferdinands Dragon-Regiment, oprettes 19 Batailloner Infanterie, 1 Bataillon
Jægere, 2 Batailloner lette Tropper, og 10 Compagnier Artillerie; hvilke
Batailloner og Compagnier, paa den Maade, som i denne Anordning foreskrives,
blive at complettere og recruttere.
3)
Af forommeldte 19 Batailloner Infanterie skal tvende forbindes med ethvert af
de 9 Infanterie-Regimenter, som udskrives i Danmark, under Navn af disse
Regimenters 3die og 4de Bataillon; hvorimod den Bataillon, som paa Øerne
Langeland og Taasinge oprettes, skal udgiøre en Afdeling for sig, under Navn af
den Langelandske Infanterie-Bataillon, med hvilken det paa Ærøe anordnede
Auxilair-Compagnie sættes i Forbindelse.
4)
Infanterie-Betaillonerne inddeles til 4 Compagnier, hvert paa 200 Mand; og
naar en Bataillon, saaledes bestaaende af 800 Mand, er samlet, udtages af hvert
Compagnie de 40 mindste og behændigste Karle, af hvilke dannes et 5te
Compagnie, og som blive Jægere.
Men foruden ovennævnte faste Styrke, bør endvidere for hvert af de 4
Compagnier ansættes 50 Overcomplette, paa det at samtlige Compagnier, ved
indtræffende Vacancer, strax igien kan giøres fuldtallige,

5)
Den nye oprettende Bataillon Jægere, ligeledes bestaaende af 800 Mand faste
og 200 Obercomplette, skal forbindes med det Siellandske Jæger-Corps; og de
2de nye Batailloner lette Tropper, hver af samme Styrke. med den første og
anden Siellandske Bataillon let Infanterie.
6)
Af de ovennævnte 10 Compagnier Artillerie, skal de 8, som udtages i
Sielland, formere een Bataillon, og denne, saavelsom de øvrige 2de Compagnier,
fra Nørre-Jylland, forbindes med den danske Artillerie-Brigade.
Ethvert af disse 10 Artillerie-Compagnier skal bestaae af 160 Mand, og
desuden tillægges 40 Overcomplette, som ved forefaldende Vacancer strax kan
indtræde i de faste Nummere.
7)
Under forommeldte, til de danske Regimenter og Corps annecterede
Batailloner og Compagnier blive, af det tienstdygtige Mandskab, følgende, nu og
i Fremtiden, at ansætte:
a) Alle de som, efter at have tilbagelagt den foreskrevne Tjenestetid, under første
eller anden Bataillon, ved noget Regiment eller Corps, være sig Cavallerie eller
Infanterie, fra samme have erholdt Afskeed;
b) De, som i Følge Pl. 6 Nov. 1807 ere udseete til, at anvendes som
Landeværnsmænd; og endelig, for den tilkommende Tid,
c) alle de tienstdygtige Reserver, som ikke, forinden de have fyldt det 27de Aar,
ere udskrevne til den staaende Hær.
(Jvfr. C.-Br. 28 Juli 1838).
8)
For saadan Ansætning til Tienesten blive dog, saavidt mueligt, følgende at
fritage:
a) Alle Gaardbrugere og Huusmænd, som med egne Heste og egen Plov drive
deres Jord;
b) Alle som ere gifte;
c) Enhver 60aarig Gaardmands, og enhver Gaardbrugende Enkes eneste
hielpende Søn; og endelig
d) de Landsbye-Smede, og Hiulmænd i ethvert Sogn, som af Amtmanden
skiønnes at være nødvendige for dette, og som af ham meddeles Bevilling til der
at drive deres Haandtering.

Iøvrigt bør den Ældre stedse fritages for den Yngre, saalænge der haves
Mandskab nok til at complettere det i det foregaaende bestemte Antal; hvorved
dog tillige bør paasees, at Halvdelen, eller i det mindste 1/3, af dem, der saaledes
udtages til Tienesten, have forhen tient ved Armeen.
(See C.-Br. 25 Nov. 1834, Justits Min. Circ. 2 Dec. 1848 i Dep. Tid. f. 1848
S. 822-23. Pl. 30 Mart. 1813, 26 Nov. 1822, 28 Nov. 1827, 11I Mart. 1829 § 5,
jvfr. nu Lov 12 Febr. 1849 § 29 ff.)
9)
Enhver, der udskrives, enten som fast Mand, eller som Overcomplet, og ikke
allerede har erhvervet Øvelse i de Vaabens Brug, hvorved han skal tiene, bør
strax, i Exerceerskolen, dertil dresseres.
10)
Tjenestetiden for enhver, der ansættes ved disse til Regimenterne og
Corpserne annecterede Batailloner og Compagnier, som fast Mand eller
Overcomplet, bestemmes til 8 Aar.
11)
Endskiøndt det er Kongens Villie, at de, som paa nogen af disse Maader
forbindes med den staaende Hær, ikkun i Krigstider skulle fremkaldes til
Tienesten; saa skal det dog være Pligt for enhver af dem, at indfinde sig til
samme, naar han dertil af sin Øvrighed eller sine Officerer opfordres, ligesom
han og, saa ofte det befales, bør møde ved Mandskabets Vaabenøvelser.
12)
Naar dette Mandskab indkaldes til Tienesten, og for den Tid det i samme
forbliver, staaer det paa lige Maade under de militaire Love, og nyder lige
Rettigheder, Godtgiørelser og andre Fordele, som de øvrige udskrevne
Krigsmænd.
Dog, dersom Tiden til en saadan Indkaldelse ikke overstiger de 23 Dage, som
ere bestemte til Linie-Troppernes Samling, nyde de Indkaldte ikke den dem ellers
tilkommende Douceur.
13)
De, som i Følge denne Fr. ansættes ved Regimenterne og Corpserne,
overgaae, efter den i 10de § bestemte Tids Forløb, i en særskilt Reserve-Klasse,
og blive deri staaende, indtil de have fyldt det 45de Aar, hvorefter de aldeles
udgaae af Rullerne.
14)
De, som efter 8de § ikke ansættes i Tienesten, indtræde strax i fornævnte
Reserve-Klasse, hvori de ligeledes blive staaende til de have fyldt det 45de Aar,
da de udgaae af Rullerne.

15)
Reserve-Klassens Mandskab fritages aldeles for at møde i Exerceerskolen og
ved Vaabenøvelserne. Der skal eiheller nogen af denne Klasse indkaldes til
Tienesten, med mindre det Compagnies bestemte Styrke, til hvilket Reserven
hører, skulde lide en saadan Afgang, at samme ei ved de i 4de, 5te, og 6te §
omhandlede Overcomplette kan erstattes, eller og Kongen Selv, foranlediget af
Nødvendigheden, paabyder Reservernes Indkaldelse. (See C.-Br. 27 Febr. 1808.)
16)
I Overeensstemmelse med disse Grundsætninger, blive samtlige i Danmark nu
oprettende Batailloner og Compagnier saaledes at fordele til de Regimenter og
Corps, med hvilke de skulle forbindes:
I Sielland.
Til det danske Livregiment, 2 Batailloner.
Til det norske Liv-Regiment, 2 Batailloner.
Til Kongens Regiment til Fods, 1 Bataillon.
Til den danske Artilleri-Brigade, 8 Compagnier, som formere, 1 Bataillon.
Paa Møen, i Lolland og paa Falster.
Hs Høihed Prinds Christian Friderichs Regiment, 2 Batailloner.
I Fyen.
Til Kongens Regiment til Fods, 1 Bataillon.
Til Hs. Kgl. H. Kronprindsens Regiment, 2 Batailloner.
Paa Langeland og Taasinge.
Til den Langelandske Infanteri-Bataillon, 5 Compagnier.
I Nørre-Jylland.
Til det Fyenske Infanterie-Regiment, 2 Batailloner.
Til det 1ste Jydske Infanterie-Regiment, 2 Batailloner.
Til det 2det Jydske Infanterie.Regiment, 2 Batailloner.
Til det 3die Jydske Infanterie-Regiment, 2 Batailloner.
Til det Siellandske Jæger-Corps, 1 Bataillon.
Til den 1ste Siellandske Bataillon let Infanterie, 1 Bataillon.
Til den 2den Siellandske Bataillon let Infanterie, 1 Bataillon.
Til den danske Artillerie-Brigade, 2 Compagnier.
17)
Det skal ikke være nogen af dette Mandskab formeent, hvad enten han er
udseet til Tienesten eller staaer i Nummer som Reserve, at forandre sit Ophold,

og paa kortere eller længere Tid at begive sig andetsteds hen i Kongens Riger og
Lande.
Dog bør ingen, som endnu staaer i Rullerne, forandre Opholdssted, uden at
have anmeldt sin Bortreise for Stedets Øvrighed og for den høistcommanderende
Officeer ved det Compagnie, hvortil han hører, samt af disse erholdt skriftligt
Beviis for, at saadan Anmeldelse er skeet.
Med dette Beviis har han, inden 4 Dage efter sin Ankomst til det Sted, hvor
han agter at opholde sig, at melde sig hos dette Steds Øvrighed og hos den
høistcommanderende Officeer ved det nærmeste Compagnie i Districtet, hvorom
disse skal meddele ham deres Tilstaaelse paa det medbragte Beviis. (Udvidet ved
Fr. 8 Mai 1329 § 9.)
18)
Skeer saadan Flytning ikkun paa 1/2 Aar. eller kortere Tid, da bliver den
Flyttende staaende i Rullerne for det District, hvor han tilforn opholdt sig.
Forandrer han derimod Opholdssted paa længere Tid end et halvt Aar, da bør han
indføres i Rullerne for det Bataillons-District, hvori hans nye Opholdssted er
beliggende, eller som er samme nærmest; hvorimod han, naar dette bevises at
være skeet, udslettes af de Ruller, i hvilke han tilforn var antegnet.
19)
De, som tilforn hørte under Landeværnet, og ved denne Frs Bekiendtgiørelse
opholde sig i nogen Kiøbstad, uden at have der vundet Borgerskab, skal ligeledes
strax anmelde sig for Øvrigheden og vedkommende høistcommanderende
Officeer, for at indføres i nærmeste Bataillons og Compagnies Ruller.
20)
Forlader nogen sit Opholdssted, uden at være forsynet med den her ovenfor
befalede Rigtighed, da straffes han, efter Omstændighederne, med Bøder til
Stedets Fattige, fra 2 Rdlr til 4 Rdlr, eller med Fængsel paa Vand og Brød fra 4
til 8 Dage.
Lige Straf skal ogsaa den være undergiven, som ikke inden 4 Dage efter
Ankomsten til sit nye Opholdssted anmelder sig hos vedkommende Øvrighed og
høistcommanderende Officeer. Begaaes Forseelsen oftere, bør Straffen fordobles.
21)
Alt, hvad der vedkommer den her omhandlede Udskrivning til Kgl. Tieneste,
saavelsom Mandskabets Af- og Tilgang og dets Overførelse i Reserve-Klassen,
bør forhandles ved de aarlige Landmilice-Sessioner.
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