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Ilette lille Á,rbeicle har været forelagt Krigsnrinisteriêt, som ofter ¿t havs

laclot clet gjennemsee har erklæret sig villigt til at unalerststúo dets udgivelse
i rrykkon. Yed tlenne unclerststielss brirrges det nu f¡em for offentlighecten,

hvorpaa det oprindeiig ikke ha¡ gjort nogerr Forclring,

Som pao Titelblsdet arrtydot, indchoìcles her i alt væsentligt kun e¡¡

nogenlunde syst€matish o¡dnet Sammenstilling af clo givne Bestemmelser.,

Munderlngsvæsenot betræfende, D¡ clisso Bsstommolsor imidlertid orc

baado nango og spredto og ikko altiil lstto at flndo sig tilrotte imollom,
lll ot Apparet som det her foroliggencle clog maaskeo kunno gløro sin
Nyito, deels som Ledetrqad til Oriontering i Forholdone, dosle somM¿teri¿l-
samling til vide¡s Be¡rboidelse.

Stofets Bogrænclsrring er givon vod den ofûcislls Botydning af Orde¡¡o:

,rArmoens MunclerÍngsvæsen(,. Derullclsr fnclbefattes nemlig Alt, hv¿il clor

¿ngaaer Armeons, c: l¡er Underclassernes, Forsynlng mod Overmunclering,

Læclertøi, Hosto - Eqvipagesortor for Cavalleriet og enkolto med clisse

Katogolþr beslægtedo fnventariosager til spocielt Brug; fremcloles Under-
mundoringen og cle saakaldio Bepakriingsreqvisiter, ellsr retforo de til
doslige Sagers Andkaffels; tilstaaede Qoclúgjørolser.

Forholdenes Udvikling i Tiùsns Løb har paa clotto Gebsot saa særdeles

Meget at sige, at den historisks Behandling synos at ma¿túo forotrækkes

for en reent skeletagtig Opstilling af gjælrlonde Reglor. -A,t don historjske

Fremstilling naturlig doler sig i de tre lloveclafsnit: før, unclor og efte¡.
I(rigen, behsvor næppe nog6¡r nælnlerô Udvikling, Ilvo¡ledes Stoflet

løvrigt under hver af disso Ilovedafdelinger er ordnot, vil fremgaae af
omstaaondo Ovorsigt, der tillÍge kan tjene som Indholdsfortegnelse.
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-Betydnfngen af do benyttede Eenvijsningstegn eÌ følgende:
B. S. - Den militai¡e Rescriptsamlirrg (til 1gö6 inclusive);
O. ù. - Ofûciolte Meddelelser i ,,Tidsskrift for Krigsvæsen.r lgðö-ö6;
O. S.,- Ofûciel Samling af ,,Love, Rescripter og Resolutioner, 6om

arrgaao Ifæren,rr (fra lg57 Fortsættslse af den milltaírs
Rescriptsamling),

Armeens lllunderingsvæson eftor 1842,

r. 18,4t,-47.

VU nr*..organÍsationen af 1842, der ophævede de Epecielle

Afdelingsbenævnelser, bortfaldt ogsaa de vetl Navneforskjellig-

heden fi'emkaldte mange og uvæsentlÌge Forskjelligheder ir

[roppeafrlelltrgernes Unlformerlng. Den samme,,Dsneartetheal,

som med enkelte Untltagelser gjennemførtes ved; ,,Benævnelsen'

af aller til samme. Vaabenart hørende Afdélinger;,.gjordea':ogsad

gj4ldenile verl,disees, iBektæclniqg,, g¿a .at Êegelen'rblèvi',at'l\f;

delinger af samme Vaqbenart. indbyrcle's kun,skjelueded,veil, eü

Numer.

Det : allerede dengang fremkomne, 'tr'orslag orT' IndføÍelsen

af nrørke Vaabenfral¡ker, navnlig for Infanterieü¡l toges' ,ilùe
tilføtge. Det anførtôs derimod, at en Opgivelse af den ,røde

Farve som'" Hovealfarven i Armeens Beklæilning vilile være

upopulair saavelsom ,i økonomisk Henseende utilraadelig for

Øieblikket, da store Forr¿atl af røile Muntteringer og rødt Klæile

havdes i Behold. liluo bibeholtli ¿ltsaa i Hovedsagen den

,,nationale( Farve: Kraprødt; men ligesom der allerede dengang

maa være yttretTvivl om denne Farves Skjønhed, eftersom den ikke

fandtes anvendelig for Officerernes 0g ekulde søges.rforskjønîstr¡

for [Jnderclassernes Yedkommende (Mil. Rescr. Saml. 184t.
Side 248), saeledes maa ogsaa Uhonsigtsmæssigheden af tlen
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iøile og andre lyse, afstikkenale Farvers anvenclelse til militairü
Brug indtil en vis Grad have været erkjendt, eftersom ikke
alene Jægerne, men ogsaa Ingenieurtropperne normeredes med
mørke Munderinger, hvortil enclnu kan føies. deels at det
allerede i 1841 (Rescr. samr. s. 250 jfr. 2gg) angives som
Hensigten, at forsyne hele Armeen med gra¿e Feltkapper
istedetfo,r lyseblaae., grønue,og mørkeblaae, deels og,navnlig,
at det hvide Lædertøi, uagtet det saa nødvendig synes at høre
merl til den nationale Unilbrm, allerede i Ig4Z var dømt til
efterhaanden at falde borti"og afl"øses af sort (Rescr. saml. tg42
S.,414, vitle dog Circ. 5 Novbr. 1g44. S. BBll.

';.;K,laprøtlt blev altsaa fi'a 184p som tidligere Munderingens
Eoi'eilfarve for. artilleriet, .cavalleriet (Dragonregimenterne) og
Infanterieg,i(tÍniebataillonerne),, Førstnævnte vaabenari nori
meredes,,derhos med Mørkeblaaür,de to sidstnævnüe mett: Lyse_
bl&dt'r;Bom Supplementsfarver, ,d. v. s. til Opslag og Krave paø
Munderingen,samt ,iil Beenklæder, Trøie og Hue; Artilteriet
uietl gule, Kúapper",nì. v.,.'Gavalloriet, og Infanteriet merl hvide,
Lætlertøiet vdr for Tøi-Etateùb vedkommenrre sort, for de øvrige
fornævnte afdelingers derimod - ialtlakl foreløbig --. hvirlt.
, : Da kraprøde Vaabenfrakker ikke ansaaes for klæclelige,

beholtlt de her nævnte vaabenarter de saak¿ldte Munder.ings-
kjoler, d. e. kortskjødede Trøier, og for artilleriets Fotlmandskab
og Inl'anteriet, som paa Freclsfod ikke vare normer.ede med
Feltkapper, reglementeredes mørkeblaae (eventuelt graae) Over-
kjoler til Vinterbrug i Garnisonen.

, , Inggniêurtropperne og .Iægerne normeredes derimod med.
vaabenfrakker, der, efter Bestemmrilsen.skulde være saale¿les

inilièttede, at Ílrøie- efte¡ 0instændighederne kunde bæres derunder,
hro¡ved;'-v'inter-overkjolerne antogeg at blive overflødige. f)isse
Tro$þer.,erholdt en,møi.k og',i det Væsentlige eensfarvet Be-
klædning,.som .for Ingenieurhoppetne var heeli .mørkeblaa 

med
:
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gule 'Knapper og sort Omklapnïng, foi Jægerne heelt mørke-
grøn med hvitre Knapper og høirød omkrapning. Lætrertøiet
var for disse Aftlelingers Vedkommende sort.

De Kongelige Livgarder samt Gardehusarerne behordt frem-
deles en fra de øvrÍge Troppeafdelingers forskjellig og navnlÍg
pynteligere uniformering, hvis Details dog for den alminderige
Betragtning af Munderingsvæsenet kun have Interesse forsaavidt,
som der tilstodes tlisse Afdelinger en rigeligere Forsyning og
til'undercorporals- og Menigscrassen Muncleringsstykker af finere,
alisaa ogsaa kostbarere, stoffer end for de tirsvarende crasser
i tlen øvrigo Armee reglementeret I

Disso lìnere Stoffer, der benævnedes Garderklæde og
Garderkirsei, anvendtes iøvrigt til Beklætlning fol hele .a.rmeens
underofficeergclasse. specielt distingveredes unalerofficerer pp.
samt Undercorporaler og Spillemænrl ved flade Snore (af Knap-
pernes Farve, ved Garderne tiltteels af Sølv) , i F orm af
sparrer paasyede over,iErmeopslagene. underofficeersclassen

normeredes endvidere med Klædes - Epauletter af MunderÍngens
to Hovedfaruer., og hvorpaa Àfdelingens Numel var angivet
ved Meial-Tal; Hoboister og overspillemænd resp. Trompetere
derhos med skulderpudeL (svalereder), hvilke sidstnævnte ogsaa
reglementeredes for spillemæntlene, ,oen disse saavel.orí uudrr-
corporaler og MenÍge fik istedetfor Epauletter paa Munderingen
skulderklapper med paasyede Klædes-Tal, angivendè Àfdelingens
Numer.

De Bestemmelser, ved hvitke tlen nyorganiserede Armees
Beklædning reglementeredes som foranført og bestemtes en
detail, ere navnlig:

Kgl. Rescr.ipt af 77de August lA4I (Rescr. Saml. S.

24?) indeholclendo foreløbigi Bestemmelser eller Antydninger,
lVlunderingsvæsenet betræffende; 

1+
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CollegiÍ Skrivelse af 14de geptbr. l84l (R. Saml. S.

292 tr), deT bekjendtgjøl og tildeels nærmere udvikler
Indholdet af forannævnte Rescript, og

Speeielle Muniler.ingsre,glementer for de respective

Troppeafdelinger pp., allerhøist approberede rsom provi-
soris! gjælilende( urider 8de Juli 1842, be$endtgjorte ved

Circr¡laire af ?0de Augusr s. A. (R. Saml. S. 455 tr)
hvorved saavel Beklædningens Detail som Afdelingernes
Forsyning, Sagernes Tjensttid og Reglerne for deres Ved-

, ligeholdelsb og Fornyelse fastsættes.

Prøvor af tle forskjellige Muqrlerinjsgjenstanale approberedes

efterhq,arqden i Løbgt af Aarene lB4Z og,43, og Afdellngernes

Fgrs¡pi¡-.S meti reglementeretle Sager sLete. sqccess¡ve,. deelg veil
nye Slggrs Lqvering, ,deels. ved ældres Omdannelse

[orsyningens Størrel¡e v¿r. ved Munderingsreglementerne

fastsat saaledes, dt der ved :Artilleriet og Cavalleriet skulde

haves, Beklædning for 6 Àars, vetl Infanteriet for 5 Aars
Mandskab (jfr. Rescr. Saml. 1842 S, 815)*). For hvert til
denne Styrke hørende Numer normeredes 1 Sæt Eqviperings-

gjenstantle, men det paalagtles Afdelingerne, ved god Økonomi
i Aarenes Løb at søge tilveiebragt dobbelt Besætning af rle

vigtigste Klædningsstykker for den tjenstgjørende Styrke, saa-

ledes altsa¿, at der til enhver Tid kunde haves complet og

fuklkommen tjenstdygtig (ny elter saagodtsom ubrugt) Beklædning

for hele Afdelingens Krigsstyrke efúer Reglementet.

, P,uttp Resultat skulde: søges opnaaer ved Anventlelsen
af lfrtj,gnte Sagor, d. r. g., ved fremdeles at bruge ùIop-
deringsstykkerne, efterat dereg Tjensttermin var. ¡ril!øben. Men

-------j--:-

. +),tr'ortÄrtilleriots Vedkommende nJrmereiles eu større Beholdning vett
Kgl. Bes. 29 Novbr. 184ö, B. S. S. 209.

5

Anvendelsen af ucltjente Sager i dette Øismeat, til Brug i daglig
Tjeneete, intlskrænkedes meget betytlelig dervetl, at der til Ind-
klædningen af den aarlig mørlende Recrutstyrke (af Linien)
ingen Muncleringssager leveredes. hvorimod de udtjente Sager
fortrinsviis rtertil skulde anvendes. Der paaragdes artsa¿ i denne

Henseentle Afdelingerne en Forpligtelse, som maatte opfyldes,
forinden der kuntle blive Tale om at fylttestgjøre Ønskeü om
en mere udstrakt Anvendelse af udtjente Sager. *¡

Til denne Forpligtelse maa der være úaget Eensyn vetl
Fastsættelsen af de forskjellige ilunrleilngesúykkersDrugstld, som
indeholilies i Munileringsreglementerne og bragtes i tab'eilarísk

Form verl tle saakaldte"Terminlister, efier hvis Ualvisenale

de aarlige Nyleveringer fanclt Sted. Bnrgsterminerne, * ,der

idetmindste i formel Henseende faltlt sammeu med Term'tnerne

for nye Sagers Levering, - maatte nemlig ansættes saaledes,

at Sagerne elter tleres Uilløb ikke kunde være aldeles opslidte,

men 'endnu kunde bave baarle nogen Holilbarhed og et nogen-

lunde anstæniligi Udseende.

Iøvrigt maatte Brugsterminerne selvflølgelig beregnes efter

Forhoklet mellem Klædningsstykkernes Holdbarhed og rlet Slirl,
den daglige Brug vilde medføre**). Eet ligger imirllertid i

+) Den kongeligo Livgarde til Eost erholclt dog Terminlevering af Ovor-
mundoringestykker ôil sino Recruter.

Yed ArtÍlleri-Regþontorne blev tlot paa Gruncl af dou fo¡holdsviis
store Recruttilgang og clet botyclollgere Stiit i den clagligo TJeneste,
kun en Deel af Rscrutbeklædningen, som B¿tterisrne skulcle uclbringo

. , ¿f cle udtJonto Sager, bvoriuiod Reston.skulile,særlþ leveres, fornyer
og. vedligeboldes umiddeìba¡t for St¿tskessene RognÍng.

+') I Rebcript af 17 Àugust rs¿r in.'s. S, 249) ii¿¡j*, ¿i àer vóa
Brugstermiirornes Ânsættelse ogs¡¡& kunile (skutile?) ,,tagos Eensyn til
TJenoste i Foretærkniugeo.s Ev¿cl der'herved hbr yær6t Bigtot til,
fremgaaer uden Tvivl af Csncsll. ,Circ. ? M¿i l84l og Colteg. Skr.
24 Soptbr. s. A, (Mil. R. Saml. 1844 Side t?8 og B0B) om aartig
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sagens Natur, at,intet af disse Momenter kunde være hverken
constant eller ved Reglementornes Udgivelse tilstrækkelig b.0_
kjendt, hvilket især gjælder om Slittagen, sorn ligefrem be_
tingedes af Forhold, der ved arn¡eeng omorganisation væsentrig
forandredes og ved Munderingsreglementernes Udgivelse ingen_
Iunde vprp consolÍderecle i cleres nye Skikkelse. F,oruden .at
pelve Tjp,+esten kom til at udfylde en større Deel af Maud-
skabets Tid og saaledes umiddelb¿rt medførte større Slid paa
Munde¡lqgçstykkerne, indhaadte ogsaa ved Armeeorganisaúionen
af 18{B,$,en væsentlige Foran,.dring, at tlet nu blev almintleligt
fór, |v,fauilskabet ai bære militaire. K}ærlningsstykker ogsaa ualen fo,r

Tjgopp}gft, ,mqdenq .fitlligere iklrs ¿¡.r. tlette havde været for*
budt, men .Mandskabei, enrlog ved flere Leiligheder i serve
Tjenesien h¿vrle skullet mødo i egne Kræder. De fårebbige
BestemmeÌser af 17de august 1841 norrìere til paaklærlning

for Soldaten udenfor Tjenesten en Felthue, en Trøie og et
Par ublegede Ravndugs Beenklæder, men da denne Extra_
levering ifølge Kgl. Resolution af 6te April 1g4B (R. Saml. S.

152) 
"paa 

Grund af den betyderige Bekosinings brev stilret i
Bero indtil videre og ikke senere præsteret, blev sortratens
daglige Dragt ogsaa udenfor Tjenesten de dl rlen ordinaire
Forsyning hørende Klædningssüykker: Ferthue, Trøie og Kirseis
Beenklæder. Var det nu end foreskrevet (l? August tgdl,
R S. S.247), at militair paaklædning ikke maatte bæres,under
udførelsen af privat arbeide, ligger det clog i ß'orholdets Natur,
at ctgt tle nævntq Ktættningsstykkor ved deu iøvrigt tillattte
Brug,paavirkende,slid.,ingenlunde kunde forud beregnes, hvilket
fdstl.igey"e maaúte forøge Vanskeligheilen ved Ansættelben af
'' -a.

In4kaldelse ¿f 50 Manit .tr'orstærknings-Becruter pr. Bataillon, samt
oñl Suppleringsmandskab-til Forstærkningeu, for hvor 6 Mand 1 som
overcomplet.

i
Sagernes Brugsterminer. I denne uundgaaelige Usikkerhed Í
de fundamsntale Beregninger ligger utvivlsomt ogsaa Grunden
til , at Munderingsreglementer.ne kun approberedes ,,som proíi_
sorisk gjældende'(, hvorved det . urltrykkelig paalagdes Frem-
tiilen aú tage Hensyn til, hvacl Erfaringen maatte lære. (Dette
€r ogsaa ucltalt i den ovennævnte Kgl Reeol äf 6 Aprit lg43
samtidig nred, at .den som anført ophæver en '¿f ile Foruil-
eætninger, hvorpaa Munderingsreglementerne vare byggede).
, , De :,calculerede .Brugsterminer ,bragtes med.Hensyn til nyð

Sagers .,levoiing for Underbfficerdr , þp og. Uútlercorporaler :
altsaa for ttet til stadig ieller: ialtfald til 2 Aarb o"f¡ruàt fieneste
værende,Personale, - til Anvendolse ligefrem, saale¿les nemlig,

at nye Beklædningsgienstande til aile de herommeldte Numere
leveredes påa een Gang, naar de ældre havde tjent den fastsatte

Tid. For de Meniges Vedkommende blev derimorl Nyloveringen
af de vigtigste Klædningsstykker effectueret med en qvota Deel
aarlig for hver Afdeling, dennes fulde Styrke beiegnot som

ovenfor ved Forsyningen er angivet.

Lædertøi, IIeste-Eqvipagesorter og Staldreqvisiter samt

enkelte Munrleringsgjenstande metl lang Termin (hovedsaglig

õaadaune, som ikke vare begtemte til stadig Brug i FredstÍtl)
fornyetles tlerimod først efter Udløbet af den fulde Terúin for
hele Beholdningen.

Deri'normerede Leveringstid var hvort Aare October Maanert,
fra hvilket Ttdspunkt Terdinerne ,beregnbiles¡ 'rDe ltfdelingerne
eftgr Terminlisterne tilkommenale Sager skùltle ,,ieqvirer'es i; del
foregaaende Aars Noverhber: Maaned, for Overmdnderiúgens;','l
December for Lædertøiets Vedkommende.

E¡rkelte UdrusmÍngsgjenstande,, s&&som Chacot-Cordons til
Galabrug, Carabinhager, Ophængskroge til Sabolgehæng, Lade-



I
'stokvaltser, betragtedes som In v e n t a r i e s t y kk e r og fornyedes
ikko',fordi,.de eftç¡ Terminristen havrte udtjent, men. f'ørst naar
(le ,t[$ige vare cassable +).

Ílolnystotrorrosp. Mantelsække og Brødposer anskaffedes af
rÏJndç¡offiçerer,p;p, gg Êpillçpp¡¿,r(do Hvervecle) vecl Ingenieúr.

$,lQnf$+q; Artille.r¡p! ¡og. .Iþfanteniet som , porsonlig Eiendom

{vÅ4g'Sup. 3'l Álpglt¡t,,1844¡,R..,S.,,S.,285), saa át disse,,sagor
kun forlp¡dercg¡pox4lerüBði.og, de,:Meniges Vedkommenrle sioal

iirTefpiq' . (Dgrimod lsyçrçdes,.tler, GavallerÍets Underofficerer og
Troppete¡e Mantelsække rpetr'[ermin, rÍgesom iil,Mandskaheú).

i,: I¡ætlqrtøi til Brugr{6¡ Recruterne, ,blev vel overalt særskilt
levergt (saa at det ikke s¿aledes ,som Recrutheklædningen
skuldç udþringgs ,af {e udtjente sager), men merlens der til
Ipgeniueurtropperne, . Artille¡Íet og Infanteriet leveredes brugt
Lædprtqi uden fast, Teruin,. erholdt Cavalleriets Exerceerskoler
regelmæssig Terminlevering af Lætreriøi saaversom af Heste-
Eqvipagesorter og Staldreqvisiter.

llunderlngssagerues Opbevoring og conservatiou forbrev som

Éidl¡SeSe ; henlagt I f rl., vedlkommpncle, Underafdelinger,, Compagnior,
pgtlerisr,ng Eqçødrp,ner pp,, hvem de dertil foraødne Localori oller
Bcpg.egqdtgiit¡elge1,fpr,, saadønnò, .anviqtes. Til Sager:nes. Con,
'Sqlvåti$+¿pg,,f,eflts0hpldelqgriurlgr,trugeu btev der .for l]nder+
aftlelingerne bevilget et i de saakaldte Omkostningspengê

.lndbçfnitst,,Bqløþ.yr,Íild,e.Bls,ogsaÐ .on .,speciel aarlig Sum til
MW gqipggstykherg TiJB+sqing., og.,Roc¡utsagers Reparationr; for
,byilhe,.Beløþ, dBr i ikkq, skul{e I afl æggeg,, egeniligt Regnskab,, .rnon

üvp¡ef'.paa den.'.a¡den'Sidq, fllr;Udg,ift verl [Inrteraldelingpr.nes

iil ')rsdaetuòmmþ,8[ùto8 ¿lddles ikke l,Termin. arbeidet vedF,orfærdigolsen

rr .,.¡8f,!fiï,f;t$llÞen+e. tÍl .Eqgtqtr¡¡¡ng for cassqbte v¿rs vedkommgudg
BomsLæreib forpligtede til at uilføre uden Godigjørelse. Mund. Regl.
1842 ifr. Sk¡. tB Juti 1824 (R. S. S. ?9) og 2a Docbr. 182ó (8. S.
s. 16õ).

I
Munderingsvæsen - den terminmæssige Nylevering fraregnet -
'skulde afholdes (vide Reglementerne af 20 Äug. 1842 Anmærkn.
og Circulairerne af 24 og 27 Decbr. 1842. (R. S. 1843
,s. .12, f 6, 45),

'Med Hensyn paa Omfanget af den,Underaftlelingerne saaledes

paalagte 'Vedligeholdelseiipligt lrma¡ .det bemærkee , at den ikke

var 'fyldestgjorú ved, ât Sageine holtltos i tjenstdygtig Stanrl,

saalænge'de endnu stod i Tdrmin, men ligesom det udtrykkelig
v¿r utltalt i,Muntleringsreglementerne, at den ogsaa omfattede

Istandsættelsen,,'af rtet til Recrutbru! fornødne Antal uittjente

Sager og Reorutsagernes VedlÍgeholtlelse under Brugen (cfr. rlog

ovenfor S, 5 Anmærkn. 1) , saaledes viser paa den ene Side

det bestemte Paabud om ogsaå yderligere at anvende udtjente

Sager og itlethele at brugo Munderingssagerne, saalænge de

de¡'til vare tjenlige, - paa den anden Siile.den Omstændighed,

at intet Beløb specielt er udkastet til udtjente Sagers fstandsættelse,

- at det har været Meningen, at paalægge Compagnierne pp

Muntleringssâgernes Verlligeholdelse. lÍge indtil tte som uanvende-
Iíge til ethverú militairt Brug kunde indstilles til Àflevering.
. Til Anvenclelse som Reparationsmateriale tilstodes - dog

kun paa speciel aarlig Indstitling - urltjento Muuderingssager

efter Fornødenhed.

Et, særligt Fijrhokl var etableret,veil Cåvalleriet, hvor
Escadron?rne vel,,,skulde af$ve de til' Roorutbrug fornødne

utltjente Munderingsstykker og bekoste dÍsses første Istandsættelse,

' medens deri¡nod' Exerceerskolþrne efter fra Escadronerne at
'háve,'modtaset de', paagjæltlende Sager i brugbar Stand, selv

skulde besørge og af de dem tillagte Omkostningspenge bekoste

Sagernes Yetlligeholtlelse under Brugen i Skolen. (Det maa

herved erinthes, at der ikke vecl rìe anrlre Vaabenarter saaledes

som ved Cavalleriet bestod faste Exerceerskoler metl selvstæntlig

Økonomi).
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At der ved Cavalleriet var ansat Sadelmagere og Bom-
skærere, 1 pr. Escadron, soln for den dem tillagte Lønning m. v.
'vare pligtige at udføre artarbeidet ved Reparationer paa r,æder-
tøiet og Heste-Eqvipagesorterne, saa at Escadronerne kun havdo
at bekoste de fornøclne Materialier til slige Arbeider, o-ør her
ikke lades ubomærket. (dfr. coil. skriv. 18 Juri 1g24 (R. s.
s. 79) og Ðrklæring fra Generalinspecteuren over cayalle¡iet
d. 30 Januar 1857). Derimod havde Exerceerskolerne (alene
med undtagelse af den for Livþarde-Esc¿dronen og Gardehusar-
divisionen dengang fælles Skole paa Jægersborg) ikke egne,
fast ansatte og lønnede Sadelmagere, hvor.til der var taget
Hensyn ved Normeringen af de Skolerne tillagte,Omkostnings-
penge.

Medens Munderingssegernes Opbovaring og Conservation
saaletles som anføú var paalagt commandeu¡erne for ved,
kommende underafdelinger, compag.ier, Batterier, Escadroner
pp. ' besørgedes rlen ønige Årlminlstraúion, Muurlerlngsvæsenet
betræffende, ved hver Troppeafdeling af den saakardte Munde-
ringscommission, hvis Organisation og VÍrksomhed efter
1842 vedblev ufomndret. som clen var bêstemt vetlKgl. Regol.
29 Qctober'(Circ. 19 Novbr.). 1822. (R. Saml. 1g2Z S. 256
jft. 1842 'q. 379, 416 og 80I).

Denne Commission paahvilede det, at reqvirere, modiage,
besigtige*), stemple og fordBlo alle tle Udrustningsgjensfa¡its,
eom tilkom Afrlelingen,, at føre al correspondance, alle Lister
og Protocoller, Inventariet betræffencle, samt at aflægge de aar_
lige Inventarie- og undermunderingsregnskaber.**). Forholdsregler

+) Jfr, Res. t? Ma¡rs (Ci¡c. 2 April) 1816 (R. S. S..481), forandret ved
Cirr:. 30 Àugust 1828 (R. S. S. 190).

**) om commissionons Forretningsforholcr til Regnskabsføreren (casso-
commissioneu) kan efrorsees CoIl. Skriv. 21 .M¿rts Ig4S (R. S. S. 186)
Jfr. Rosc. 2Z Seprbr, s. ,{.. (S. B1g).

I'N

24 og 27 Decbr. 1842 (R. S. 1343). - Endvidere havde Com-
missionen at' bringe i udførelse og controlere alle saadanne

Foranstaltninger og Arbeicler, Materiellet vedkommende, som det
ovordroges Afdelingen eolv at bosørge.

Af Commissionens lfedlem,mer, lvortil skulde vælges de

for en eaadan Virksomhecl bedst rlisponererle Ofücerer; havde

et 'den egentlige Forretningsførelse, Besørgelsen af Commissionene

løbende Forretninger, Skriveri o. s. v., hvorfor han vår fritagen
for Vdgt- og 'Garnisonstjeneste. Til AssÍstance yar tler tildeelt
harn en Skriver, commanderot Underofficeer , som for denne

Tjeneste oppebar et Bestillingstillæg af 12 Rdlr. aarlig..- Til
Munderingscommissionens Brug var endelig tilsiaaet aarlig 1

Favn Brænde og th Ld Lys samt 12 Rdlr. til Skrivematerialier.

Foruden denne Commission, som væsentlig var admiuistra-
tiv, havde hver Troppeafdeling før 7842 er¡ saakaldet Arma-
tur- og Muntleringscommission, organiseret ifølge Kgl.
Resol. 29 Maris (Circ. 3 Juni) 1820 (R. S. S. 66). - Ved Cir-
culaire af 2 Juli 1842 (R.S. S.379) bestemtes, at en lignende

Commission; bestaaende af Àfdelingens Major som fast præses,

samt en CapitaÍn (Ritmester) og en Lieutenant fif. Circ. l4cle
Novbr. 1843, R. S. S. 352), skulde etableres ved snhver af
de uyorganÍseretle Afdelinger. - Armatur- og Munderinfscom-

missionens Virkeomhed var udelukkende controlerende, idet den

i hvert Aars Noyember Maaned ekulde foretagè et gjennem-

gaaende Eftersyn af Afdelingens hele Inventarium og afgive

Bapport saavel,over de forefundne Sagers Antal som over deres

Tilstand. I den paafølgende Aprìl Maaned skulde Commissionen

ved et nyt Eftersyn forvisse sig om, at de i November paa-

viste Mangler vare afhjulpne, og de gjorte Udsættelser tagne

tilfølge. - Ved Circ. 1 October 1844 (R. S. 1844 S. 309)
ansattes disse regelmæssige Eftersyn til resp. November - De-
cember og Marts Maaned, hvorhos det, ved at indskærpe $.f-
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delingscommandeurernes Forpligtelse til at controlere Underaf-
delingernes (og Bøssemagemes) pligtmæssige tldførelse af tle
rleru paalagte Vedlìgeholclelsesarbeider, samt det til hiin For-
pligtelse knyttede Ansvar. paalagcles Afdelingscommandeurerne;

saa ofte dertil maatte $ndes, Anledning, at foretage eller vecl

Armatur- og Munderingscomruissionen lade foretage Eftersyn.
Om denne Commissions controlerende Virksomhed kan

iøvrigt eftersees Coll. Skrivelse af 30 Marts lBB3, 28 April
1835, 6 Juni s. A. (R. S. 1833 S. 12?, 1835 S. 62 jf;. 8?).
Om dens Atiestation paa de aarlige Inventarieregnskaber vido
Circ.24 og 27 Decbr'. 1842,(R. S. 1843 S. 29, 5g), og om

cìens, resp. tillige Munderingscommissionens subsidiaire Erstat-
nings og Regnskabsansvar Circ. 2 October lBB0 (R. S. S. 85),
Forortln. I Juli 1840 for Lanct-Eraron g 25 jfr. g 26.

Der var ikke tilstaaet Armatur- og Munderingscommissionen

hverken Godtgjørelse til Skrivematerialier eller til Skriver. Det
ved .Commissionen fbrefaldenrle Skriveri skulde, ,saavidt ikke
anden Overeenskomsi maatte blive truffen(, besørges af det

yngste Medlem af Commissionen med Assistance af Depotsergenten,

Coll. Skr. 4 December 1832, 18 November 1845 (R. S. 1832
s. 280, 1845 S. 204).

N¿ar der ikke blev givet Armatur- og Munderingscommis-

sionen Paadrag om at øye sin controlerende Virksomhed urien

til bestemte Tider eller ef'ter udtrykkelig Ordre, saa har rlette

uden Tvivl sin Grund deels i det A,frlelingscommandeuren per-
sonlig paalagte .Tilsynsansvar, deels deri at Commissionens

Præses if'ølge sin Stilling som Major skulde føre den under cle

daglige Forhold nødvendige alurindelige Control oqsaa med Ud-
rustningsgienstandenes Tilstand, Brug og Behanclling, saa at

det kun ved specielle og mere omiattende Eftersyn syntes nød-

ventligt at adjungele ham andre Officerer c: at lade Commis-
sio¡en træde .sammen.
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Endnu ek¿l her bemærkeg, at Troppeafdelingernes Munde-

ringsvæsen i dets hele Omfang var Gjenstand for Brigatle-
commandeurernes aarlige Inspiceringer og Rap-
porter.

Hv-ad Undermunderlugen ângaaer, da vise de ved Circul.

2 August 1842 (R. S. S. 429 ff.) bekjentltgjorte specielle Be-

regninger , saavel hvilke Undermunderingsstykker 
. 
der vale reg-

lementerede, som hvilken daglig Godtgjørelse der tilstodes de

forskjellige Chalger til Llndennundering, og hvou vidt samme

antoges at hunne strække*). - Undermunderingsstykker kunde

kun reqvireres 2 Gange aarlig, nemlig i October og i Juni,

vide IVIund. Regl. af 1842. Enhver Unrlercorporal og Menig

skulde fra de militaire Eepoter modtage mintlst 1 Sæt Skotøi

og 1 Skjorte aarlig. Iøvrigt kuncle Vedkommende selv anskafle

de fornødne Undernrunderingssiykker. Res. 1? Aug., Skriv. 16

Septbr. 1841 (R.S. S.300) jfr. Muntl.Regl. 1842 Anm.11 (10).

Undermunderingsgoiligjør'elsen blev tilgocleskreven Vedkommende

i tleres Afregningsbøger', hvori ogsaa efterhaanden indførtes, hvad

der blev dem udbetalt eller levelet i Varer i Afdrag paa Under-

mundelingspeilgene. * Liqvidation fandt kun Sted een pang

aarlig og iøvrigt verl Iljempermittering.

Gjæld paa Afregningsbøgerne faldt i Regelen vedkonrmende

Conrpagnier pp. til Last, vide Forholdsreglerne af 24 og 27 De-
cember 1842 (R. S. 1843). I)erhos havde Cornpaguierne pp.

Ansv¿ret for Mandskabets tilbørlige Forsynir:g med Undermunde-

+) Corroctero vil det dog !'ærs at sige, at do ¡tævnte Bereguinger udvise,
hvilke Uridormunderingsstykket maû tilstod Mandeu i halls Tjeneste-
tid, og hvo¡ledos disses Værdi blov omsat tit en daglig Perrgegodt-
gjørolse. Derrrre Opfattelso er baade histo¡isk rigtig, idet delt støtter

, sig til tidligore bestaaendo Forhold, og tiltige nøclvendig som'Forud-
sætning for den indtil 1856 f'ulgto Rogel, ikko ¿t tilstaas Undo¡mut¡-
deringsgodtgjø¡else for Skuddage.
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ring;r'iDen". heraf opstaaende Risico. var i det Here uberegnerig
og, maatte^ i flere Tilfælde uuntlgaaelig . medføre pengetab.

I slige Tilfækle (vide Ooil.'Skriv. lg Novbr. 1g42, R. S. S.

771, 16 Septbr. 1843, R. S. S. 806) bteve vetlkommenrle
underafdelinger paa speciel Indsiiiling fritagne for at bære
Tabet, som enten definitivt overtoges af statskassen erer fore-
løbig henstod som.,,Boggjæld for Kassens Regning(. _ Iøvrigt
ansaaes compagnielne pp.,(eventuelt statskassen) berettigede
til, for Gjældens Beløb at horde sig til, hvad Manden maatfe
have tilgode foruden den egentrige undermunderingsgodtgjørerse,
navnlig til hans Douceurpenge, hvorimod der ¿f selve Lønningen
og Bespiisningspengene Intet turde Índeholtles. - De ikke fulclt
betalte Undermunderingsstykker kunde 

' naar Manden afgik fra
IJenesto, tilbageholdes til Dækning af Gjælden.

De fra Depoterne modtagne men ikko i vedkommentre aars
udleverede undermunderingsstykker overførtes som Behold-

:

til næste Aar.

Specielt bemærkes, at ved den Kgl. Livgarcte tit Hest le_
vereiles (og leveres endnu) undermunderingsstykker efter Termin,
l)et samme gjælder for Landcadetcorpsets og Guidernes vecl-
kommende.

Bepakningsreqvlsiterne skurde af underofficerer, Trompetere
pp. og Spillemænd (de Hververle) betales af den dem ved Antagelsen
tilkommende Eqviperingsclouceur. For undercorporaler.nes og de

Meniges \¡edkommende bleve Bepaknings'eqvisiterne, forsaavidt
ikke enkelte Dele tleraf skulde anskaffes for propretetspengene

(i undernruntleringsgodtgjørelsen) , fra r}4z Inventariesager, til
hvis A.nskaffelse der vat normeret et bestemt Beløb for hver
Mancl,,forskjelligt ved de forskjellige Vaaben, vide Anmærkn.
til Mund. Reglem. af..7842 samt R. S. 1842 S. 430 tr Circ.
8 Juli 1843 (R. S. S. 243), Kgt. Rescr. 12 Juti 1844 (R. S.

Løb

ning
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S.249) og de specielle. Bestemmêlser

ling i Rescr..Samlingdn fot !844.
om Reqvisiternes Stemp-

arnreens hele Munderingsvæsen forblev i det heromhandlede
Tidsrum -- ligesom tidligere - uncrerragt rleú l(gl. Generol-
commlssariats colleglum, som umidclelb¿rt forhandlede med
Afdelingerne pp.

De til Muncleringsvæsenet henhørende udrustningsgjenstantle
leveredes som før 1842 Troppealclelingerne fra rlet mllltalre vare-
depot i l$ebenhavn*), der anskafferre deers sager i færdig stand,
ileels Materialier**), som saa forarbeÍrtedes i de vett Depotet
etablerede værksteder eller ialtf'ald ved Foranstaltning derfra.
Disse værkstetler vare et skomager- et skrærter- og et sattel-
magerværksted. Kun ganske undtagelsesviis og i .meget 

ringe
omfang besørgede Troppeaftlelingerne selv enkelte anskafelser.

'Klædesorterne og de øvrige ¡rldne Varer til .A.rmeens Brug
tilvirkecles for største Delen paa de Lanrlmilitair-Etaten tilhørende
usserødske Fabrikcr***); forøvrÍgt skete Depotets anskaffelser
deels ved Lieitation, deels og hovedsagrig ved contract med
forskjellige Leverancleurer.

+) Munderingsdopotorno i Rendsborg og Freclericia (vide R, S. 1g38 S.
81) varo kun af underordnet Betydning, oprindelig kun bostemte til'underilir 

n de¡i' gsclepoter'og oproo"rtngs;i.då, fo ¡ Lædertøi til Resorvon,
og iøvrigt nærnìest at betragie som Moileurrocr mellom varedepotet
og Troppeafdelingerne.

++) Materialbeholdrringen sLurde være lig I aars Forbrug. skr. 14 sept.
1841, R. S, S, 299. Beholdningen affærdigo Sagor var ikke fast bestemt.+*+¡ Et i 1859 fra Krigsministoriet udgaaet skrift, betitrot: ,Militair-
Iltate¡nes Interesse ved at bevaro den ussorødsko Klædefabrik for
sig¡( (trykt som Manuscript), indeholder som Bilag 

" un O".r.ìgior.,
Lovori'go'no af Klædo m, m, for A¿rene rg41-rg51, hvoraf navrrig
sees' hvilken andeel straffs&nstalterne have havt i clisse Loverirrger;
fo¡ 7847-47 i Gjennemsrriú: ussersd 6?s/,¡, strafl6"n.r"rtr.ru-zì'rlJ
og private Leveranilsurer l02fs olo ¿f den helð Klæilelovoring,
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Ile,,uldne,Varen be{ømtes,, før, de øntoges, af. ilen militairo

Hallecpmmission. De øvrigo anskafede samt,de: vptl Depotets

Foranstaltning forfærdigede Sager (Skræderværkstetlets Arbeide

dog derfla undtaget) undersøgtes af tlen ved Depotet etablereile

Besigtigelsescommission. De. her nævnte Conlmissioner vare

sarupensatte af Officerer og fagkyndige.Haantlværksmestere eller

['abrika4!er.

Depotets Virksomhod lededes af en under General-Comqris:

ça¡iqts..Colegiei sg¡terende f)irecteur, som under sig havcle en

Magasþfgrvalterr..en Magasinq¡sistent og forskjeltige Conrptoir-

befig¡rfe *). - 
:

I. ingen af de Forpndritger, som foretoges eller projectererles

ved Armeens Omorganisation, vistê der sÍg stø¡'re og oprigtigere

Bestlæbelse efter ,at komme hen til noget Nyi pg Ppdle, end

i de Planer,, som lagdes for dpn frgmtidige [ilveiebringelse af
Armeens rUrlrus{ntpgpgJçnstande. :

, ::KBL Resc.,af, 10 Febrp4r 1841 (R. S. S. 19 fr.) udtaler

de Prinqiper, som i denne trIenseende'agiedes gjennneurføge,

og :paapegede som de nærmestliggende Foranstaltninger: Ind-

ekrænkning og successiv Nedlæggelse af Depotets Værksteder

(Skrærlersalen undtagen), Afskaffelse af Conür'aheringer og

Accorderinger og derimod Indførelse af fri Concurrence og

Licitationer. Mere af principiel encl af økonomisk eller praktisk

Betydning er den samtidig projecterede Deling af Leveringelne

og Arbeidsvirkso¡nheden mellem Kongeriget og Hertugdømmerne.

Et andet Rescript af samme Dato (10 Febr. 1841 , R. S.

Si'22)'utltâlte, at Klæile og andre uldne Varer til Militair-

Etaternes Brug fremtidig skulde anskaffes ved en paa fri
Concur¡dnce bygget privat Leverance fra indenlandske Fabriker,

+),,O-rgppisationon bsstomt red Kgl, Resol. 24 Juli 1822,

S. l66j f.. 
jfr. S. 224 ff.

B. S. 1822
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og at de usserøtlske Fabrikers Dr.ift for statens Regning skulds
ophøre. Rescriptet nedsatte en rnterims - commission til . at
besørge Etaiernes Eorsyning med ultlne varer og statsfabrikernes
Realisation.

Ingen af tle ved Rescripterne af 10de x'ebruar inúentrereds
Forandringer blev imidlertid gjennemført i Fraxis med nogqn
Fultlstændigherl.

Eetaillorede Bestemmelser angaaende Depoternes Licitationor
gaves vel (vecl 0oll. Skriv. 22 lVlai 184I, R. S. S..1?5), men
ligesom selve disse Bestemmelser (ifr. navnlig lamgles sidsts
Punkter) stær[f begræntlsede LicitatÍonernes omraade, .saalerles

blev dette eiheller Í:den.nærmest følgende Ticl væseuilÍg.uil-
virler, jfr.. r. Ex. Kgl. Resol. 30 Juni lg4g .(R. g. S. ZB2).
varedepotets skomagerv'ærksted blei' nedlagt,; rnen sattelmager-
værkstedet vetiblev, og skrædersalen angâaþs, for uundværlig. .,

Munderingsdepotet i Renclsborg blev vel udstyret med værne-
pligtige Arbeirlere pâa ,on Skrædersal (Rescr. Saml., 1g46 S:
103), og en Ifalecommission oprettedes samuesteals (Skr. 1p
l\{arts 1844, R. S. S. 106), men i Kjøbenhavn besørgedes dog
i rlet Væsenilige alle Anskaffelser og Forfærdigetser.

Det militaire Klætleoplag mistede vel sin selvstændige Be-
styrelse og stilledes unriddelbaú under varedepotet (Kgl., Resol.
12 August 1843, vide R. S.S.304f.), msu Klædefabrik¿rionen
for Statens Regning vedblev, nærmest vel paa Grund af, at
flere af de Klædesorter, Armeen brugte, ikke v¿rs aú faae Í
den tlaglige llandel og Vandel.

S¿aledes som ovenfor floms¿ü ordnedes de Munrterings.
væsenet vedrørende F'orhold ved A¡'rneens omorganisatioo i
!842, og fraregnet et Par mindle betyrlelige Forandringer ved
Terminbestemmelserne (Ternrinforkortelser for Garden til Hesú

2
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ag ïngenieurtropperne) , vedblev disse Forhold uforandrede

intltil 1848 x).

I de mellemliggentle Aar var Linie-Aftlelingernes Om-

uniformering og Forsyning efter de nye Reglementer iværksat,

og der henlaa paa Munderingskamrene saa at sige fuldstændig

ny Beklædning for hele disse Aftlelingers Krigsstyrke. Dog

havcles, som alt bemærket, for Armeens Fodmantlskab ingen

Feltkapper, - og for Størstedelen af samme. navnlig hele

InfanterÍet, i Regelen kun 1 Par Kirseis Beenklæder pr. Mantl

af Krigssiyrken.

For Reserven og Forstærkningen havdes ingen antlro Be-

holdninger af Overmuntleringssager, entl hvatl Ìlet militaire

Varetlepot (resp. Depotet i Rendsborg) indeholtlt af færtlige

Sagen Derimocl var tler i Aarenes Løb, navnlig 1842-43
anskaffet endeel Læilertøi for Reserven og Forstærkningen (vitle

Kgl. Rescr. 2l Decbr. 1842, R. S. S.814). Specielle.{fdelings-

depoter vare imitllertid ikke organiseretle

u. 1848-51.

Tronskiftet i 1848 metlførte en Systemforonrlrlug I hmeens

Behlærldlng¡ idet HansMajestæt Kongen, cler i sin.Tid som Præses

i den organiserende Militaircommission af 1840 havtte anbefalet

Indførelsen af mørke Vaabenkjoler istedetfor de røtle Mun-

deringer, nu kort efter sin Tronbestigelse befaletle Gjennem-

førelsen ¿f denne Forandring.

+) Dog 'bemærkes Kgl. Rescr. 31 August
læggelson ¿f Cocarclor.

1846 (R. S. S. r30) om Àn-
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Ved allerhøieste Rescript af 4cle Marts 1g4g (R. Saml.
S. 49) reglementeredes for hele Armeen (undtagen Gardehusar-
ilivisionen) Yaabenkjorer af samme snit som de hidtil af In-
genieurerne og Jægerne baarne, og saaledes indrettede, at Klædes
Trøier (der nu reglementeredes istedetfor rle hidtil brugte af
Bai) lrunde bæres derunder, hvorverl tla cle for a¡tilleriets
Fodmandskab og Lìnie-Infanteriet til Brug i Vintermaanedorno
normerede Overkjoler skulde bringes til at bortfalde som over-
flørlige.

Medens Ingenieurtroppemes og Jægernes Vaabenkjoler forblev
uforandrede, - resp. mørkeblaae med sort og nnørkegrønne
med høirød OmklapnÍng, -. notmeredes for de øvrige Tropper
mørkeblaae Vaabenkjoler, indbyrdes tìistingverede derved, at
medens Artilleriet og cavalle'iet (excl. Husarerne) regrementeredes
med carmoisinrøde Omklapninger og Kanter samt resp. med
gule og merl hvide Knapper, normeredes Infanteriei merl høi_
røde Omklapninger og Kanter samt hvide Knapper. (Til Om_
klapnÍng og Kanter anvendtes altsaa ilen .Farve, som hidtil
havde væ¡'et Hoveilfarven i Munderingskjolerne for r.edkommencle
Vaabens Offìcerer; Knappernes Farve forblev som tidligere
bestemt. Eet Samme gjælder om de for Underofficerer m. Fl.
normerecle Distinctioner, s,m uforandrede overførtes paa,vaaben-
kjole'ne *'). Derimod forfærdigedes de saakaldte svalerecler for
i\{usikpe'sonalet, hvis Farv, hidtir bavde rettet sig efter uniforms-
Lravens, nu af samnre KIæde, som Omklapningen paa denne).

Et andet Kongeligt RescrÍpt af s. D. (4 Marts, R. S: S.
50), der íøvrigt meest omhandler Generalernes m. fl. andre
officerers Paaklædning samt den Kgr. Livgarrte tir Hesi

+) Dog bortfald.t senere Epauletterno ifølgo Kgl. Bosol. 16 X,obr, lg4g,
og spillemændenos .Ærne¿rietinction iførge Kgl. Resor. rg. o.toi..
s. 4., - vido neclenfor, 

z+
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(hvorom nedenfor), reglementelede for hele Armeen Felthuer af
den saakaldte ungarske Façon*).

De: her nævntç, særdeles indgribende Munderingsforandringer

- hdførelsen af Vdabenkjoler, Klætles Trøier og ungarske

Huer r,iværksattes tiltleels strax for cle Kongelige Livgarders

Veclkommende og skultle iøviigt gjennemføres successive og

afdelingsviis. Den kort efter udbluclte Krig bevirkede imidleifitl,

at Forandringerne traadte i Kraft i et langt üortere Tidsløb

og i et heelt andet Ornfang, end man havde kunnet tænke sig,

da Besigmmelserne gaves.

Krigens første Fordring paa Muntleringsvæsenets Gebeet

var., irpidlertitl Tilveieþringelsen af Feltkapper fol Fodfolket

Ved Kgl. Resol. af lsts April 1848 (R. S. S.91) approberedes

en Prøve af saadanne Kapper (de saakaldte Piketkapper, om-

trent lig dem, cler nu benævnes Feltkapper af ældre Façon;

rêttere ktude de kakles Overfrahker), som skulde forfærdiges

resp. af mør'keblaat, lyseblaat og grønt eller graat Klædo, nred

Qmlrl¿p¡i¡g som paa Vaabenfi'akkerne' og tlet bestemtes tlerhos,

at Skræclerlauget i Kjøhenhavn skulde sættes i Reqvisition,

for snarest muligt at iilveiebringe det fornødne Anial Kapper.

. Dernæst gjaldt det om at iudklæde Kligsreserven, som

kakltes under Vaaben den 19rle April til Møcle den f ste Mai.

Et Kongeligi Rescript af. Ztda Marts (R. S. S. 438) havde

allpr:etle paalagt General-Commissariats-Collegiet rmerl alle.til
ilets,Raatljgheil staaende Midler at arbeide paa TilveiebrÍngelsen

þf ,tlet:lforlødng Materiel til Brug for'Krigsresenen retl dens

anart f.oreptaaenrle Indkaldelsea:; denne Befaling gjentoges metl

+) Disse lluer anlagcles dog ikko af Livgarde-Escadronor¡, for hvilkon
der vecl Kgl. Befaling normeredes Iluor, som clo, cler senero (18ó2)

ogsaa roglementeredes for Livgarden til Fods. Ilerom bandles i tvsnde

Sk¡ivelse¡ fra Direct. for Armeens Materiel resp, af 26 Novbr. og
18 Decbr. 1849.

2t

Nørlvendigheden nærmero fot Øie den 7de April (R. S. S, 440).

Til Hjætp i en snever Vending benyttede man nu de aflagto

Vinter-Overkjoler, som i Hast omdannetles til Vaabenkjoler for

de 2 i Kjøbenhavn formerede Resorvebatailloner (1ste og 2den).

Vaabenkjolerne - eller som de snart almindelig benævnedes -
Vaabenfrakkerne kom saaledes allerede fra Mai Maaned i Brug
i Armeen. Imidlertitl forsynerles saavel de 3 øvrige i 1848

formerede Reservebataillonêr som do Frilotlscompagnier, der

senere deels i 1848 deels i 1849 sammentlroges til Forstærk-

ningsbatailloner, med røde Munderinger.

Vaabenfrakkernes fndførelse ,bragtes i Vintersn 1848-49
et stort Skridt fremad ved 4 Liniebatailloners Omdannelse til
nlette Infanteribatailloners og deraf følgendo UniformerÍng som

Jægere (Kgl. Resol. 29 Decbr. 1848, R. S. S. 361). Til
Tjeneste unrler Gevær blev iøvrigt i Vintermaanederne baaret

Feltkappe med Klædes Trøie under, og denne Regel for Vinter-
paaklædningen oi Garnison eller Cantonnements, sorn var given

vecl Skrivelse fra Krigsrninisteriet af lste November 1848 (R.

S. S. 308) , veclblev i de følgentle Aar' at giælde uforandret

og vantlt Kongelig Approbation ogsaa for Fredstid verl Resol.

15 Marts 1851 (Circ.22 ,s. M., R.S.S. 111), jfr. Circ.26
Novbr. s. A. (S. 417) om Distinctioners Anbringfelse paa

Kapperne. Feltkapperne brugtes altsaa ligesom Garnisons-

Overkjdierne før Krigen; Vaabenfrakke mod'Trøie under blov

ikko anlagt i Tjenoeüen.
', Forøvrigt skreil Anlæggelsen af ,Vaabenfrakkerno jevnú

fremad i f 849 og giennemførtes: for alle Vaabons Ved-

kommende uniler Vaabenstilstanden 1849-50, saa at de rørle

Munr'leiingskjoler i Felttoget 1850 ene og alene:bares af Traìn-
kudske.

Endnu hurtigere fandt en anden Munderingsforandring Steil,

om hvilken tler iøvrigt ikke foreligger noget Officielt, nemlig
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chapoternes afskaffolse. De forsvandt i stirherl og uden at
efterlade noget Savn. Inden Udgangen af 1g4g vâïe alle
chacoterne forsvundue af den aciive armee. De saakaldte
ungarske Felthuer, som navnlig ved de Frivillige og ile i 1g4g
ucldaunede Frilodsmænd bragies ud i Armeen, fortrængte i
Løbet af dei nævnte og paafølgende Aar saavel Chacoterne
som de tidligere reglementerede brede, runde Felthuer med
nedbøiet Skygge. For at de ungarske Huer kunde faae, eller
rette¡'e under Brugen beholcle en vis Reisning og anseelighecl,
bleve de indvendig beklærlte (forede¡ merl stivt skintl. senero
forsøgte man, deels for at gjøre Huerne varmere, deels for at
give Mandens Nakke Beskyttelse mod Regn, at anvende Voxrlugs-
Overtræk. I)erimod blev der ikke i Krigsaarene gjort Noget
for ai tilveiebringe Beskytielse for Øinene imocl Sol og Lys,
hvortil der dog kunde have vælet saameget større Anledning,
som de ungalske Huers udstaaende Skygger havde en oyer-
veientle Tendents iil at dreie sig oparl istedetfor nedad.

Medens Talen her et om Felthuerne, bør. det ikke lades

ubenrærket, at at der paa disse i Feltaarene blev.anbragt
Nationalcocalde med Kors, hvorimod man elter Krigen vendte
tilbage til don tidligere reglementerede rød-hvide Cocarde uden
Kors.

I A¿ret 1849 begyndtes meal .Intlførelsen af Tornystere og
Lædertøi af ny Construction, nemlig Tornystere rnetl Hjælpe-
bæreremme og Livgehæng (sorte) metl 2 smaa patrontasker¡

En almindelig Instruction angaaende disse Sagers Inrh'oining og

Brug udgik under 16de November 1850 for Infanteriets Veal-

kommende og gjordes senere i det Væsentlige gjældende ogsaa

for Armeens øvrige Fodrnandskab (R. S. 1850 S. 350-851 i Skriv.
til Artilleri-I3rigaden 5 Jan. 1850, R. S. S. 3, til Ingenieur.-

corpsei Skr. 1 Marts s. À.). Indfør'elsen skete successive, men

var langifra overalt gjennemlørt intlen Krigens Slutning. Reserve-
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og Forstærkningsaldelingerne beholdt - paa en enkelt Bataillon

nær - for den overveiende Deel al' tleres Styrke Kryds-Lædertøi

og gamle Tornystere, saalængo do bestod, og selv af l,inie-
Iufanteri-Afdolingerne bleve flere først efter Krigen complet

forsynede med Tornystere og Læilertøi af ny Construction.

Men ligesom de førstnævnte Afdelinger tildeels oprinrlelig vare

forsynede med sort Lætlertøi, uagtet Linie-Infanteri-Bataillonerne

havde hvidt, saaletles fortrængtes ofterhaantlen i Krigsaarene det

hvitle Lætlsrtøi af sort, saavel ved Infanteriet og Artilleriet,

som ogsaa tilcléels vetl Cavalleriet.

Afseet fra tlen allerede omtalte alminclelige Indførelse af

Vaabenfrakker og ungarske Huer, resp. tillige af Feltkapper,

skete der iøvrigt ikke under Kligen nogen betydende Forandring

i de to sidstnævnte Vaabens Beklædning og Udrustning. Kun

fortjener maaskee særlig at fremhæves Indførelsen af Kirseis

Skriclibesætninger for Beredne saavel vecl Artìlleriet som vecl

Cavalleriei, istedetfor Skindbesætning (Circ. 26 October 1850,

R. S. S. 337)"'), on l'oranstaltning, som enclnu staaer ved Magt,

undtagen forsaavidt a,ngaaer Trainconstablerne, der nu go¡n før

Krigen erholde Skindskridtbesætninger.

I Løbet af Krigsaarene geves imidlertid endeel minclre

vpseniligeBestemmelser, Uniformeringen betræffende, hvilke det

her kan være tilstrækkeligt at nævne i chronologisk Orden:

Resol. 4 Marts 1848 (R. S. S. 50). Kravehandsker regle-

menteres for Livgaltlen iil llest og Dragon-Regimenterne
(kun gjennemført for Gardens Verlkommendo); Livgarden

til flest reglementeres (atter, som før 1842) med røcle

Kapper og Mantelsække; sammes lange Beenklæder be-

+) Indført for Cavalleriet intelimistisk vecl Sk¡iv. 24 A,pril
104), for Garden til Eest d. 21 Octobor s. A. (ibid).

1850 (s.

.;

::;l
di"

ü'i
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. fales afskaffeale (ikke giennemført , Rescr. 15, Skr. 25
Mai, S. 16l). (Om uugarske Huer vide foran S. 201.

Rescr. 13 Marts (S. 54). Chacot-Corrlons aflægges.
Besol' 16 Juli -(s. r'90) og c,irc.'zz s. M. (s.200). cavaileriet

og Infanteriei reglementeres metl mørkeblaae Klædes
Trøier (senere forandret for Cavalleriets Vedkommende).

Resu. 18 Decbr. (S. g4l). Garden til llest anlægger gule
Vaabenkjoler.

(Jfr. iøvrigt for Garrrens vecrkommende Rescr. samr.
1848 Side 355, 856, 86?).

Resol. 5 Januar 1B4g (S. 20.1. Det lette Infanteri og Jægerne
reglementeres med graae. Beenklæder (i praxis kun fulgt
for en Tid).

Circ.29 Januar (S. g4). Bestemmelser om Munde-
ringen for Overcommandeersergentel af In_
fanteriet, jfr. nedenfor 25 Octob. 1g50.

Resol. 8 Februar (S. 46). Unrlerofficerer og Trompetere af
Livgarden til Hestreglementereg med Løbefrakkor istedetfor

, Kjoter til. daglig Ïljenstbrug.

Resol. 16 Februar (S. 5g). Rørt prøvekappo med .Ærmer foi
, LÍvgarden til Eest,approberes.

Besol 16 Februar (S. ?B). Sa.milige Unrterofficerer pp.
faae istedetfor Epauleiter Skulderklapper som
cle Meniges, men merl Metal-Tal.

'oirc. 23 Febr (s. ?õ). Regrement for Trainkurrskeerassens
E q v ip ering (senere forandret).

3esol. 29 Juni (S. 221 og 233). For Guiderne reglementeres
Vaabenfrakker og ungarske Euer,

Besol. 18 Octbr. (S, B5g) og Circ. 26 s. M. (S. BS?). Spille-
mændenes rÌÐrmesparre bortfalcler.

Skriv. 5 Januar 1850 (S. 4). Ny prøve_Karabinrem ¿ìppro-
beres.
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Skriv. 5 Marts (S. 61). Ingenieurtroppernes og Àrtil-
leriets (Forlmpndskabs?) F eltkapper skulle være

mørkegra&e, Iigesom Infanteriets og Jægernes

(foranclret og paeny normeret).

Skriv. 30 Marts (S. 89). Forantlring ved Hjelmschupporne.

Skriv. 15 April (S. 98). . Livgarden til Hest faaer (atter) lyse-

blaae Klædes Trøier.

Resol. 27 Juli (S. 270) og Skriv. 30 s. M. (S.2?3). Sammes Re-

cruter forsynes merì blaae Fralrker istedetfor røde Kjoler.

Skriv. 22 August (S. 283). A,rtilleriets Mantelsække forfær-

diges (af Størrelse) som Cavalleriets.

Intend. Skr. 25 Octbr. (S. 336). Overcommandeersergenter,

som oppebære Lieutenants Felttillæg, erholde ikke clet

maanecllige Felt-Muncleringstillæg af 4 Rdlr. 16 Sk. Jfr. Skr.

24 Aug., Cilc. 23 Novbr. 1850 (R. S. S. 285, 366),' Cir.c.

4 Febr. 1851 (R. S. S. 39). Skr. 17 April 1852 (R. S.

s. 132).

Circ. 26 October 1850. (S. 337). Beetemmelser (af Krigs-' minisüeren) om Trøie-Foer, Ærmers Længde, Ridebeen-

klæders Forfærdigelse, Kirseis Skridtbesætninger.

Skriv. 5 Decbr. (9. 381). Tarif over Munderingssager m. v.

Circ. Sl Marts 1851. (S. 140). Om Oppasseres Mundering

. paa Frerlsfod.

Cirä. 16 epril (S. 165). Hestevartere normeres merl Kitler.
Om de 3 sidstnævnie Gjenstande er der senere udgaaei

forandrede Bestemmelser, hvorom nedenfor.

Iorsyningen verl Troppeafrlelingerne rettede sig i Krigsaarene

ligefrem efter Styrken, der som bekjendt varierede meget be-

tydelig. men i Regelen, navnlig i tle 2 sidste Krigsaar, v¿r

større end i Fredsreglementerne for de faste AfrlelÍnger normeret.

Det Mandskab, som efterhaanden tilgik AfdelÍngerne, mødte

fulclstændig beklæalt og udrustet, saaledes som det urlgik fra
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vedkommende Skoler, og de af samme medbragte Sager initgik
eo ipso i Troppeaftlelingernes Inventarier.

I tlen stør'ste Deel af de heromhandlede Aar var selv-
følgelig hele X'orsyningen i sfarlig Brug, og kun i den øvrige,
forholdsviis korte Tid kunde der være Tale om strengt at
controlere selve Brugen og navnligen at forebygge Misbrug af
Mundelingsstykllerne utlenfor Tjenesten. Idethele foreligger der
fra det helommeldte Tidsrum kun faa Brugs- eller paaì<lærlnings-

bestemrnelser, af hvill<e Bestemmelsen om Brugen af Klædes
Trøie untler Feltkappe i Garnison og Cantonnement (Skr,

I Novbr. 1848, Res. 15 Marts og 19 Mai lB51) allerecle oven-
for S. 2l er berørt. En Skrivelse fra Directionen for Armeens Ma-
teriel af 13 October 1849 (R. S. S,350) indehotcter den Reget, ar

,,Vaabenfrakker og Kapper alene maae bruges i Tjenesie under

Gevær, udenfor samme skal bæres T¡'øie(ú. Denne Bestemmelse

blev dog ved Skriv, af 13 Febr. 1850 (R. S. S.48) saalectes

motlificeret, at den kun skulde gjælde for de Menige (,,Mantl-

skabeine'ú) , hvorimod Underofûcerer og Undercorporaler kuncle

fremdsles ,,som hidtil bære Vaabenfrakker ved de Leiligheder.,

hvor det forhen har været befalet eller tillarlt at bære Munderings-

kjoler('.

At den hele Beholdning i den største Deel af Aaret yar i

Brug, medfø¡te ganske naturlig, at hver Mand i Regelen beholdt
de Sager, som engang våre ham leverede r 0g at cler hverkon
kunde være T¿le om at opspare et tlobbelt Sæt Beklædning

for den i Yintermaanetlerne tjenstgjørende Stylke, eller om

conseqvent at gjennemføre de sletteste Sagers Brug lremfor de

betlre. Efter Felttogenes Slutning inclskærpedes imic'llertirl Be-
stemmelserne om de ældste Sagers Brug i daglig Tjenesie (Circ.

6 Nl¿rts 1851, R. S. S. 94), ligesom det cta ogsaa pâany

blev gjort til Regel, at Recruterne i deres Skoletid skulde intl-
klædes med brugte Munderingsstykker (Circ. 31 Marts 1851r ib.
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S. 139), istedetfor at de i Krigsaarene i Regelen havde baaret
deres egne Klædor untler Uddannelsen og derlbr oppebaaret
Pengegodtgjørelse. (Denne Bemærkning gjælrler dog nærmest
kun Infanteriet, men har allerede dervecl et saa stort Omfang,
at den som ¿lmin¿lelig Bemærkning er berettiget. Hvad Ca-
valleriets Exerceerskoler angaaer, da havde disses alt i Fredstid
exceptionelle Stilling ved Forholdene under Krigen faaei en

endnu mere uclpræget Selvsiændíghed, saa at de , navnlig i
hvacl M*ncleringsvæsenet betræffer, mere maatte betragies som

Troppeaftlelinger (Depot-Escadroner') end som Reclutskoler).
Sorn en Specialitet af nogon Interesse fremhæves en Skrivelse

fì'a Krigsministeriet til overcommandoen over den active armee,
dateret 23 Juli 1850 (R. S. S. 268), hvori der gaaes ind paa

et af 2den Armee-Division fremsat Ønske om at aflevere de

Bais (Klædes) Trøier. Dette Projecr, sor¡r iøvrigt ikke furclstænttig

og kun for kort Ticl kom til Udfør.else, harrle til Hensigt at
lette Bepakningen, i hvilken Retning der alt i l84g var opstaaet
en vis Bevægelse (General Fabvier) , som havde det praktiske
Resultat, at Kogekjecllerne bleve anbragte paa Oompagnivognene,

istedetfor at bæres af Mandskabet (R. S. 1850 S.221 og 2Bl).
Forøvrigi søgte man at gjøre Mandskabet end mere fortroligt
merl at bære Bepakningen, ved ai befale, at denne ogsáa sliulcle

bæres i den claglige Vagttjeneste i Garnisonen, vicle Befaling
fra KLigÉministeren af 74,Mai 1850 og Skrivelse fra Eirectionen
for Armeens Personel af 30 Juni 1851 (R. S. 1851 respective

S. 598 og S. 237). Jlr. Krigsm. Bef'ating af 21 August 1852
(Slrr. af 28 s. M., i R. S. S. 2gg tr.).

Ligeledes har det Interesse at efiersee, hvarl der blev
forhandlet og foranst¿ltet for ¿rt skaffe Armeens Mandskab
hensigtsrnæssig og tilstrækkelig Beklædning i Vi nr erfelt-
t o g e t 1850-51. Ilet Væsentligste herom inrleholttes i en

Skrivelse af 21 November 1850 (R. S. S. B5B) fra l)ilectionen

¡¡:r.
;i)r'
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for Armeens Materiel til Àrmeens Overcommando, jfr. Bemærk-
ningen i Resc. saml. f. s. a. s. 466 om anskaffersen af ultlne
Trøier og Tæpper til Manclskabet.

Af den næynte Skrivelse fremgaaer iblanilt Mere, at den
ved Munderingsreglementerne af 1842 normerede For.syning metl
2 Pr. Kirseis Beenklæder pr. Mand da ikke alene ikke havdes
vetl Ingenieurtropperne, fnfanteriet og Jægerne, men idet den
nu indrømrnedes. tilstodes som noget Nyt, foranlediget ved
Forslag fra ove'commandoens sirle. - .Det sees tillige, at over-
commantloen ikke lagde vægt pap at behokle den ved fornæynte
afdelinger tilstedeværende Beholdning af Ravndugs Beenklæder
(hvilke 'ogsaa factisk. kun brugtes eom Unalerbuxer), medens

Foroyningen med 2 Pr. r Kirseis Beenkrætler selvfølgelìg . havde
en ganske anderlerles reel Bctydning. - Di¡ectionen for Armeons
M¿teriel bemærker, idet den gaaer inrl paa Forslaget (Novbr.
1850, R, S. S.361): ,,Det er ogsaâ en Sèlvfølge, at verl aú

forsyne hver Mancl med 2 Pr. Kirseis Buxer vindes, at han
kan faae det Par, han ikke bærer, r.eparereilo...

At der. under Kligsforholdene ikke kunde være Tale om
normeret Nylevering af trlunderlngsgienstande, Terminansættelser

for Varigheden eller Deslige, ligger i Sagens Natur, og blev
saameget mere umuligt, som de Stoffer, der anvendtos iil
Sagernes tr''orfærdigelse, vare af høist forskjellig Beskaffenhed.
Munderingssagerne brugtes, saalænge de dertil vare tjenlige, og
Nylevering skete efier Fornødenhed, nærmest i Henhold
til de fr¿ Aftlelingerne halvmaanedlig indkommende statuslister
(fr. Skr. 29 August 1850, R.,S. S. 294).

Yerlltgeholdelsesarbeiderne bleve, forsaavidt de ikke udførtes

af Brugèrne selv, besørgede af Compagnierne pp, som rlertil
benyttetle Arbeidere at Tjenststyrken (R. S. l85l S. 596);
Udgifterne derved førtes i Regning. Større gjennem-
gaaendeEftersyn, Reparation og Fornyelse af Beklædningen fandt
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Sted efter Slutningen,af de ei¡kelte Felttog, 1848, l84g og 1851.

Herom kan eftersees:

. Skrivelse 2? October 1848, (R. S. S. 303 tr),
21 Septbr. 1849, (R. .q. S. 32? Ànmk.),

l8 Februar 1851, " (R. S. S. 63) og

24 Februar 1851, (ib. S. Z5).

Ogsaa ved tle Repar.ationer, som futgte paa saadanne

Eftersyn, anvendte Aldelingerne fortrinsviis deres egne Arbeiilere,
vide Skr. 27 Sepúbr. 1848 og 28 Seprbr. 1849, i R. S. 1848
S. 304, og 1849 g. 32?*).

Angaaende fiunrleriugsvæsenets,{rlmlnlstratton yed .Afrlelin.

gerue gayes i Krigsaarene iugen organisatorieke Bestemmelsen

Ee for Fretlstid anortlnede 2 Commissioner bestotl alts¿a frem-
deles reglementsmæssig, men i Praiis vare Forholdene ordnede

forskjellig ved de forskjellige Aftlelinger., Grænrleerne mellem
de to Oommissioners Forretuinger stocle ikke klare, respecteredes

ialifald ikke overali, hvortil'det.ikke.lidei bidrog, at de oien-
nævnte Skrivelser om Dftersyn conseqvent lbreskrev, at Efter-
synene skulde fbretages af ,,Munderingscommissionerne(. (resp.

af ,,Munrìeringsconrmissionerne og Bøssemagernert), hvilket selv-

følgelig maatte end yderligere confunclere de ved ile uvante

Forhold og de hyppige Personalforanrlringer forvirrede Begreber

om Commissionernes respective og indbyrdes Stilling. I Alminde-
Iighed stillede de factiske Forhold i Krigsaarene sig uden Tvivl
saaledes, navnlig ved Infanteriet:

. Munderingscommissionen existeretle ikke ell'er traadte ialtfakl
kun sarnmen , naar l{oget skulde underskrives og udtrykkelig
var fordret undel'skrovet af Munderingscommissionen. De tlenne

Commission efter Bestemmelserne paahvilende Forretninger og

+) A! et CompagnÍ ikke ans¿aes berottlget til at tage Laugesvencle (uden-
for sit eget Mandskab) i Arbeido, sees af e'u Skritelee f¡aDirectionen
for .{.rmeeus Matoriel af I Novbr. 18¿9 (8, S. S. Q61).
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en heel Deel lignende, som Feltforholdene meclfrrte, besörgedes
af en officeer, M und eringsc o m mi ssairen, iafderingens Navn;

- han var nærmest at betragte sorn adjutant for det Materielle.
Skrivelser , Indstillinger og almindelige Rapporter, Munderìngs_
væsenet m. m. betræffende, forfattedes af bam og inilgik i
Regelen under afclelingscommandeurens underskrift; dog findes
der ogsaa Ðxempler paa, at MunderinEscommissairen alene uniler-
skrev de maanedlige Statuslister.

vecl specielle Leiligheder', som naar Eftersyn skultie Êntlo
stetl, Regnskaber underskrives e. D., samrnentraadte en commis-
sion, som da efter Omstændighederne benævnetles, ,,Armatur_ og
Munderings- commissionen" eller,,Munderingscommissionen(..

Den var i Regelen sammensat ¿f den ældste capiiain (Majoren),
Munderingscommissairen og 1 offìceer, ældre elleryngre enrl tlenne.

Der haves lxempler paa, at Regnskabsføreren tilìige var
Munderingscommissair, hvilket udtrykkelig var fo'budt før
Krigen (Rescr.27 Septbr. 1849, R. S. S.918). Der i rtenne
anledning givne Forbuds udtryk sætte det udenfor al rvivl,
at Munderingscommissairen ligesaalidt maatte være Medlem af
den controlerende Armatu¡'- og Muncleringscommission.

Foranstaltningerne til Munderingssagernes (Istandsæitelse

og) Conservation bleve iøvrigt ved Skriv. af 27 October
18,18 (R. S. S. 303 ff.), der er Kilden til alle de senere lignende
.Bestentmelser, henlagte .umiddelbart under Af delingsco m_
mandeuretue (S. 304 $ 3, jfr. rlog $ 4), hvem cìet derhos paa_
lagtles at føre Tilsyn og control rued sagernes Bedømmelse,
ligesom de gjordes ansvarlige for Eftersynsrapportel.nes Rigtþ
herl (S. 306 Sg).

Efter directe Foranstaltning af KrÍgsminister.iet foretoges i
1848 en Inspice'ing af den active armees Munderingssager
m. v., Instruction af 27 Jtrni 1848. Enkelte specie[e Eftersyn
foretoges under Feltiogene af vedkomnende Intendanter.
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Fremdeles val Munderingsvæsenet ved Àfdelingerne ligesom tid-
ligere Gjenstantl for de in spicerende Generalers Op-
mærksomhed.

I Undermunderlngen skete under Krigsaarene en trorandring,
tler foregik omtrent pâa samme Maade, om end ikke fuldt saa

hurtig som Chacoternes Aflæggelse, idet nemlig de for f'orl-
mandslrabet reglementerede Klædes Støvleiter efterhaanden al-
deles gik af Brug. - Vanskeligheden ved til enhver Ticl at

skafe sig Støvletstropper og navnlig vel Manilskabets Uvanthecl
fla Hjemmet af med at bære det nævnte Paaklædningsstykke

maa antages at have været de nærmeete Aarsager til dets .A.f-

læggelse. Infanteriets m. Fls. Fotlbedækning blev derefter al-
mindelige Støvler, Halvstøvler eller Ankelskoe.

Fra Bestyrelsens Sicle foreligger der i disse Aar Íngen nye

Bestemmelser om Undermunderingens Bestandalele eller disses,

navnlig Fodtøiets, hensigtsmæssigste Consiruction, men hun en

Indskærpelse af, at hver Mand burde være forsynet med 2 Sæt

Fodtøi og 3 Par Strømper eller Sokker (Skr. 21 Novbr. 1850,

S. 362). - Angaaende den extraordinaire Forsyning i Vinter-
felttoget 1850-51 kan eftersees Skr. 21 Novbr. 1850 (R. S.

S. 359, jfr. S. 466). -
De halvmaanedlige Munder.ingsrapporter indeholdt ogsaa

Rubriker for Undermunderingen; men da dennes Tilstand selv-
følgelig ikke kan udlrykkes vecl en eummarisk Talangivelse,
havde disse Rubrikers Udfylclning kun Beiydning, forsaavidt
den sl¡ulde tjene som Req.vÍsiiion paa manglonde Unclermunde-

ringsstykker'. - Saadan forudgaaet Reqvisition var imidlertid
heldigviis i Regelen overflødig for Troppeaftlelingernes Ved-

kommende. da Undermunderingsstykker til enhver Tid kunrle

erholdes ved rle mobile Depoter, forsa¿vidt Vedkommende ikke
kunde, -- hvad de siedse foretrak, - forsyne sig selv.
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Den daglige Undermunderingsgotltgjørelse blev ved Krigens

Begyndelse for de udmarcherede Troppor ansat til J 2 Sk. for

IJndelofficerer m. Fì. og g3/s Sk. for Unclercorporalel og Menige

af alle Vaabenarter (Circ.27 Marts 1848). Dette var altsaa den

første Ansættelse af Llndermunderingsgorìtgjørelsen paa FeItf od.
Ved Skriv. 31 Decbr. 1848 (R. S. S. 366) nedsattes tlenne fra

1 Januar at regne til resp. I Sk. og 6s/s Sk. daglig, og ved

Circ. 28 Mai 1850 (R. S. S. 172) yderligere til resp. 8a/¡ Sk.

og 6e/s Sk. tlaglig pr. lVlanit. Disse Nedsætielser maae antages

udelukkende at vær'e foranlecligede ved Besparelseshensyn og

kunne næppe siges at være begrundode i nogen i og for sig

gyldig Erfaring ot r hvilken Godigjørelse del kuntle være til-
strækkelig, d. v. s. betale Mandens hele Slid af Undernrunde-

ringstykker paa Feltiod. En saadan Elfaring kan nemlig ikl<e

yæte vunden i disse Aar, da Felitogene afbrødes af ,Vaaben-

siilstande, under hviike Mandshabet var permitteret til Hjem-

met, hvorfi'a der da ved Indhaldelse paany medblagtes ny
Forsyning af Undermunderingsstykker, Iigesom deels saadanne

in natura, deels contante Penge idelig tilsendtes Mandskabet

fra Hjemnret under selve Felttogene, -- hvortil endnu, navnlÍg

i 1848, korn ,frivìllige Gavera, - saa at der aldeles ikke kan
udclrages nogen Slutning om Untlermunderingspengenes Rigelighed

tìelaf, åt store Beløb stadig havdes tilgode paa Skyldbøgerne.

Ligesom Størrelsen af dette Tilgodehavenile, - hvo.rôn

Bestyrelsen fordrede sig undelrettet, inclen almindelig Udbetaling

turde skee, - synes næÌ'mest at have frentkaldt Godtgjørelsens

stadige Neclsættelse, saaledes greb man ogsaa deri et Middel
til at sikkre sig mod cle Tab, som muligen kunde opstaae deels

deraf, at Mandskabet maaite hjempermiiteres i MunderÍngsstyk-

ker, deels deraf , at sarnme mulig ved nyt Møtle kunde væro

nindre vel forsynet mecl Undermundering. Til den Ende fandt
der aldrig under Krigsaârene fuldstændig Liqvidation Sted, men
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indeholdtes hver Gang et større eller mindre Beløb af Tilgode-

havendet. I)ette sees af:

Skriv. 6 September 1848. ... R. S. S. 244 -245,
Cîc. 27 Septeurber 1848 . 265,

Cftc. 12 August 1849 . 276,

Circ. I J¿nuar' 1850 . -- 7,

Circ. 2 April 1850 92,

Circ. 19 .Iuni 1850*).... 210,

Skr. 24 "Ianuar 1851 . t5,
Skr. 4 og 6 Fobruar 1851 45 og 47,

(Circ. 22 Februar l&f . 70 - 77),

Circ. 27 Maris 1851 724,

Circ. 18 Juli 1851 300,

Circ. 11 October 1851. . 371 og377,

hvilke Bestommelser iøvrigt indeholde de til de forskjellige

Tìder for Beregningernes Affattelse og selve Afregningen givne

Regler'.

Undermunderirrgsgodigjørelsen, paa Cantonne¡nentsfod

beregnedes i Krigsaarene kun eller Fledstaxten. (See til E>c

Circ 28 lVI¿i 1850, R. S. S. 172). Ganske specieli tilstodes

r¡nder sacrlige Forhold on høiere Godtgjørelse, saaledes f, Ex,

paa AIs alt i Deceurber 1848 i Anledning af de der'stedfin-

clende Skandsearbeitler; vide forøvrigt:

Iniend. Skr. 1 7 Octbr. 1849 (Iì. S. S.353), resp.6e/s Sk. & 4als Sk. dgl.

jfr. Circ. 28 Mai 1850 (R. S. S. 172), - Sals - - 6els - -
Skriv. 26 Novbr. '- (R. S.S.377), - 62ls - - Lals - -
Circ. 4 Februar 1851 (R. S. S. 38), - 4als - - 31i¡ - -

Siclstnævnte Taxt er senere stadig bleven fulgi for can-

tonnerende Tropper.

fbr sig afsluttedo lste
nyo Finautsaar stiftede

ü

+) Dori Paabud oür vod .{fregningen for det

Qvartal at decourtero dön i dst paabogyndto

Gjælrl pra Skyldbogen.
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Endnu bør her bemærkes, at der under Felttogene tilstodes

Bøssemagere, Sadelmagere og Beslagsmede pp. ved Afdelinger

paa Feltfod Munrlerings- og. Undermunderingspenge, uagtet

intet Lignende ved Reglementerne var dem tilstaaet paa ltreds-
forl; vide Skr.2? Octbr. 1849 fifr. 13 Eecbr. 1848,20 Marts

1849), Circ. 28 Mai 1850. (R. S. 1849 S. 359 incl. Anm. og

R" S. 1850 S. 173).',r')

Ved Skriv. 18 Marts 1851 (R. S. S. 110) tilstodes tter

nævnte Personale paa C antonnementsf od Halvdelen af cle

for Feltfod inrlrømmede Godtgjørelser (enestaaentle Exempel).

Den ved Krigens Udbrud tilstedeværende Beholdning af
[epakningsreqvisÍter for Infanteriet forsvandt efterhaanden, og

nye Bepahningsreqvisiter leveredes ikke ad inventarium; eiheller

udbetaltes der Godtgjørelse til Anskaffelse ¿f saadanne. Mand-

skabet sørgede i saa Henseende for sig selv, uden viclere streng

Control. Instructionen af 1850 om Tornysterpakning (R.S.l8S0

S.351 og 448) overlader saa temmelig til Manden selv, hvillie
Reqvisiter han vil medføre.

Saalerles gilr det ogsaa ved Ingenieurtroppetne og Artiller.iet,
hvorimocl Cavalleriet, der baade havde betìre Plads til og Hold
paa, sine Reqvisiter, samt mere Brug for dem, vedblev at være

forsynet med de fleste tidligere normerede Gjenstande.

Hvad nu angaâer Tilveiebringelsen af .{rmeets Muurlerings-

fornsdeuheder og rleú hele Ilepotvæsen i lirigsaareüe, da maatte

der naturligriis paa dette Omra¿de arbeides i et Omfang og

under Forhold, som man hvelken var belavet paa, eller med

+) At Beslagsmedene seneto ere reglementerede med Undermunderings-
penge, vil nedenfor blive anført.
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ordinaire Mìdlel kuntle mågtù. Man ltraatte hjælpe sig som

m¿n liunrie, og dei g,jorcle man. lìesultatet blev, r.rm end det

hele Masl<ineri paâ alle Punkter' ¿rbeidecìe tungt og kostbart,
\

dog forsaavidt fyldestgjørende, at Armeen aldrig i længere Tiil
led nogen væsentlig Mangel paa Beklædniugsgjeustancle, i hvilken
Henseer¡de jo forøvrigt Felttoggnes Korivarigbed, Vaabenstil-

si¿ndenes Mellemliomst og Krigsshuepladsens Nærhecl betydelig

modifiperede Fordlingerne.

Verl Krigens Uribrud tabtes .selvfølgelig alle cle i Hertug-
dønrmerne beroende Beholdninger, som hørte til Arnleens nyeste

og betlste Sager. Munderingsdepotet; i lìendsborg incleholdt

iblandt Mcre c. 4000 Sæt Lædertøi for Reser.ven.

.Det militaire Vareclepot i Kjøbenhavn stoti rìa sorn

Munderingsræ$eners eneste Oplags- og Arbeidssted. Fra detie

iyærksaites ogsaa under Krigens Ì.lele Folløb saa at sige alle An-
slia,ffelser', Nylbrf'ærcìigolser ,ig l-lclleveringer' ¿l Munde¡i¡rgssager,

kun klrn clisse i Regelen Afdelingerne tilhænde gjennem Filial-
depo te r, etablerede ef'ter Omstændighederne paa forskjellige Ste-

der i Li.rrrdet. Saaler'les i 1848 i l-lorsens og paa Sønrierborg Slot
(sidstrrævnte permanent under l(rigen, rnen i forskjellige Skihkelser);
i 1849 endviclere ct Centlaìclepot i Odense; i 1850 inclslrrænkecles

Depotet i Odense, Depotet i Horsens ophævedes, ogr et stort
(Reserve-) Munrleringsdepot etableredes p¿a A.ls (Skr. 29 A.ug.

1850, R. S. S. ,294; Skr. 13 Octbr. s. A. ibid. S. 324). Mod

-Aarets Slutning oprettedes (Skr. 20 Decbr. 1850, R. S. S.401)

et Afleverings- og Repalationsdepot i l¡lensborg, hvor hver

ArmeedivisÍon desuden havde sit mobile (Udleverings-) Depot.

Lignende mobile Depoter h¿vde i 1849 (tilrteels i Skibe)

fulgt Armeens forskjellige Corps. Disse Depoter havde i Regelen

ingen stadig Beholtining af Andet end Undeununder:ing'sstylilier'; 
-

iøvrigt besørgede de .kun Ucl- og Afleveringcl som Mellemlerì

rnellem de sførre Eepotel og Armeens Aitlelinger.
ôY
t



36

I 1851 bestod l'remtleles Munderingsdepotet i Flensborg

og et lignende i Fredericia (Skr. 22 April og 10 Octb¡. 1851,

R. S. S. 134 og 514). -- De 15 i Slesvig cantonnerentle Re-

serve- og Folstærknings-Afdelinger havcle deres Specialtlepoter

paa Als (Skr. 13 Febr. 1851, R. S. S. 73).

At Overbestyrelsen i Kjøbenhavn - efter Krigsminlsterieús

Oprettelse den saakaldte D irection for Arm eens Materiel -
ìkke indr'ømmede rìe locale eller mobile Felt-Institutioner nogen

, stor Selvstændighed paa Munderingsvæsenets 0mraade, kan

f. Ex. sees af Skriv. 2 April 1850, jfr. 13 April s. A. (R. S.

1850 S. 93. jfr. 9?).

Om disse Instittttioners - Corps-, I)ivisions- og Local-
In ten da¡l tu ì'e rn es - Fol'retningsvirhsomhed. IVlunderingsvæse-

net vedrørencle. kan eltersees de for Intendanterne urlfærdigetle

trykte Instluctioner af 15 Marts J849 (R.S.S. 115) og 10

April 1850 SS 26--27' 57--c8, 71-72.
Varedepotet i Kjøbenhavn var altsaa cne om at besørge

Anskaffelsen og Forfærdigelsen af l\funrleringsfornødenbetlerne

(Klædet fraregnet, hvorom nedenfor). Det første større Ar-

beide, som Krigen umitldelbart fordrede, var Forfærdigelsen af

Feltkapper. Det er foran omt¿lt, at Skræderlaugei i Kjøben-

havn ved denne Leiligheil sattes i Reqvisition; her kair tilføies,

at ogsaa Skrætlere i Provindsbyerne benytteales til samme A.r-

beirle, hvc¡rveð den offentlige Opmdrksomhed for første.Gang

henlededes paa Rigeligheden af Depotets Forbrugsregulativer

og tle der¿f nøclvendig følgende, nen sporløst forsvindende

Matelialbesparelser fifr. Instrux 14 Septbr. 1822 S 9 og $ 12,

tì. ß. S. 229 og 231).

Til Krigsreservens omtrent samtidig bef¿lede Udrustning

havrles sonr foran anført Lætlertøisorter i Behold; til Indklæd-

ningen anvendtes deels de aflagte Vinterkjoler, deels --- og na-

tulligviis i langt overveiende Masse lt{underingsgjenstande

37

af Varedepotets faste Beholdning, som selvfølgelig strax maatte

igjen completteres og foroges, for at kunne yde fornøden Er-

statning til Linietropperne . og'Forsyning til rlet i Mai N{¡r¿nerl

inrlk¿ldte Forstærkningsmanilskab

De store og stadig voxende Fordringer, som Armeen paa

I(rigsfod stilletle til de milit¿ire Depoter (Varetlepotet og Klætle-

oplaget), fremkaldte T¿nken om at befrie disse l'or en Deel af

Anskaffelserne, ved at foranlerlige M¿ndskabet til selv at for-
syne sig med de egentlige Klædningsstykker, imod at erholde

en daglig Pengegorltgjørelse for Slitlet paa disse*).' Ifølge lful.
Resol. at' 12 Mai 1848 (Armeebefaling af 15 s. M.), virle

Circ. 20 Juni (R. S. 1848 S. 176) og Slrrir'. til Jtrstitsmi¡ti-

steriet ¿f 28.Iuni e. A. (R. S. 1848 S. 181) urlstedtes i denne

Retning en offentlig Opfordring, Iige.som ¿\mtstuerne folsyncdes

med Prøvesæt af de paagjældende Munderingsstykker til Ved-

ko¡nmentles Efterretning. For at skaffe Sagen Indgang blev

der samtidig approberet nogle Modifìcationer i Unifor¡neringen,

sigtentle til at gjør'e tlenne mindre afvigentle fr¿ den daglige

Klædedragt, i hvilliet Øiemed tler ogsaa untler 16 Juli (Circ.

22 .Iuli) s. A. (R. S. 1848 S. 190 jfr. 200) reglemcnteletles

for Cavalleriet og Inf¿nteriet nørkeblaae Klædes Trøier istedet-

for lyseblaae. - Itleen'om at lacte Mantlskabet selv foréyne sig

nerl Mundering kunde imidleit¡d i ØieblikkeÇ under de da-

værende Forhold ìkke ventes realiseret efter nogen synderlig

stor ùlaalestok; under alle Omstændigheder vilde clel bebøves

energiske Foranstaltninger og pecuniaire Opoflelser lbr .at
bringe den ud i Armeens store Masse. P¡aktisk Betyclning fik

den, - afseet fra nogle t'ricorpsers specielle Forhold, - nu

kun fbrsaavidt som tler af de givne Bestemmelser toges Àn-

ledning til at lade alle mødende (Infanteri) Recruter ba¡re cleres

;) For Vaabenfrakke, Trøie,
U¡dorofûcsror pp., ó Sk.

Beenklæilsr og Huo ialt 6eis Sk. daglig for
daglig for Undercorporalor pp. og Menige.
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egne Klæaler i Skoletitlen (jfr. Skr. 1 Marrs 1850 og Ànmk.

2, R. S. 1850 S. 58), ligesom enkelte Compagnieis Manrl-

skaber', efter iøvligt at være mundererte, i nogen Ticl beholtlt
dercs epçne civile eller omdannede Trøier til Tjenstbrug, isteilet-

for ¿t erholde saad¿nne leverede, AIt selvfølgelig mod for-
holdsmæssig daglig Gorttgjørelse for Slidet i Tjenesien (Skriv.

4 August 1848: a/s Sk. tlaglig, R. S. S. 209). Jtr.. for Train-
kurlskenes Vedkommende Circ. I Febr., t?Mai og 20 Mai 1849

(R. S. S. 39, 177, l9l), Skriv. 1 Marts 1850 (R. S. S. 58).

- At Iileens Realisation i større Omfang imirllertirl kunde have

sin store fnteresse, viste sig, da der blev Tale om at opløse

clen active Arrnee, og det derved blev nødventligt at tillacle

Hjempernritiering i Munderingsstykker, vide Skriv. af 6 Sept.

1848 (R. S. S. 244). Derlor skete ogsaa samtidig (8 Sept.,

R. S. S. 247) en Herrvendelsc fra Krigsministeriet til Justiis-
ministeriet om at tbranledige iVlandskaberne til ved frerntidig

Indkaldelse at møde i kort Trøie og (hvide ?) Lærreds-, Hver-

garns- eller Vadmels-Buxer, hvilke Klædningsstykker da

kunde medføres i Tolnysteren og bruges i .Tjenesten nrod

Goiltgjørelse. Justitsministeriet utlsteclie en Circulaire (30 Sept.

1848, R. S. S. 267) om clenne Gjenstarul, men iøvrigt syrrcs

der ikko at være virliet for Sagens Gjennemf'ørelse. Det i

1849 til Troppeafdelingerne inrll<alrlte M¿ntlskab lbrsynetles

complet ¡ned Klædes Trøier og Beerrklæder ¿f Muntlerings-Be-

h'oldningerne. og da der om Efter¿aret fandt Hjempermittering

Sted, mâatte denne atter. Ior en meget stor Eeel skee i Mun-

deringsstyhker'. For ¿t indsamle disse f'ra Distr.icterne, st¿tio-

nerecles cler omkring i Kjøbstætlerns Officerer og [Inderoffice-

rer, en Foranstaltning; som uden Tvivl var ganske uforholds-
mæssig kostbar. Ikke destominrlre blev Projectet om Brug af

egne Klærler i Tjenesten korü efter aldeles opglvet, itlet den

hitltil i saa Benseende bestaaende Tillartelse ophævectes verl
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Kgl. Res. 14 J¿nuar 1850 (2 Circ. og 2 Skriv. 19de, R."S. S.

14 og 22-25) jfr. Skriv.,3l Juli 1851 (R. S. S. 323), .og

Hjempermiitering i Munttering fandt fremcleles Stetl intliil Kri:
gens Slutning og Reserveafdelingernes Opløsning, hvorom kan

Eees:

Circ. 19 Juni 1850 .. ...R. S. s. A. S. 270,

Skr. 24 Ja¡ruar 1851 . 77- 18,

Circ. 13 Marts 1851

Circ. 27 Marts 1851

2 Circ. 11 October 1851 .

Skr. 13 og 27 Marts 1852 . .. ..
Skr. 1 Juni 1852

Circ. 6 August 18i,2 .

104,

124,

375, 377,

82, 100,

220,

275.

De n¡ilitaire Depoter ¡uaatte altsaa præstere Alf hv¿d der

behøvedos til Armeens Beklætlning, tildeels dog, som foran be-

rørt, merl Untltagelse af Undermuntleringen.

Meilens Forfærdigelsen af egentlige ii{undoringssty}ùer saa

at sige udelukhentle fand¿ Sted i Kjøbenhavn, Tilskæringen,

tiltleels ogsaa Syningen, paa Vareilepoteüs' egen Skrætlersal,

blevc forskjellige antlre Udrustningsgjenstantle, navnlig Torny-

stere, Lætlefløi af nyt System og Skoe, leveretle af Haand-

værkere i Provindserne. r

Hvad Ansk¿f fels-esm¿aden angaaer, da lagdes iler i 1848,

med Maàlet lige for Øinene og untler Nøtlvendigheclens Tryk,

ikke syntlerlig Vægi paa Midlerne, ialtfald forehak m¿n de

hurtige for alle andre. Efter Ministersliiftet i November s. A.

syntes Sagen at skulle bringes i System. Ved Kgl. Resol. 14

Decb. 1848 (Skr. 20 s. M., R.. S. S. 342) opbævedes den hidtil

bestaaende i¡rterimistiske Commission for Militair-Etaternes Fo¡-

syning ¡ned uldne Varer, som kun entlnu ûk tlet Evew, at er-

klære sig angaaende Nøtlvendighetlen af ¿t bibeholde Usgerøds

Fabrik for Statens Regning; foreløbig benlagdes Fabriken (og
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Klædeanskaffelserne) direcie under Krigsministeriet (Directionen

for Aimeens lVlateriel). Verl Kgl. Resol. 5 Januar 1849
(Circ. 12, ovenfor S. 24,/ R. S. 1849 S. 20) approberedes,en

Munderingsforandring, der var motiveret ved, ,at graat Klæde

lettere og billigere v¿r at faae lra, indenlantlske Fabriker end

det grønnes. Og enilelig utlstedtes under 22 Februar 1849

(R. S. S. 74) et saakalalet Rescript fra Krigsministeren til. Di-
rectionen for Armeens Materiel, hvori Hovedpunktet er, at, for

Fremtitlen ,maae ingen Accorde¡ afsluttes untlerhaanden, t'ør

tlen offentlíge Concurrence forgiæves er prøvet, og i intet Til-
fælde utlen forudgaaet Resolution fra Krigsministerens.

Denne Udtalelse indeholtlt jo forresten intet Nyt, ¡nen var

kun en Indskærpelse ¿f. de alt i 1841 fastsatte Principer for
Tilveieblingelsen af Armeens Munderingsfornørlenheder. Ðet
blev imidlertirl først i en senere Periode og under væsentlig

forandretle Forhold, at tlet lykkedes i Realiieten at giennem-

føre disse Principer, og den frie Concurrence kari, om end ofû-
eielt gjorü til Regel, ikke siges factisk at have havt noget stort

eller frit Raaddrum ved Anskaffelsen af Armeens Beklætlnings-

fornødenhecler i Aarene 1849 og nærmest følgende.

III. 1852-60.

Tidsrummet fra 1852 til nu danner ikke noget ved sit
Intlhokl bestemt Afsnii i Munderingsvæsenets Historie; - der

rørte sig intet væsentlig Nyt paa dette Gebeet vecl Tidsrum-
mets Begyndelse, og der er ingen almindelig, definitiv eller

consolideret Ordning tilveiebragt vetl dets Slutning. Men netop

fortli clenne Periode kun er afgrændset ved reent ydre For-
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hold. bliver det nødvendigt at forsøge til Orientering lbrurl at
give et Slags alminrlelig Oversigt over Gangen i og Causalfor-
bindelserno imellem de.ns rna¡rge sprerlte og forskjeiligartetle

Bestemmelser og Foranstaltninger, Munderingsvæsenet betræffende.

Den første Halvdeel af Aaret 18ö2 indeholder i sig to
Begivenheder af Ileiyilning, nemlig Reserve- og Forstærknings-

afdelingernes Opløsning og do holsteen-lauenborgske'Iroppers

Indlemmelse i Armeeri, hvortil sluttede sig Gjenoprettelscn af
de Linieafdelinger, som derefter endnu manglede for at br.inge

Armeen paâ. samme Fod som før Krigen, foreløbig dog nred

Undtagelse af det lste Dr.agonregirnent. Paa Munderingsvæsenets

Omraade havde disse Begivenhetler Ììeúydning cleels i og fcrr

sig, idet tle inrìsl<r.ænl¡ede ¡\ntallet og Styrhen :rf tìe Afclelinger,
t'or hvilke der skulde sørges, indenfol sneyrerc og bestemte

(tikleels plannræssige) Gr'ændser, deels fordi de betegnedeGjen-
indtrædelsen af en roligere Tilstand ¡uetl oversl¡uelige Forhold,
som gjorrlc det ba¡rde muligt og nødvendigt, ¿t etablere og

conservere l'aste Normer for det hele Munderingsvæsen. Dertil
stræbto m¿n da hen fra Midten ¿f Aaret '1852, væsontlig re-
agerende.

Den første Bestræbelse, som i ilenne Retnlng gav sig til-
kjenrle, gik ud paa at tilveiebiinge fuldstæntlig Egalitet'mellem
Armeens, (de enkelte Vaabens) Àfdelinger paa Basis af Mun-
tteringsr'ãglementerne fra 1842 og semtidige Bestemmelser, uden
qndre (væ'sentlige) Foranclringer i disse end de, som nødvendig

fulgte af de i l(rigsaarene gjennemførte Munderingslor¿nrlrin-

ger. - Først senere, nemlig fra Aaret 1854, begyndte en re-
formerende Virksornhed, som vel nærurest og meest befattede

sig med det reent Administraiive, nten clog ogsaa str¿x clen-

gang (1854-55) og navnlig senere (1858-59) omfatrede

Beklædningens Materiel. Naar denne Virksomhed synes noget

spredt og stykkeviis modificerende, maa herved erindres, at det
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Øieblik, da den med l{elrl havde kunnet fremtræde soru gien-
nemgribende (organiserende), nemlig strax efter Krigens Slut-
ning, nu var tabt, - at et Slags Orden, den gamle, yar re_

tableret, og at det maatte synes lidet nytiigt at rokke ved

denne, f'ør den stadig ventede nye Armeeotganisation traaclte

ilive, hvortil endelig kom, at finantsielle Vanskelighecler stillede

sig iveien for mere sto¡¿rtetle Folandringer.

Det naturlige Udgangspunkt fbr enhver Forandring med

llensyn til Beklædningens og Feltudrustningens Bestancltlele og

clisses Construction maatte selvfølgelig være de i Krigen gjorte

Erfaringer. !'orsaavidi disse nu havde givet et positivi Re-

sultat, f. Ex. ¡nerl Hensyn til Vaabenfrakkerne og Lædertøiet

af nyt Systenr, yar Banen brudt allerede i Krigens Titl, og

Forandringen sikkret, om end ikke gjennemført I andre Hen-

seendel derimod forelaa vel Nørivendigheclen af at tilveiebringe

noget Nyt og Bedre, lne¡r det v¿r efter Krigens Slutning ihke

længere en øiebliklcelig tvingerute Nødventìighed, og ved Sicler¡

¿f vore egne Erf'aringerc, i disse Henseender tiltleels kun uega-

tive Resultater fï'emtraacìte irnidlertid som noget Positivt ciet i
Insurgenthæren fulgte Syste¡n for lieltudrustningen. Denne unge

Armees Materieï, tler val construeret aldeles af Nyt, med Kr.i-
gens Forrìringer udelukkende og umiddolbalt for Øie, mecl det

hele stole, rnilitairkyndige Tytlsklancls Motìelsarnlinger, Forraacl

og Fabriher dl fri Raadighed, r'ar naturligviis i og for sig fbr-
trinligt og hirvde dethos for Øiet noget Tiltalende og Militrririsk,

som ingenlunde v¿¡' Særkjendet lbr vor egen Armees. Det er

derfor intet Under, at de i Hertugdømmerne forefundne Depot-

beholtlninger have faaet en meer end foLbigaaentle Beüydning

for Armeens Ucllustning.

Skjønrlt man rel i llegyndelsen -- endogsaa merl nogen

l{ensynsløshed - arbeidede hon paa at skaffe sig af med disse

I3eholdninger, eller ialtf¿ld tilintetgjøre deres lrommede Præg,
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solgte Dragonhjelmene og Pikelhuerne m. fl. Sager langt uncìer

deres rimelige Værdi, olnclannede il<ke alene Uniformer og Kiip-
pis, merr ogsaa Feltkapper, som derveil mistede et væsentligt

Foririn, Størrelsen, gay Tornysterne hen til Garnisonsbrug,

Lædertøiet og de Dleils Klæder til Recrutbrug alt ,for at op-

slides og for at spare p¿a [vole egne] beclre Sagern, -- sporedes

dog i cle Uniformsforantlringer, som reglemerrtereiles, strax fra

første Færd Inclflydelsen af det fremmede Forbillede, om den

enrl foreløbig kun gjorde sig gjæklende i Smaating (underlagte

Skuldeltal, aflrorterle Frakkeskjøtler, Taille i Vaabenfrakkerne

o. s.'".¡. Efterhaanden er deu imitlleriitl trængt mere igjennem

og har gjort sig gjæklende i større Ting, saaledes at det System

for Armeens, navnlig Inf¿nteriets lleklædning og Feltudrustning.

hvorimod der nu stræbes hen, idethele ligger det sa¿kaldte

,holsteenske' Systenr meget nær.

I den Omstændighetl, ¿t cìel saaledes i flere l-Ienseentìer

kun kan gaaes ud fra ner¡ative Elfaringer i vor egen Àr¡nee.

d. v. s. fra Overbeviisningen om, at dennes hidtil havto Felt-

Beklædning og LÌrlrustning iklie har været tilfreclsstillerrde, me-

dens det positive Udgangspunht, 'iloen paa det nye Systems

Fortrin, foleløbig støtte¡ sig til fremmede Erfalinger, og et

Skjøn over flensigtsmæssighederr af de andetsteds benyitede

Urìrustningsgjenstånde, -- i denne Omstændighed ligger nøtl-

vendig, at tlet nye System ikke med et Slag kan gjenneurfores.

men først rnaa prøves og el'telhaanden vindo sig praktisk .{rr-

erkjentlelse i vor egen -{rmee. - P¿a dette Punkt, Prøvernes og

Ovelgangens, staael' ved den heromhandlede Periodes Udløb

navnlig Spørgsmaalet om Infanteriets Beklædning og Feltud-

rustning. - Saavirlt om det Materielle.

Nærnere til en Afslutnin.q har nærværende Periode bragt

Fremskridtene i Henseende til ilet Atlminishative paa Munde-

ringsvæsenets Omraade. Forskjellige Factorer, rleriblandt ihkc
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rnin(lst den eonstitutionelle Forfahrings Fordringer. i ûnantsiel
Henseende, have efterhaande¡l her som paa andre punkter tir-
veiebragt en regelmæssig og klar, paa laste principer bygget
!-orretningsvirksomhed under betryggencle control og merl be-
stemt Ànsvar. concurrencen har faaet en betydelig og virkelig
fri Indflydelse veil rilveiebringelsen af iVl.nderingsfo'nøden-
hederne, uden at derfor nogen tidligere havt Garanti for Ì'yl-
destgiørelsen af de forskjellige Krav er opgiven, og der er paa
alle Punkter arbeidet hen til at forebygge ikke alene Misbr.ug,
rnen ogsaa ;\nledningen til Misbrug.

Efïel' derrnc alrnindelige Orersigt vende vi os til Enkclt-
lrederne al tle i Periorìen 1852 - 60 trufne Bestem¡nelser.
Forsaa'idt rìisse angaae selve udrustningeus Bestanddere, forud-
skikkes den generelle Bemær.liuing, at sarntlige appr.oberede

Prøver af Gjenstande, henhørende unde¡. Munderingsvæsenet,
beroe i rlcn unrìer Besigtigelsescommissionen ved det milit¿ire
\¡aredepot sorterenrle Prøvesamling og der kunne tages i
Øiesyn.

Selve Bestemmelserne ansees det rettest at ordne efter
de enkelte Gjenstande, de vedrøre, saavidt dette uilen unødyen-

dig Vidtløltighed kan skee. Først da om 0yeimunrleriugen.

Ved Kgl. Resolution af 12 Februar LBSZ (Circ. Z0
s. M., R. S. S. 47 og 64) approberedes nye prøver af
Chacots og Feltlì uer. - Gjenindførelsen af Chacots -var i
den derom nedlagte Folestilling, der støtter sig til en aþiven
Commissionsbetænkning, motiveret ved, at de ungarske Huer,

o¡n end forede med Skind. og for.synede med Voxdugs Over-
træk, ikke lcunde ansees for at være en tilstrækkelig varm

Hovedbedækning for Soldaten om Natten og i ondt Veir; de

nu forelagie Chacots formeentes at have det fo¡ud for de
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ældre, at de v¿re korte¡'e (lavere) og tillige sarì bedrc fast

paa Hovetlet, af hrilken sidste Grund det navnlig erklæredes

unødvendigt, saaledes som foreslaaet va¡., at forsyne de }Jered-

nes Chacots rned l,i'angsnore. Efter den saaledes approberede

Prøve tildannedes da deels al holsteenske .Iægerchacots.(Käp-

pis). cleels ¿f ældre clanske Filte, Chacots til Forsyning for In-
genieurerne, Artilleriet og Infanteriei.

Unrle¡' 1l September 1854 (Kgl. Resot., R. S. S. 261)

apploberedes nye, noget forandrede Clracotpr.øver. og i Løbet

af A.alet 1857 foretoges red Infanteriafdelingelne en høist nød-

vendig Omflytning af Hageremmone paa de ældr.e Chacots. -
ì)a imidleltid samtlige Ch¿cots de¡.eftel endnu led af ræsentlige

Constmctionsf'eil, idet cìe hverlren afgav llesliyttelse ¡nocl Sol

eller nurd Regn. il¡kc sacl godt paa Hovedet og ingenlunde

havcìc noge¡r snruk l.orm eller Lldstyring, reglernenteredes ved

Kgl. Resol. af 23 April 18cB (I(undgj. fbr Armeen No. 15

1858, Ofliciel Sanrìing af [,ove, Rescripter nr. m. S. 45) atter
nye Chacots fbl Underclasserne al' de paagjældende Vaahen.

Samtidig ap¡rroberertes Pornpons af en' ny Form. Med Hen-
syn til Pomponernes Farve var tlet allerede ved Kgl. Resol. af
3 Januar 1858 (Kuntlgj. No. 2/1858, O. S. S. 2) bestemt,

¿t denne for hele Inf¿nteriet skulde være ¡nørkeblaa; ligesom

for Artilleriet tidligere normeret; denne Bestemmelse er senete

(Skr. 28 Juni 1858). utlvidet til ogsaa at gjættle for fngenieur-

tlopperne. Til tle nye Chacots reglementeredes for Be¡'edne af
Artilleriet Fangsnor (af carmoisinrødt Uldgarn).

For Guiderne, der i sin Tid hasde rrnlagt Chacots efter

s¿mnìe Prøve som Infanteriet, intltr¿adte nu ogsaa en tilsva-

rende Forandring; dog forblev den for dette Personale hidtit
normelede Pompon (rød og guul) uforandret. Til Guidernes

Chacot reglementeledes Fatrgsnor, so¡n senete bestentes at

sliulle rære af Søh'traad med indflettet rød Silhe (Sliriv. 10
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.ianuar [859). I)en sanrme Fangsnol er det tilladt .Irrgenieur'-

corpsets tr{ineu¡'mestele og Contìucteurer (Skr. 4 Febr. 1859)

samt .'\r'tilleriets Overfyrværkele (Skr. 14 Juli 1858, 0. S. S.

77, ogSkr. l2Jauuar'18Õ9) at ¿nla,ggei lignencìe Tilladelse er

ogsaâ paa derom fremkommet Andragende meddeelt Overcornman-

rleelsergenter af Infanteliet ($kr. 1 I Januar 1860).

For Ganlehusarregimentct (lbrnrelet 1856 al' Galtìr:husar-

divisioneu og clet i 1854 parr 2 Escadroner oprettede lste Dra-
gonregiurent, lbr eløbigunder N¿vnet llusarregilrentet) applobel edes

uucier 12:\pril 1856 (Skr.23tic. O. ùf. S.68, R. S. S. i03) err n.v

(ìhacot: u¡rcìer' 28 ,Inìi s. A. (O. Nl. S. 127 og 130, Il. S.

S. 220) ct Toxtlugs Overtr'æk og u¡rclel l1 August s. A.

en Pompon rned llesteb;¡arssveif dertil. Vecl l(ongelig Resol.

12 Sept. 18c7 (O. S. S. 110) reglementeredes Regimentets Trom-

petere metl rød Sveif. En Omciannelse af Reqi¡uentets Sveife

l¡¿r f'undet Sted i ¡\aret 1858 (0. S. S. 122). Til rlagiig T.jerreste

er lïeudeles som tidligere for G¿rdehusarerne r¡ormeret hvicl

Ponrpon uden Sveif.

For den Kgl. Livgalde til Ilest (forhen Livgarde-Escatlrqren)

noÌmereales ved Kgl. Resol. 3 .Ianuar 1853, jfr. Skr. 6 Januar

og Kgl. Resol. 15 Mai s. A. (R. S. S. 3, 11, f 60) nyel{jelme,
med Sveif til G¿la. (Det bemær'kes allerede her, at et Nlunderings-

reglement fol denne Garde udfærdigedes under 16 A.pril 1853).

Istedetlor de af Dragon-Regimenterne siden 1842 baarne

Ilessinghjehne inrlf'ørtes red Kgl. Res. 1õ April 1854 (R. S.

S. 118) i{jelme med Nysølvs Beslag.
I)en under 12 Februar 1852 apploberede Prøve af ungarslie

FeIthuel rar noget lettere udstyret og forsynet rned Snore-

beeætning, men adskilie sig iøvligt kun dervetl fra de ældre,

at den paa samme anbragte Coc¿r'cle 'rar l'ød og hvid uden

Kols, altsaa overeensstemmende ruetl Reglenrentet af 1846; den

vedblev at være gjældonde, indtil cler ved l(gl. Iìes. 3 Januar
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1858 (Kundgjørelse No. 2/1858. O. S. S. 2) approberedes nye

Prøvefelthuer med netlfaldende Skygger for hele Armeen (lyse-

bl¿ae for Cavalleriet, mørkeblaae for de øvrige Vaaben, og

for Underilassernes Vedkommcnde uden Snorebesætning).

Denne Forandring ved- Felthuerne angil< dog ikke de

Kongelige Livgarder, af hvilke Livgarden til Fods allerecle i
1852 (Skr. 19 llpril 1852, R. S. S. 135) if'ølge Kgt. Befaling

havde anlagt Iluer el'ter samrne Prøve som lbr Livgarden til
Hest siden 1849 normeret. En Prøvehue for Foclgarden er

approberet ved l(gl. Resol. 12 Septembeu 1856 (O. M. S. 149, R.

S. S. 244 og 249); kun GardensRecruter bære endnr¡ ungar.slie

Huer.

Al'Vaabenf r¿lkl<er ap¡rroberedes ved Kgl. Iìesol. 8 Sept.

1852 (Skr. 11 og Circ. 16 s. M., R. S. S. 306, 309; og

313) nye Prøver'nled divergerenie l(napper, fbrsvnede med

Brystlommer (til Afregningsbøgerne) og rneti unrlerlagte Iilædcs

Tal paa Shuklerklapperne, men iøvrigt r¡forandrede. De under-

lagte Klædes Skuldertal traadte ved denne Leilighed ilil¡e alenc

istedetfor tlandskabets paasyeile Klædes Tal, men remplacerede

ogsaa de for Unclerofficererne m. Fl. hitltil normerede Metal-

Sliulrlertal, Cire. 22 (Kgl. Res. 16) Februar f 849, R. S. S. 73.

Eeite er senere forandret, ictet der vecl Kgl. Resol. af 77 Jan.

185? (Kuirdgj. No. 411857, O. S. S. 11) er saavel for Under-

offìcererne pp. som for Mandskabet reglementerei IUet¿l-Skul-
dertal af Ifuappernes Farve, saavel til Vaabenfraklier som til
Klædes Trøier og Kapper'r').

Den førstnævnte Kgl. Resolution normerede for Armeens

hele Musikperson¿le incl. Spillemænrì, istedetfor Svalereder (sorn

+) Dotbemærkes, &t de Kgl. Livgarder paa Skulderklapp.srne (Garden til
Ilest dog kun paa Yaabenf¡akken) bæro det Kongelige Nav¡re-
chif fer mcd Iirone oì'er, af Nysølv, samt ¿t Ingonieurerne,.'l.oi-
IJtaten og Ga¡dehusarerno ikko bære Skuldert¿I.

I
I
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forøvrigt ikke overalt bavde været anlagte til Va¿benfrakkernelr

Skulderklapper' af Farve som Omklapningen paa Vaabenfr¿kkens

Krave*). - Yderligere Uclpyntning af Musikpersonalet el ikke

tilladt (Kundgj. No. 29i1860).

Onr Flakkeskjøtlernes Længde blev givct lìestemmelser vetl

Kgl. Resol. 9 No'r'br. 1852, (Circ.23 s. M., R. S. S. 371' 398);

for Hestgardens Vetlkommende vetl Kgl. Resol. 27 Decbr. s. A.

(Skr. 4 Januar 18ö3, R. S. S. 4) og Kgl. Befhling 1? Octbr.

18c6 (Str. 24tle, O. M. S. 166).

Veil Skr'. 30 Eecb¡'. 18c9 tU det milit¿i¡'e Varedepot, jfr.

Runrlskrivelse til I¡rfanteriet af 23 Janu¿r J860 (O. S. S. 8.)

er bestemt , at Vaabenfrakker og Beenklætìr'r I'or Profosser af

alle Vaaben sanrt for Infanteriets Spillemæud lrenrtidig skuìle

lbrfrærtliges af samme Stoffer som for Underofficerer pp.

For Dragon-Regimenterne reglententeredes ved Kgl. Resol.

lö Àpril 18ó4 (R. S. S. 118) lyseblaae Va¿benfrakker.

Fot Livgalden til Focls nqrmeredeÈ ifølge Kgl' Resol. 27

Januar (Shr. ? Febr.) 1855 (O.M.S. 15, R. S. S. 13) krap-

¡øde Vaabenfrakker (Prøven blev senere noget forantlret**) om

hrilke det bestemtes. at ile, indtit Garden i daglig Tjeneste

havrle opslidt de mørkeblaae, hvormed den var forsynet, kun

skulde bæres til Gala. Da .det næYnte Tidspunkt nærrnede sigt

blev rlet irnidleriid vetl Kgl. Res. 28 Decbr. 1857 (O. S. 1858

S. 1,¡ bestemt, at Galtlen fl'emcleles sliulde være reglementeret

merl blaae Vaabenfrakker til ilaglig Tjenstbrug og kun til Gala

og eftel speciel Bel'aling bære de kraprøtle-

.) S""1.*der bærcs endr¡u ku¡r af Trompetorne vecl tlert Kgl. Livgarcte

til Eest (paa den gule Yaabenfrakko) og Gartlehusarregimentet (paa

Dolma¡r og Pelts). Hoboisterne af Livgarden tit Fotls ere ifolgo Skr'

22 !'eb¡. 1849, jfr. Kgl. Res. 12 Sept. 1856, fremdeles reglementerecle

metl Epauletter til Vaabenfraklie¡ne og bære desaarsag kun paa do

Klædes Îrøier og Feltkapporne røde Skulderklappor'

'+¡ Jfr. om Epauletter for Hoboisterue Kgl. Res' 12 Sept. (Skr. f9 s. M')

t856, o. M. s. 149, R. S. S. 241.
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. For Infanteriet var det allerede ved Kgl. Resol. lgtle Mai
1851 bifaldet, at uniformsforskjellen meltem vaabnets ztfdelinger
skultle bringes til ai'ophøre, og saavel de lette rnfanteribatailloner
som Jægercorpserne efterhaanden uniformeres ganske som Linie_
Infanteribataillonerne. Î)enne Bestemmelse blev imirllertitl ikke
strax ofentliggiort, og under 22 Marts 1852 (Kgl. Res.. R. S.

1852 S. 89) stilledes dens Udførelse foreløbig i Bero, navnlig
paa Grund af. ¿t man cla havde faaet Raadighed over endeel

grønne Munder.ingssaget og Klædesorter, som maatte br.ínges

til Anvendelse. Først under 27 Marts 1854 bragtes Bestemmelsen
i dens Heelhed til armeens Kundskab ved skriverse fra l)irectionen
for Armeeís Materiel , hvorhos blev tilkjendegiveü,'at den nu
skukle bringes til udførelse for cle leûte Infanteribatailloners
Vedkommende. Ifølge Kgl. Res. af 31 Januar 1855 (Armeebef.

5 Febr., O. M. S. 14, R. S. S..26) ophørte disse Batailloner
at benævnes lette; Omuniformeringen var tlengang fuldført for
lste og 2den og blev i dette og næste Aar Ívæ¡ksat ikke alene for
1.0de og l2te, men ogsaa for 14<Ie Bat¿illons Vetlkommende. Ved
Kgl. Resol.28 November 1857 (Kunrtgj. Nr.2/1858, O. S. $.2)
befaledes Iværksættelsen af Omuniformeringen for Jægercorpsernes

Vedlrommende, af hvilke det lsteallerede havde anlagt, og 4tle
tikleels var forsynet med blaae Munderingsgjenstande, inclen de

ved Kgl. Resol. 3 Januar 1860 (Kundgj. Nr. 211860, O. S. S.2)
erholdt,Benævnelsen rlnfanieribatailloners, fælles meal \¡aabnets

øvrige Afdelinger'.

For Gardehusarregimentet approberedes en ny Piøvepelts
vetl l(gl. Resol. 12 April (Skr. 23 s. M.) 1856 (O. M. S.68,
R. S. S. 89). Eet ved denne Leilighecl tagne Forbehold er

frafaldet ved Skrivelse fra Krigsministeren af 8de Aprit 1858.

Angaaende de Klædes Trøier bestemteg ved fornævnte

Circ. 16 Septb. 1852 (Kgl. Resot. 8de s. M., R. S. 1852

S.313), at ile for Fremtiden skulde forsynes med Omklapninger

¿.
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paa Ktâven samt med store Knapper og meal Skultlertal (resp.

paa r'øde Skuklerklapper) Iigesom Vaabenfrakkerne, samt mecl

en indvendig Lomme istetletfor som titlligere 2 udvendige.

Vecl Skrivelser lesp. af 26 og 3 Juli t8c4 (R. S. S. 227

resp. 211) bestemtes, at Guiderne og Tøi-Etatens Fyrværkere

fremticlig skulde forsynes metl Klæcles Trøier istedetfo¡' de

hidiil leglementerede Veste.

Ved Kgl. Res.15 April 1854 (R. S. S. 118) reglementerotles

(atter) lyseblaae Tløiel for Dragonregimenterne, istedetfor mørke-

blaae. Ligesom en lignende Bestemmelse alt untler 15 April

1850 (vide for¿n S. 25) var given for den Kgl. Livgarde iil
Hest*), ,aa'ledes maa det ogsaa bemærkes, at lyseblaae Trøier

stetlse have været baarne af G¿rdehusarerne. Gardehusar-

regimentets Trøier have istetletfor Skultlerklapper Skulderstropper

af hvide, fbr Trompeternes Vedkommende af carmoisin¡øde

Snore, vitle Skr. 29 Marts 1853.

Ogsaa den Kgl. Livgarde til Fotls bærer lysebl¿ae Klædes

Trøier, metl Navnechiffel og l(rone paa Sliulderklapperne, riren

iøvrigt som l{estgardens.

Istedetfol de for Untlerofficeler og 'frompetere af den

I(gl. Livgarde til Hest tidligele normeretle Veste, en rød og

en guul, (sidstnævnte tlog kun for Underofficererne) er ved

Kgl. Resol. 12 Decbr. 1857 (O. S. S. {30) nolmeret lyseblaae

Veste, 1 pr. t\{and.

Veste ere iøvrigt nu ikke reglementerede for ¿ntlre af

Ar'¡neens Cbmbatt¿nter af Underclasserne end Overfyrvæl'kere

pp. og Overcommandeersergenter, som i Regelen ikke erholde

Munderingssagel leverede, men clelimocl en aarlig Eqviperings-

godtgjørelse

r) Ny Pr'øve,
jfr. Skr. '11

uclen N¿vnecbifrer, approbelot ve¿l

sepr. s. 4,. (R. s. s. 30?).

Kgl. Res. 8 Sepi. t8ó2,
+) ,,Dog med Forsigtighed i
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r\Iecl Hensyn til Beenklæder.nes Snit blev givet Be-
stemmelse ved Kgl. Resol. 8 Sepr. (Circ. 16) 18D2 (R. S. S.

306, 309, 313) , vecl hvilken Leilighed nye prøver approberedes.
Samtidig erhvervedes Kgl. Approbation paa den alt tidligere
foreløbig indførte Levering af Kirseis skricltbesæt*inger
til cavalleriet istealetfor rle 1842 reglementererre Skinclbesætninger.
Derimod uormeredes artilleriets Trainconetabler nu atter med

Skindskr.idtbesætninger (heelt af Skind, istedetfor som

tidligere med Platlæder fo'neden). De Kirseis skridtbesætninger
leveres Afdelingerne løse, for. senere, naar Beenklæde're ere
noget slidte, at llunno paasættes. For paasyningen af en

saadan Besætning er tlet tilladt Afdelingerne uden nærmere
Inclsrilling ar beregne 16 Sk. (Kundgj. Ni. lt¡tASZ, O. S. S.

42). Naar Skindskridübesætninger levergs løse, godtgjøres for.

Paasyningen 64 Sk. pr. Sæi (par), Skr. 25 Januar 1960.
Om brugte,Skindbesætningers Anvenclelse paany vide Skr. g Febr.

185tt (0. M. S. 19). Det er iøvrigt under Ventitation at forsyne
Trainconstablerne ialtfakl paa Fredsfod mecl et par Beenklærler
uden Skinrlbesætuing istedetfor det ene af de 2 par Ricle_

beenhlæder med skind, hvormed de nu ere reglementerede.
(Slrr. 1 IVIai 1858 (O. S. S. 44), t8 Juni og B0 Juli s. A.,
23 Januar 1860).

For Guiderne r.eglementeredes ved Kgl. Resot. 6 Febr.
(Shr. 1l) 1856 (O. M. S. 22, R. S. S. 28) mørkeblaae Been-
lilæder (uden Striber).

Den folnævnte Kgl. Resolution af 8 Sept. 1852 afsk¿ffede
de ifølge Reglementerne af 7842 nor¡nerede hvide Ravndugs
IJeenklæcler (og Støvletter), undtagen for Fodgar.dens Ved-,
kommende, og ved Skr. 16 Juti s. A. (R. S. S. 520) blev der
tilladt at anvende dé tilstedeværenrle Beholdninger til Recrutbrug*).

Heneeonde til Yoirfo¡a¡rdringerrr.

.' L+
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Samtidig bermed erhoklt Armeen fra de holsteenshe Depoter

en Beholdning af Drqils Trøier (og Beenklæder), hvoraf

der ligeledes udleveredes til Brug for Recruter; ogrà" selve cle

fra Holsteen tilgaaede Afdelingers Tienststyrke var tildeels forsynet

med Dreils Klæder, navnlig Trøier, og saadanne udleverecles

allerede i 1854 til Brug for det i Leir utllagte Mandskab af
Kjøbenhavns Garnison. Efter¿t disse Klædningsstykker saaledes

vare kornne i Brug i Armeen, - Beenklæderne paa en heeli

anden Maade entl titlligere, da de saa at sige utlelukkende vare

bestemte til Paratlebrug, - vandt de efterhaanden størr.e og

større Terrain. Saaledes forsynecles saavel de holsteen-

lauenborgske til Contingentmødet vecl Rendsborg i 1858 (Skrr

26 Juli 1858) sammendragne, som ogsaa cle i Troppesamlingen

ved Flensborg i 1859 (Skr.19 Aug. 1859) cleeltagende Infanteri-
afdelinger l'or deres hele tler mørlentle Styrke med Dreils Trøier

og Dreils eller Ravndugs Beenklætler, ligesom ogs.aa enkelte

andre Batailloner ere efter *lndragende blevne forsynede med

slige Klædningsstykkel for den tjenstgjør.ende Styrhe, navnlig

iil Gymnastikbrug, vide f. Ex. Skr. 30 Juli 1856, 7 Mai 1858,

18 April og 21 Novbr. 1859. Nogle Batailloner, nernlig de,

cle¡' til stadig Brug have anlagt Feltkapper af ny Façon, hvorom

netlenfor, have endog e¡'holdt Dreils Klæder leverede sont fast

Beholdning med Termin, vide navnlig Runtlskr'. 23 Jan. 1860
(O. S. S. 6). Undtagelsesviis gjælder tlet Samme for tvende

Batailloner (l8de og 20de), del endnu ere forsynede med Felt-

kapper af ældre Façon, Skr. 16 Mai 1860. Ihvorvel der nu

ikke i saa Henseende er udgaaet nogen clefinitiv reglementsmæssig

Bestemmelse, og ihvorvel Leveringen af hvicle Trøier og Been,

klæder desaarsag foreløbig er at betragte som en extraordinair

Forsyning, maa det paa Grund af det store Omfang, Leveringerne

have naaet, dog ansees rottest at omhandle. dem paa dette

Sted, saanreget ûlere soûr tler i forskjellige fra Armeens
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Intendantur. urlgaaede Skrivelser (navnlig ûere Skr. af 23 Jan.
1860) ganske bestemt er angivet den Hensigt, at foranledige
Dreils Trøier og Beenklæder reglementeretle ikke alene for
rnfanteriet, men ogsaa eventualiter for tle andre vaabenartor,
imod at rlerefter de Klædes Trøier og resp. tillige clet ene par

Kirseis Beenklætler ophøre at henregnes til Feltudrustningen,
paa hvilken Maade der søges opnaaet en Leitelse af Bepakningen.

ai de Dreils Klæder have vundet rntlgang ikke alene i Infanteriet,
men ogsaa i Ariilleriet og Cavaller.iet fremgaaer indirecte heraf
og vil neclenfor nærmere blÍve paavÍist. Her skal debangaaentle

kun tilføies, at Pontoneercompagniet allerede under 6 Feb¡. 1g56
(O. M. S. t8) blev reglementeret merl Ravndugs Beenklærler.

En Prøve af Dreils Beenklæder er allerede approberet
untler 6 Juli 1856 (0. M. S. 98). Af forskjeilige Udratetser

fremgaaer, ai I)reils Beenklærler skulle trætle istedeifor Ravndugs,

naar Beholclningerne af disse ere opbrugte; dog vil dette eelv-
følgelig ikke komme til ai angaae den Kgl. Livgarde til Fods,

hvor Ravnclugs Beenklæcler ere reglementerecle til Galabrug.
Den Kgl. Livgarde til [Iest or untler 24 Novbr. 1858

ifølge l(gl. Befaling (Intlbeletning fra Garden af 23 s. M.)
reglementeret merì Droils Frakker istetletfor Kitler.

Istedetfor Ingenieurtroppernes ticlligere no¡merede s o r.t e

Ravnclugs Kitler og Beenklæder er under 28 Novbr.
1855 (O. M. S. 201, R. S. S. 282) inclført en Arbeidsdragr,

bestaaende af Blouse og Beenklæder af ubleget Lærred.
Slige Arbeidsklæder er.e senere leverede saavel til Brug for
Arsenalarbeidere som for Lampevægtere i Case¡nerne o. FI.
(Skr. 2? Juti og 3 Aug. 185?). De sorre Kftler bg Beenklæcter

afløses for A¡tilleriets - Tøi-Etatens og Haandværkernes -
Vedkommende efterhaanden af graae Ravnduge dito, $kr.
11 April 1860. .

Vecl Kgl. Resol. 8 Sept. (Skr. t1-) IBl2 (R. S. S. 806, g0g)
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approberedes Prøver af Ridekappel for Artilleriet og

Cavalleriét, hvorhos der nu reglementeredes mørkeblaae

Feltkapper fol Ingenieurtropperne og- Altilleriets Fodmanrlskab,

graae alene for Infanteriel Ved Kgl. Resol. 15 Juti (Circ.

14 Septbr.) 18ö5 (O. M. S. 135, R. S. S. 217) er imitlleriid

indført en for hele Fodfolket (Cornbattanterne) fælIes
graa Feltkappe. Jfr. Skr. 6 Aug. 1856 (O. M. S. 128).

Det er navnlig Indførelsen af denne større og altsaa ogsaa

tungere Feltkappe, der motiverer Substitutionen af Dreils Klæder

isted6tfor Klæcles.

Oftnær'nte Kgl. Resol. S Septbr. 1852 (R.S.S.306,309)
indeholdt endvidere Approbation paa en for Artilleriet og

Cavalleriet (excl. Garrlen til Hest) fælles Prøve af S k r u e-

sporer, samt paa en Prøvebanderolle for Stabs-
hornblæsere.

De Uldgarns Sabelqvaste bestenrtes uncler 2 f)ecbr.

1854 (R. S. S. il29) at skulle rr'ære eens, gule med Rødi, for
(Ingenieur-) Infanteli- og Jæger'-Untlerofficererne pp. Derimod

hár Livgalden til Fods fremdeles Sabelqvaste af compagniviis

forskjellige Farver, og for Untlelofficerernes Vedl¡ommcnde med

Sølvlryndser.

Istedetfol de i Munderingsreglementelne opførte B ælg-
vanter reglementerecles ved Circ.23 Decbr. 1853 uldne
Fingervanter til Vinterbrug for Undelcorporalel og MenÍge

samt Spillemænd og Profosser. (For Livgarden til Fotls er.\
endnu reglementeret Klæcles Vagtvanter).

En ny Pr'øve af Sælskintls-Tornyster, eens for
Ingenieurerne og Infanteriei, approberedes ved Kgl. Res.

8 Septbr. (Skr. 11, Circ. 16) 1852 (R. S. S.306,309,313).
Denne Tornyster, cìer var en noget forbedret Construction âf

clen samtirìig med Lætlertøi af nyt System indførte, adskilte

sig blanrlt Andet fra denne rÌerved, at den i Bunden havde et
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,særskilt Rum, bestemt for Reserveanrmunitionen. Jfr. Skriv.

t7 Octob. 1856 (O. M. S. 161). Det bestemtes derhos, at

samare Tornyster, dog uden Rum til Am¡nunition, skulde tr'æcle

isteiletfor de Sælskinds Mantelsække, som.hicltil bavde

været reglementerede for Artilleriets Fodmandskab.

Elter den saaledes approberetle Prøvo ere imitlleltid ingen

Tornystere blevne anskaffede, eftersom store Masser ¿f tlette

Uilrustningsstykke bleve disponible veil Krigsreservens Opløsning,

ligesom der fra Holsteen modtoges en gtor Beholdning af Kalve-

slrinds Tornysterei, som strax toges i Blug, hvorom nærmere

nedenfgr. Den lauenborgske Baiaillon var fra Krigens Tid

folsynet lned Sælskinds Tornystere af Construction som de

holsteenske Kalveskintls og med brede. Bæreremme ligesom

Fleertallet af tlisse. Efter dette System er der forfærdiget en

ny Prøvetornyster, som under l1 A.pril 1859 er foreløbig

approberet af Krigsminisüeriet, der har laclet 2 Bat¿illoner.

forsyne med 25 Stykker hver til Prøve. Om de ældre Tornysteres

Omdannelse vil nedenfor blive handlet.

De for tlen Kgl. Livgarcle til Focls normerecle Tornystere

ere ifølge Kgl. Befaling (Skr. 6 Juni 1855, O. M. S. 76, R.

S. S. 122) nu forsynede med Simslæders Bæreremme og urlen

Brystremure

\reil Kgl. Res. 11 Novbr. (Circ. 18de) 1852 (R. S. S.377'

391) ophæveclee den æltlre Besiemmelge om, at Underofücerer

m. Fl.. selv skulde forsyne sig metl Tornystere resp. Mantel-

sække og Brødposer.-

Den KgL Resol. 8 Sept. (Circ. 16de) 1852 (R. S. S. 306,

309, 313) reglementeretle grâae Brødposer af forandret

Construction fol alle Vetlkommentle, af hvilke nogle, navnligen

Linie-Infanteri-Bataillonerne hitltil havtle baarei hvide*). An-

') Saadanne bæres endnu af den Kgl. Llvgarclo til Fods.
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gaaende Stoffet, hvoraf Brødposerne skulle forfærdiges, og som
(lengang bestentes at skulle yære Ravúdug, er der ikke senere
tiuffet auden, definiiiv Bestommerse, men.Forsøg ere anstilede
med kippret Bomuldstøi (Skr. I Marts lgSg) samt med Brød_
poser af hvidt Ravndug med et overtræk af sortmalet Lærred,
Skr. 26 Aug. 1859 og g Mai 1860.

Efter saaledes enkerwüs at have omtalú de overmunde-
ringsgjenstande for underofrcerer og Mandskab, af hvilke ¡ler
siden f852 er- app'oberet nye prøver, briver paa detie stett
endnu Følgende at bemærke:

For Landcacl etco rpset udgik et Munderingsreglement
under 12 Novbr. 1855 (0. M. S. 182, R. S. S. 266) jfr. Kgt.
Res. 1 Decbr. 1854 (R. S. lB54 S. g3g); er nyr Regtemenr
tbr samme Corps er udfærdiger d. 12 Jan. tgSZ (O. S. S. 6)
jfi'. Skr. 3 April 1858.

- For Undetofficer.er og Trompetore af pontoneercom_
pagniet, .der fra Kr.igens Ticl var underlagt Ingenieur_
corpset, men ifølge Kgl. Res. af rz M¿rts 1954 indlemuredes
i. det gjenoprettede 2det arti[eri-Regiment, hvortil det efter
Planen øf 1842 hørte, - reglementerecles un<ier g Mai 1g55
Beklædning og Udrusrning som for Beredne (O. M. S. ?g; jfr.
Skr. 28 Marts 1843).

Lignende Bestemmelse er under 25 Juli 1g5g (O. S. S.
81) .tmffen med llensyn til de ved Àrtilleriets Under_
officeers-Elevskole an.satte underofficerer, tildeels
ogsaa forsaavidt angaaer un d e r st a b s p ers o n al e t, ifr. skrin
16 Decbr. 18c9 (O. S. S. 123).

For artilleriets stabstrompetere er ligesom for de

øvr.ige Underofrcerer pp. reglementeret Brødpose (Skr. 12 Dec.
185c (O. M. S. 207) og 30 Decbr. 18óg, jfr. g Juni 1g60).

For Eleverne ved den militaire Manege reglemen_
teredes ved Skr. 3t -.tug. 18ö5 (O. M. S. 126, R. S. S. 21g)

c/

- foruden deres Mundering m. v. som underofücerer af artil-
Ieriet eller cavalleriet - Ridebeenklæder med skindbesætning.

For Ariillerists Underofficeere_Elever approbe_
redes Vinterfrakker aL 16 Novbr. 1855 (O. M. S. 195).

For Ingenieurcorpsets og Artilleriets O fficianter
samt for sidstnævnte vaabens H¿¿ndværkere approberedes
ved Kgl. Res. 23 April 1858 et nyt Munderingsreglemeni
(Kuddgi. No. 15/1858, O. S. S. 4S).

I nær Overeensstemmelse ¡ned dette Reglement munderedes

de Afde.liugs - Haandværkere (Bøssemagere, Sadehinagere

og Berlagsmede), som deeltoge i Conringentrnødet 185g (Skriv.
28 Juli og 11 Aug. 1858). Dette Personales Uniformering
var iøvrigt kun ganske midlertidig for clen anfør.te Leilighecl.

For den Kgl. Livgarde til ÉIesr udgik et nyt ùIuncle_

ringsreglement unrler 16 April 1853, ifr. Terminliste 20
October 1856.

Evad Trainkudskeclassen ângaaer, da normeredes ved
Circ. 1 Marts 18õ3 (R. S. S. 59) for Oppaesere og gestevartere

(ogsaa) paa Fr.edsfod Feltkapper. En ny Feltkappe for detie
Personale er. reglementeret ved Kgl. Resol. 11 Juni 1g5g
(Kundgi. No. 26/1858,,O. S. S; ?8). Ved Circ. 7 Mai
1853, approberet ved Kgl. Resol. t4 Avg., og Circ.,20 Aug.
næstel'ter (R. S. 1853 S. lög, 245,258) gaves Bestemmelser
med Hensyn til Trainkudskenes forskjellige Mundering (Forsy-
ning) i Forhold til den Tjenesie, hvortil dé ere afgivne resp.
paa Freds- og pea Cantonnemenisfod, jfr. for Generalstabens
Vedkommende Skr. 27 Feb¡. 1854 (R. S. S. 459).

Forsaavidt angaaer Officeersop paseere og Heste-
vartere, forandredes disse Bestemmelser ved Kgl. Resol.2
(Circ. 13) Octbr. 18ó5 (O. M. S. 16Z, R. S. S. 248), tter for
tlette Personale regleme'terede grae vaabenfrakke og hvict
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.Ravntlugs Trzie isüedetfor Klædes Trøie. (Ðet blev ved denne

Leilþherl tilføieÇ at Cavalleriets Hestevartere desforuden skulde

fremdeles forsynes metl Kitler. f)en herved indirecte oärrt,
Ilensigt, at indclrage KitÍerne for cle øvrige Hestevarteres Veil-
kommenile, kan imirllertid betragtes som opgiven i praxis (Skr.

30 llecbr'. 1859). For tlet øvrige Mandskab af Train-
kudskeclassen er ved Kgl. Res. 11 Juli 1858 (Kundgj. No.

26/1858, O. S. S. 78) reglementerer blaa Klærles Trøie mecl

nedliggende Krave af samme Farve. Beenklæderne for
Trainkutlske ville ifølge Skriv. 25 Novbr. 1859 fremtirtig blive
forfærdigetle af Kirsei isietletfor som hidtil af Klætte. - I)en

for dem reglementerede Felthue er nt som Infanteriets.

Fol' SliibscorD¡nandeerte, hvis Udrustning besørges af
Landmilitair-Eiaten rnod en daglig Pengegocltgjørelse fra Marine-
ministeriet (ifr. Skr. 14 Mai 1856, O. M. S. 80, og 2 Ocrober

1857) blev under 6 Juni 1853 (R. S. S. 189) normeret Chacor

rned Pompon istedetfor den ene af tle ved Regl. 10 April 1851

reglementereile Felthuer. Om Afdelingernes Forholcl mecl Hen-

syn til Skibscommancleertes Forsyning med Munderingssager

og Lærlertøi kan eftersees Kunrlgj. for A.rmeen 15 Decbr. 1856
(o. M.s. t8l, R. s. s. 326).

For den vestindiske fIærstyrke er et nyt Eqviperings-

reglement approberet ved Kgl. Res. 29 April 1855 (O. M. S.

61, R. S. S. 96). - Ny Felthue (mørkebtaa) approberet ved

Kgl. Res. 29 Juni 1860.

I'ol Invalirler og afskedigede Underofficerer
blev ved Kgl. Res. 29 Jan. (Circ. 5 Febr.) 1853 (R. S. S. 32,

38) bestemt en üniform, som Vetlkommentle tlog hverken er-
bolcle leveret, eller kunne anlægge uden Krigsministeriets sær-

lige Tilladolse.

Saavitlt med Hensyn til Overmuncleringen.
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Af de Sager, som tidligere intlbefattetles under Begrebet

Iræ¡lerteisorter, ere nogle, navnlig Sabel- og Baionetskeder, Ge-
yærremme, Pistonhætter samt Remme til Blikfeltflasker og til
Kogekjerller, ifølge Circ. 1 Febr. 1855 (O. M. S. 12, R. S. S.

2l) og Skr.29 Mai s. A. (O. M. S.73) at betragte som Arsenal-

sager (Armaturreqvisiter) og desaarsag Munderingsvæsenet uved-

kommende. Under Benævnelsen Læclertøi indbefattes da nu

kun Sabelgehæng, Bandolerer, Patron- (Rør-) og Fænghætte-

tasker, (Bliktlaaser til Fænghætier), Feltkappe-, Brødpose-, Man-

telsæk-, Ladestok-, Karabin- og Kolberemme samt Læiler-Sabel-

qvaste (Skr. 25 Febr'. 1856, jfr. om Terminen Skr. t og t4
Juni samt 6 Juli 1859) og Sabeltasker, hvortil enclvidere

komnler Feltflasker med Læderoveúræk og Remme.

Slige Feltflasker (af Glas) reglementeredes for hele

Armeen ved l(gl. Res. af 8 Sept. 18ö2, men kom ikke i Brug

før 1856. Jfr. Circ. 16 Sept. 1852, 2 Juni 1853 S 5, Skliv.

I Sept. 1856. Istedetfor den oprindelige Prøve med sort Over-

træk (approberet d.6.Juli 185ó, O. M. S.98), er under 15

Juni 1857 approberet en anden, af Bværere GIas, rummeligere

og forsynet med Overtræk og Remme af uf¿rvet Lætler. For

Fodmandskabet i Alminclelighed leveres disse Feltflasker med

korte Remme til Anbringelse paa Livgehænget; det'bereclne

Mandskab derimod, saavelsom Livgarden til tr'otls, der endnu

har Skrililelgehæng, og event. Trainkuclske erholtle Feltflasker

med lange Remme, Galdehusarregirnentet dog med hvide Baand

istedetfor Remme.

De ved Percussionsvaabnenes Indførelse normerede Blik-
daaser til Fænghætter ere for Cavalleriets Vedkommentle.

bortfaldne ifølge Skr. 19 Novbr. 1849. [nfanteri-Afclelingerne

have tlerimod endnu tlette Reqvisit, men dets Afskaffelse er

paatænkt, jfr. Skr. 14 Febr. 1855, og vil næppe t¡deblive. -
Levering ¿f Blikclaasor l¡ar i llere Aar ikke I'undet 

"Sted.
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Àugaaende de øvrige Lætlertøisorter bemærhes: Inge_
nieurtropperne ere forsynede med Læilerøi af nyt System
llgesom Infanteriet fifr. ovenfor); dog bære unclerofficererne og
Trompeterne, der kun ere bevæbnede med Sabel, kun een
Taske*), medens Mandskabet, ligesom ved Infanteriet, har to
Tasker.

For Commandeersergenterne af dette Vaaben _ som idet_
hele for alle uberedne Commandeersergenter samt
fo¡ artilleriets Fyrværkere - er reglementeret sort Iakeret
Livgehæng, hvortil ikke bører nogen patrontaske (Kg.l. Res. 11
Septbr. 1854, Skr. 14de, R. S. S. 260, 266; Skr. 25 Àpril
1855, O. M. S. 44, R. S. S. 8?; Skr. 81 Aug. 1g52, O. S.
s.103).

Artille¡iet er nu udelukkende lbrsynet ¡ned sort Læ_
dertøi. For Fodmantlskabet blev ved Kgl. Resol. g (Circ. 16)
sêptember 1852 (R. s. s. 309, gl3) normeret Læclertøi efter
det nye, vetl Infanteriet indførte System, dog fik hver M¿ntt
kun een Taske. (Fængrørtasken). Jfr. Skr. 5 Januar 1g50,
R. S. S. 3; Da der dog.clerved var givet V¿abnet en langt
rigeligere Forsyniug med Tasker, eud nødvendigt kunde være,

og da derhos de for a'tilleriet efter.haanclen approberede Læcler-
tøispr'ør'er i uvæsentlige Ting vare for.skjellige fra de for andre
vaaben gjældende Prøver af lignencre Gjenstande, foranledigede
dette en Forestilling fra Krigsministeren, hvorpaa Hs. Maj.
Kongen under 28 Marts 1860 ailerhøist har resorveret, at Ge-
hænget for Beredne sl¡al være i Formen som Cavalleriets, Ge_
hænget for ForÌmaudskab ganske som Infanteriets (spiilemæncrs) ;
at Rørtasken ophører at være Udrustningsstykke for Mancl_
skabet, men bliver Betjeningsreqvisit ved Kanonen, og at af

*) Livgehænget for dom or gansko som for ËIoboistor m. fl. af Inf¿nte-
riet, c: uden Bajonettaske, jfr. Kundgj. for Aru¡een No. Z9llg5?, O,
s. s. r00.
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Trainconstablerne kun Hesteholderne (Enkeltberedne) forsynes
med P¿trontaske.

De for den Kgl.Livgarde til Hest titlligeie reglemen_
tererle Sabeltasker (ny Prøve approberet 2? December 1g4g)
ere afskaffede ved Kgl. Rescript af 6 Januar lgSB (R. S. S.6).

Isterletfor de Ruslæders Sabelqvaste, med hvillre
c¿valle'i regimenterne tidrigere vare reglementerede, nor-
meredes ved Skr. 2 December 1854.(R. S. S. B2g) for Un_
deroffice'rer. pp. Ruslæders, for Undercorporaler og
Menige Platlæders Sabel.qvaste, begge Sorter overeens_
stemmende med de for artilleriets Bereclne gjærcrende

Prøver.

, For Gardehusalerne approberedès under g Jan. lgSb
(O. M. S. 3, R. S. S. 2) nye prøver af Gehæng, Bandoleer
og sabeltashe, alt metl Nysølvs lleslag ietedetfor Messing. Jfr.
angaaende Sabeltaskon Kgt. Rea. 12 April (Skr 29) 1g56 (O.

M. S. 69, R. S. S. gg, 103).

For Dr.agonregimenterne, af hvilke kun det 3die er
forsynet med sort Lædeúøi, medens hvidt fremileles er. regte-
mente'et, normeredes ved .Kgl. Res. 15 April og 27 Mai lg54
(R. S. .q. 118-119 og 182) Nysølvs Bestag og Spæn-
d e' paa veclkommende Lædertøisorter, istedetfor det hidtil brugte
Messingbeslag. \¡etl Kgt. Res. B0 Ocrobe¡ 1g5g (O.S. S.120)
er approberet et nyt UncleroJ'ficeers Bancloleel, sotn,
fo¡urìen et Spænde soln forhen, er forsynet med Nysølvs Be_
slag ligesom de Meniges Karabinremme.

Unde¡ 2c Juni 1860 er approberet en ny prøve af Kol_
berem, Iængere end den ældre. - En Lades.tokrenl til
Tapkarabin er foreløbig approberet under 12 Juli lg56 (O.
s. s. 1r2).

Paa spee,ielt Forlangencle er et Dr.agonregiment blevet forsynet
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mecl Læder-Sabeltasker til Brug for Overvagtmestere og

Qvarteermestere, efter en under 1'Aug. 1859 approberet Prøve.

Den Kgl. Livgartle til Focls har ifølge Kgl. Befaling

(Skr. 6 Juni 1855, O. M. S. 76, R. S. S. 122). bibeholdt

dei llvicle Kryrls-Lædertøi merl Patron- og Fænghættetaske

uforanih'et.

Det i 1850 for det øvrige Infanteri r.eglernenter.érle,

tildeels allelede i 1849 baarne, solte Lædertøi af nyt
System intlførtes ¡ 1852-53 (Skì.. 2 Marts 1852) ved ile
Afclelinger af Linien, som endnu ikke vare forsynede dermed.

Skjøndt Systemet i Hovedsagen sener.e er bibeholt, er der dog

efterbaanilen vedtaget forskjellige, ikke uvæsentlige Forandrin-

ger i Livgehængets Constructiou. Eet Przvegehæng, der nu

tjener som Bettesnor vetl forefaldende Anskaffelser, Skr. 25 April
1855 (O. M. S. 44, R. S. S. 8?)¡ jfr. Skr. 26 Aug. 1859,

Kundgi. No. 29/1857 (O. S. 'S. 100), er mindre massivt og

navnlig smallere end clet oprindelig approberede; dets Sabel-

og Bajonettaske hænger lodret necl, og Gehænget el forsynet

nred en saakaldet Laas, cl, v. s. hægtes sammen under en

Messing Dækplade (holsteensli Model). Som Følge af Bær'e-

remmenes Construction paa de - projecterede nye Tornystere

ville de paa Livremmene hidtil anbragte Messingskyclere med

Øskener til Fasthagning af Hìælpelemmenes Kroge blive over-

flødige, og saadanne Skydere .findes derfor eiheller paa det

senest approberede Prøvegehæng. - Den vecl dette adopterede, i
og for sig hensigtsmæssige Formintlskelse af Dimensionelne

bar giort det muligt at anvende de forhen brugte Bandolerer og

Skuldergohæng til Forfærdigelsen af Livgehæng og har derhos

tilveiebragt 
-nær 

Overeensste¡¡melse med cle fra Holsteen mocl-

tagne fnfanterigehæng, hvilke dog for Størstedelen ere forfær-

digede âf Simslæder', metlens vore egne ere af Platlæcler,

De ovennævnte Tolnysterbærel.emnte, der gom an-
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givet allerede findes saavel paa de tauenborgske sælskinds- som
ogsaa paa, nogle af de holsteenske Kalveskinds_'Iornystere, bør,
eftersom de ere heelt af Læder og ikke fast forbr¡ndne med
Tornysteren, men lcun befæstede paa clenne ved en Jernnaal,

'ettest 
henregnes til Lædertøisorterne (hvilket vel forøvrigt og-

saa hunde siges om selve Tornysterne).

I den ene af de for Infanterigehænget reglemente¡ede to
TaskeÌ er anbragt Øsken og Baand til Rømnaal, vide Skr..

31 Decbr. 18ó5 (O. ivt" s. 216).
Indførelsen af de større Feltkapper nødvendiggjorde en

tretlie Kapperem, foruden de to alt reglementerecle, vide Circ.
14 Sept. 1855 (O. M. S. 135, R. S. S. Z1g). Uncter 11

April 1859 er der.Ímidlertid approberet,en saakaldet Kappe-
bærerem af ny Constructión, som er beskreven i Armeens

Intenrlanturs Rundskriv. 23 Jan. 186Q Bilag B. Foruden denne

vil der kun behøvtjs een ¿lmindelig Rem pr. Kappe, forsaavidt
tlenne anbringes paa en.Tornyster metl faste Rammer; i motl-
sat Faltl behøves endvitlere 2 Kapperemme, fastsyede paa Tor-
nysterens Sidestykker.

Angaaende Lædertøiet for Landcadetcorpset,
P o n to n e eÌcomp agn iets Un de r o f f i ce rer pp., Haan d-
værkere, Sliibscommancleerte, vestindiske Solda- .

ter og afskecligede Militaire af Unclerclasserne kan

eftersees de foran S. 56-58 citerede Bestemmelser.

Ingenieurcorpsets Mineurmester.e og Conduc_
teurer erùolclt ved Skr.4 Febr. 1859 Tilladelse til ¿t bære

Metal-Besætniug . efter en indsenclt Tegning paa de for dem

reglem enterede Patrontasker.

Lignende Tilladelse v¿r allerede ved Skr. 14 Juli 1858
S. S. 71) nreddeelt Artilleriets Overfyrværkere;
for disses Verlkomuende merl Hensyn til Tegningen Skr.

(o.
jfr.



64

fra Armeens Intendantur af 29 April 1859 og Indberetning fra
den Kgì. Artilleribrigade af 13 Mai s. A.

For A I ti I I e ri et s Un tl e r o f fic eer s -E I e v er normeredes

under 3 Decbr'. 1856 (O.M.S. 179, R. S. S.31?) Livge-
hæng merì een lille Taske, istedetfor Skuldergehæng og pa-

trontaske.

Mecl l{erìsyn til lleste-[qvi¡ragesorterre og de dertil hø¡ende

Staldreqvisitel bemær'kes, at da Artilleriets hele Ritte-Eqvipage
pp. ifølge Sk¡'. 13 Aug. 1853 (R. S. S. 244), jfr. Skr. 6 Juti
1859 er de6niiivt overgaaet til Arsenalsagernes KategorÍ,

bliver;paa Munderingsvæsenets Omraade egentlig kun Cavaile-

rieis Heste-Eqvipage tilbage.

For clen Kgl. Livgarde til Hest appr.oberedes en ny.

Ride-Eqvipage under 3 Juli 185?.

. For det øvlige Cavalleri var en ny Ride-Eqvi-
page allerede reglementeret verl Kgl. Res. 23 Sept. 1854 (R.

S. S. 272, jft'. S. 60). En ny Prøve-Sadelbom er âppro-
beret under 2 August 1858. Angaaende Ri destængernes
Dimensioner kan eftersees Kundgjørelse for Armeen No. 2/1858,

o. s. s. 3.

I Metlfør af den for Cavaller.iets Exerceerslioler ved l(gl.
Res.25 Mai 1855 (O.M. S.7?, R. S. S. 110) approberede

nye Instruction er for hver Hest normel.et en Feltgrinte og

2løse Hampetøiler'.
En ny Prøve-Foderpose er approberet unrìer 28 Octo-

ber 1.8ó9.

Istedetfor de tidligere ti I Beriderbr.ug teverede svære

Bomsadler, vil for Fremtiden blive leve¡et engelske Sadler
(Skr. 27 Mai og 16 November 1859, 30 Mai 1860).

Specielt fol Gardehusar.regimentet belnærkes med

Ifensyn til Valdrappet Skr.9Novbr. 1854, jfL. 14Mai1855,
o. M. s. 59.
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'lil Stabsho rnblæserne ved de i 185g samlede hol-
steen-lauenborgske contingentbatailloner var. mirìlertidig udleve-
ì'et Ride-Eqripager og Stalctreqvisiter (Skr. 26 Juli og 27
October 1858).

Fol. den vestind iske Hær'styrke el. en ny pr.øve_

sadel app'oberet den 30 Sept. 185g, en 'y 
prøve_Staldgrirne

den 13. Decbr. 1858.

tr'orsyuiugen ved Troppeofilelingeme blev efter Krigen (resp.

efterhâanrlen som afdelingerne oprettetres eile¡ reorganiseredes)

regulerei i Forhokl til den samme Si¡'rke, som laa til Grund
for [{underingsreglementerne ¿f 1842 $or Artiller.iet
Kgl. Res. 29 Novbr. 1845) og.idethele ove¡.eensstemmeurle med
disse Reglementer, untltagen forsaavidt For.andringer i Bel¡læcl-
ningen og Udrustningen vare gjennemførte, f Ex. ved Indførel_
sen af Yaabenfrakker, Feltkapper, nyt Lærìertøi, Afskaffelsen
af hvide Beenklæder o. s. v.

Dog forsynedes Infanteriet foleløbig hun med eet par Been-
klæder pr. Mand. Ved Skr. 15 Juni lB52 (R. S. S.23?) be_

stemtes imicllertid, at Undeloffice'er af Infanteriet nu, ligesom
førl(rigen, skulder'ære forsynede mecl Zpat Kirseis Been_
klæder hver, og under. 13 Novbr. s. A. (R.S. S. B8l) blev
det tilkjendegivet, at ogsaa Overspiltemænd, Sfillemæncì, Unde¡.-
colporaler og den tjenstgjørencle Styrke af Menige vecl

Infanteriet rovereensötemmende med Munderingsreglcmenterne

af .1842u shulde forsynes merl ei andet par Kirseis Beenklæ-
der. Det maa imidlertid herved bemærkes, at Munclerings-
reglementerne af 1842, - om de end ikke ganske udtrykketig
angive selre Forsyningen, melt nærnìest kun.Leveringerne, _
d og sa a'r'el for In fanteri-Bat¿illonerne som for Jægerco rpserne fi fr.
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Regl. Litr. A. og Aumkn. 5) anføre Beenhlædeurc garrske paa

s¿rnme ,Nfaade som for de anclre Vaabenalters Vedkommentle

og derfor maae antages at normere 2 Par l(ilseis Beenlilæcler

tbr hver Mand af Afdelingernes fulde Styrke; og til nu at

gje_nnenrføre eller dog conservere clenne Bestenrmelse synes cler

at hare været saameget større Gruntlr' som de Ravndugs Been-

klæder nu vare afskaffede, saa at tler paa den i Skr. 13 Novbr.

angivne'Maade kun vilcle erholdes eet Par Beenklætlel for hver

Menig af Infanteliets Krigsstyrke. Forsyningen metl 2 Par

Kirseis Beenklæder pr. Mantl var jo ogsaa indtr'ængende til-
raadet af deri active Armees Overcomnranrìo og clerefter iværk-

sat i Slutningen af 1850.

Uagtet der nu ikke senere er givet tìogen ny Bestenlnrelse

onr rlette Punlit, og uagtet Cfto 22 Febr. 1853 Schema r\. for-

clrer clet ene Par Kirseis Beenklædel ved Inf¿nteriet (768 Par

ved hver' :\fdeling) ført adsliilt fra det andet i Inventarierap-

porterrre, angive dog dc trykte Telminblanlietter sont ,t'egletnen-

telet Antal( 1536 Pal for hvet'Àf<ìeling, og en saadan complet

Folsyning blev ogsaa leveret 1ste, 2den, 10de og 12te Bataillon,

tla de omuniformeredes efter at have yæret ,lette fnfanteriba-

tailloner(. Derimod erholtlt 14de Bataillon, der ornuniformetedeg

nnder specielle Forhold (i Anletlning af I¡orbundscontingentets

befalede Krigsberedskab), tidligere entl bestemt var', og. nredens

Bataillonen ent{nu havde en rigelig Beholilning al' grønne Mun-

rleringssager, -: ihke saadan complet Besætning af ZPar Been-

klæder for hvel Mantl, og det Samme gjælder meil Hensyn til
20rte Bataillon (lste JægeLcorps), hvis Omklædning jo imidler-

tid først er iværlisat paa en Tid, t'la der allerede var Tale om
'til 

Feltudlustning ¿r.t nolmele l)reils lflæder, ìrvis Reglemente-

ling natulligviis 'r'il ntedføre, at lìorsyningen mecl (i(lædes

Tl'øier og) 2tÌet Pal l(ilseis Beenklæcler indskrænkes til l¡uir at

omlatte rien tjenstgjørencle Fledsstylke. Ee ilike her nævnte
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Infanteribatailloner have -.- med en enkelt undtagelse -- ku'
partiel Forsyning med 2clet pa'Kirseis Beenkrætler, hyis stykketal
imidlertid varierer endeer, alt efter den Tlienststyrke, de for.-
skjellige Afdelinger have, oller i de forløbne Aa¡ have havt.
Normaltallet i Forholcl til de senere aars o¡din¿ìre aarlige Til-
gang af Menige er pr. Bataillon 21g par.

Med chacots forsynedes ale vedkommenrre Troppeafrrerin-
ger successive i Aarene 185? og følgencle.

Forsyningen med de nyregrementerette Fertflasker har side'
1856 været i stadig Fremgang, men er dog endnu ikke furd-
stændig giennemført. Forsaavidt er cler altsaa en ùIangel tit-
stede, men iør'rigt ville samtlige afdelinger - afseet fra hvad
ovenfor om Beenklæderne er anført og fra enkerte heert spe-
cielle og mornentane Forhord, f. Ex. ¿t en enkert Batailo' for
Øieblikket ikke har Feltkapper tir l(r'igsstyrke', og *t nogle
chacotbeholdninge' paa Grund af cle nye chacoters Indførelse
lb. Tiden ére ucomplette, tìu yære forsynede med de for
deres fulde Styrke 'normerede, untler Mnnderingsvæsenet hon_
hørende udrustningsgjenstande, d. v. s. forsaavidt stykkc-
tallene angaaer.

Hvilke clisse Stykketal ere lbr hver Afdeling især, er af
armeens Intenclantur angivet paa Blauketter til de aarlige Efter-
synsrapporter ove' Munderingssager m. v., hvilke Blanlretter ere
urlsendte til Cavalleriet d. 18 Febr. 185? (O. S. S. 23), tit
Infanteriet tlen 21 s. M., til arrilleriet d. 6 Juli lg5g, ligesom
lignencle ovelsigtstabeller ere tilveiebragte for Ingenieurco¡.psets
og Gardehusarregimentets Vedkommende iføtge Skr. af 15
Januar 1858, for den l(gl. Livga'de til Fotts ifølge Skr. af ?
Januar 1859.

Som specielle Besten:¡nelser, tildeels af yngre Datum encl

clisse Lister, fremhæves:

Lf Skultlertal (Messing- eller Nysølvs) skulle veclkonr_

õ+
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rnende Afdelinger efterhaanclen, foruden med. fuld Besætning til
clen hele normerede Beholtlning af Vaabenfrakker, Klætles Trøier

og Kapper, endvitlere forsynes mecl en Ertrabesætning tit ud-
tientê Vaabçpfrakker og,Klæcles Trøier for Underofûcerer pp.

og Undercorporaler, Skr. 20 Decbr. 1858, O. S. S. 134*). --
Samtlige disse Skulclertal ere at betragtg som særskilte Inven-

tariestykker, Skr. 18 Mai 1858, 28 og 31 s. M., 2 Juni s. 4.,

6 Juli 1859.

, Ved Cavalleriet er Forsyningen med

Nysølrs Hjelme, , ligesonr ifølge Munderingsreglemen-

Feltflasker, ) terne af 1842 Beholrlningen af Kap-

Feltgrirner à 2 Tøilerl p.r, Mantelsække, Kardætsker nì. m.,

- fo¡saaviilt den alt bar fundet Sted, reguleret efter en Styrke

af kun 480 Undercorporaler og Menige (541 Heste) pr. Regi-

ment.

Det San¡nre vil formeentlig blive Tilfældet rnecl den be-

falede og paabegyndte successive Folsyning med 2 Par Spo-
rel pr'. Mand, Skr. 10 Sepn 1858, O. S. S. 100.

Gardehusarregimentet er' hidtil kun normeret med

Lædertøi og Heste-Eqvipagesorter for 480 Undercorporaler og

Menige. Dette Regiment bar af de vigtigste Ktædnings-

stykker en Extrabeholdning af 20 Sæt til Brug for Ordonnantser,

Skr. 2 April 1856.

Uden at noget besteult Antal er normeret, ere. Cavalleri-

regimenterne forsyneile rnetl det fornøilne Antal Beridersadler,

Longer og Chambrierer m. v., samtlige Troppeafdelinget efter

*7 Den for Afdelirrgernes hele Styrke (incl. Rooutetnei normeredo,Be-
holilning af Skuldertal bliver d.erefte¡ (Skr. 6 Juti 1860):
for on Infauterib¿taillon. .... 6,õ28 Stykker,
(for 1Odo-22de Bat¿illon solvfølgolig d€t tlobbelte il.nt¿l),
foretDragonregiment ...... f,¡O¿
for lste Ârtilìeriregiment..... .....,15,.370
for 2det do. . ... 9,206
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!'ornøtlenhed med lìærebøre, Bæreseler og Sække til Mnnde-

ringssagers Transport, samt med Stempelapparater; efter Om-
stænrligberlerne tillige med Skilderkjoler, Brantlvagtskapper, Ar-
beidsklæder o. D, hvilke Sager alle høre under Munrlerings-
contoen og ligesom de ovennævnte Skuldertal ere Inventa-
riestykker. uden Termin. (Circ. 22 Februar 1853, R. S.

s. 53).

Det Sam¡ne gjælder med Hensyn til Faner; Estandarter og

Qvaúeerfaner samt de dertil hørende Overtræk, resp. tillige
Bandolerer eller Gehæng. Om en Forandring verl Qvarteer-
fanerne kan eftersees Skr. 29 Juni 1857 (0.S. S. 65). -
Hvert Compagni pp. betragtes som.r.eglementeret merì 2 Qvar-
teerfaner med Tilbehør.

For hver Escarlron er reglernenteret 1 Estandart, flor hver
Inf'antelibataillon I Fane (Kgl. Res. 20 Januar 1860, O. S. S. 6)

Til den tbr Troppeafdelingerne normerede Forsyning høre,

fbruden de hirltil omhandlede, til Brug for 'Ijenststyrken be-
stemte Sager, endviclere [ìecrutsager og visse Sager for
Trainkudslre

For C¿valleriets Exerceerskoler, hvis specielle Forhold foran

S. 9, jfr. S. 27 ere paapegerle, er normeret en Beholdning af
80 Sæt Munderingssager, Lædertøi og lleste-Eqvipagesorter. -Fol cle øvrige Vaabenarters Vedkommende er Recrutinventa¡ieis

Størreliie ikke fasi bestemt, tildeels har det enrlog i de senere

Aar været untlergivet iemmelig betydelige. Fluctuationer, alt
efter tlen aarlig bestemte Recrutstyrke. Om en Talgr'ænclse

bliver ber kun Tale, forsaavidt det gjælder om at bestemme

Grænrlserne for den Afdelingerne reglementsmæssig paâhvilenrle

Forpligteise til at udbringe Recrutbeklærlning af cle udtjente

Sager, hvorom netlenfor nærmere vil blive hanillet. Her skal

kun i al Almindelighed bemærkes Følgende:

Forsyningen ¡ned Recruttøi reguleredes efter Krigen deels
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ved LeveÌing af nye Sager tit den uormale Beholdning vecl

Troppeafdelingerne og Urlrangering af brugte til Recrutbrug,
deels ved Levering af brugte Sager (Skr.. 6 Mai 1858, R. S.

S. 458), og hele Overmunderingen for Recruter bestaaer frem-
ileles overalt som Regel af brugte (utltjente) Sager.

Vetl Circ. 11 Juni 1853 (R. S. S. 195) bestemres, ¿t In-
fanteriets Recruter skulde folsynes med l3rødposer, og efter-

haanden ere ogsaa Dr.eils eller. Ravnrlugs Trøier og Been-

klæder blevne faste Best¿nddele af Recr.utbeklæilningen saavel

,ved dette VaabeD som red Ingenieurtropperne og Artilleriet,
(der nu ogsaâ e¡'e forsynede rnecl Brødposer'), samt tilcleels ogsaa

ved Cavalleriet. - Ved Artilleriet have de Dreils Klæder for en

Deel remplacoret cle tidligere for Recruterne nor¡netede Kitler.
Ifølge Circ. 14 Mai 1853 (R. S. S. 159) forsynedes In-

fanteriet med Lædertøi af nyt Systern (ureglemenieret, nemlig

holsteensk Livrem med een stor. Taske) til Reclurbrug. Ogsaa

fol Ingenieur- og Constabelrecruter.ne er der senere leveret

Lædertøi af nyt System.

For rle sorn Oppassere og Hesterartere tjenstgiørende T r ai n-
kudske ere Afdelingerue ifølge Circ. 7 Mai 1853 (R. S. S.

153) forsynede metl Feltkapper s¿mt Kitler og efter Omstændig-

hederne Mantelsække, lornystere m. m.; Sygehusene med en-

kelte Feltkapper for Sygevogtere (Skr. 18 Jan. 1860, O. S. S. 4).

- Iøvrigt munderes Trainkudskene fra de ifølge Skr. 12 Marts

1852 (R. S. S. 80) oprettede Trainkudsketlepoter, hvoraf der

nu er et i hvert Generalcommandodistrict. Tlainkudskeclepoter-

nes Forsyning er ikke normeret, nìeu reguleres aallig efter.

Styrken. - Dog bestyrer tlen militaire Manege for Tiden selv

hele il{uncleringsvæsenet for de til samme afgivne Trainkudske,

Skr. 13 og 18 Mai 1859, 11 Mai 1860.

Det er ovenfor bemærket, at samtlige Armeens Troppe-

afdelingel ere ellel ialtfald inden føie Tid ville r'ære com¡llet
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folsynetle rned de for denr regletnenterede Antal af Munde-

ringssager m. v. - Àt der i¡uitlleriitl ikke mellem Afilelingerne

indbyrdes, ja end ikke veal tle enkelte Àfdelinger for liden
findes fulilstænclig prøvemæssig Egalitet i Forsynin-
gen, er en natullig Føtge af de foran nævnte mange sted-

fundne Munderingsforandringer, som selvfølgelig alle maae gien-

nemfør'es successive, for ikke at volile uforholdsmæssiE forøget

Urlgift. At rìe tildeels iværksættes afdelingsviis, fjernel jo vel

forsa¿viclt Uegaliteten ved selve Afdelingen, men gjør', at den

kommel til at bestaae saameget længere u,ladtil, ligeovelfor de

Afdelinger, som ikke alene beholde deres egne, men ogsaa

fremdeles forsynes mecl antletstedsfra afleverede Udrustnings-

gjenstande af ¿eldre Model.

I nær Folbindelse metl Munderingsforandúngerne staaer

ogsaa den i det herornbandlecle Titlsrum stedfuntlne og tildeels entlnu

stedfindende llolsyning metl ureg lem en te rede. tildo els om-

dann ede Saget', som shulle opslidos, inden t'eglelnentere<le an-

skaffes eller tages i Brug. Paa denne Maade har man navnlig

anvendt holsteenske Sager, saasom Felthuer, Klætles Trøier,

Feltkapper, Klæiles Vanter sanrt Kalveskinds Tornystere*),

og i clet sidste Aar ældre rlanske Sælskinds Tornystere med

paasyeile Remme.

Herhid hører ogsaa den navnlig ved Infanieriet stedfundne

extrao rdinaile (tlobbel te) Forsyning med visse Utlrust-

ningsgjenstande. saaledes have indtil den allersidste Titl de fleste

Infanteriafdelinger foruden contplet Beholdning for tlen fultle

Styrke, entlvidere havt et Sæt Tornystere (Kalveskincls)*) og

+) De Kalveskinds 'Iornystere, hvormed hidtil de holsteenske Infanto¡i-
afdoìinger udelukkende, og de øvrige B¿tailloner extr¿ordinairt varo

forsyrtocle, ere nu beorclret aflevorode, for at opbevaros til Brug for

l(r'igsroserven, SLr. 16 Mai 1860. l4de Bataillon er f¡emdeles for-
synet mrrtì Sælskiuds lornystere af lauenborgsk Model.

I
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Feltkapper (af ældre Façon, rGarnisonskapper,,)*)
Tjenstsiyrken. Om den extraorrtinaire Forsyning
Klæder er ¿llerede foran handlet (S. 52--58).

til Brug lbr
metl Dreils

IIed lre'syn iil trlunrleriugssagernes ürug er clet ¿flerede
tidligere bemærket, ai Munde.ings'egrenrenternes Bestemmelse
om cle ældste Sagers Brug i daglig Tjeneste (og i Recrutsl<o_
lerne) strax efter l(rigen inrlskærpedes paany. I FoLbinderse
hermecl staae' ogsaa den ifølge forskjellige sl<rivclser. af 2g
Àugust 1852 (R. s. s. 299-301) stedfurdne utilevering af
holsteenske (Kalveskinds) Tornyster.e til claglig 'fjenstbrug ved
ïnfanteriet, efterat det under 2l s. M. var befalet, at dette
Va¿bens Mandslrab saavel i Vagttjeuesten som paa Marcher og
ved alle Øvelser uniler Gevær. skulcle bære Oppakning.

Den i Rescriptsamlingen foL 1852 S. 321 anføúe l(gl.
Resol. 5 Novbr'. s. a. blev, forsaavidt angaaer det clerstecls af-
trykte Punkt om Munderingssagernes Brug udenror l)enesten,
ihke strax bragt til armeens l(undsrrab. Resolutionen angik
clerinrod tillige den tjenstgjørende styrkes Fo'syning niecl det
andet Pa' Kirseis Beenklæcler', hvorefter. de ovenfo' citerede
Skrivelser af 13 November og ? December s. A (R. S. S.

381, 413) udfær'digetles. Det blev ved clenne Leilighed til_
kjendegivet Aftlelinger.ne, at ndet ene par Beenklæder,
som e' nyt eller mincìst brugt, skal efter Munder.ingsreglemen-
teì'nes anmærkn. 9 opbevares paå Muude'ingsrranìmeret og
iklie tages i Brug uden vecl Revuer. eller andre høitidelige Lei-
ligheder, og eller.s kun i enl<elte Till'ælcìe, L Ex. naar det i
Brug vær'ende Par er under Reparations.

+) Den dobbelte Forsyning meil Foltkapper er nu t.or. Sterstodelen op_
hørt.
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,{.ndre ahnindelige BestÊmmelser om Muncler.ingssagernes
Iìrug blev der ikke givet, inden man sk'ed til den i nøieste For-
bindelse rned Brugsreglerne staaencìe Retabiering af r.egel_
mæs sig Term inlever.ing.

Naar . clet ved ovennæynte Kgl. Resol. 5 Novbr. lg52 i
Rescriptsamlingen (s. 321) er anmærket, at Resorutirnens Be-
ste¡nmelse om, 

',at det ved fi'emtidig Te'ninansætterse rbl over-
munderingsstykker skal lægges til Grund, at Sagerne, saalænge
cle¡'es Termin varer, stadig erc i Brug saavel i som udenfor
'rjenesten", e' hommen til Anvenderse ved circ. 22 Februar
1853 (R. S. S. 51). rlraa dette ikke for.staaes saaledes, som
om 'lernrir¡erne paa de nye Liste¡' r'¿re regurerecre (forkortecìe)
i Fo¡'hold til et paa'egnet forøget srid paa Munrreringssagerne.
're'minbestemmelserne for nye sager vare paa de meci hiin
circul¿ire udsendte Lister (afseet f¡.a de nyreglementerede Felt-
kapper og *ldne vanter) ganslre de samme, som indehordtes i
Nlunderingsreglementerne af 1842, og cla ovensta¿ende ud-
trykkelige 'l'illadelse til at lade Munderingssagerne bruges udenfor

lienesten og dertil att'àge Hensyn ved rerminansættelser, l¡verken
tidligere var', eller verl ci¡'c. 22 Febr. 1853 brev offentliggjort,
er det en selvfølge, at de ved afdelingerne i Henhold til denne
circulai'e foretagne Terminansætterser (R. s. s. 58) fo' den
hele tilstecleværende Behoklning fandt sterl paa Basis aÍ
Regle¡nentel.ne fra 1842. Om det nu end, som ovenfor
paaviist, l'ør Krigen var blevet almincleligt. at Mandskabet bar
Munde'ing udenfor r)enesten, s¿a er det dog paa cren anden
Side ogsaa paaviist, at clenne Br.ug ikke kan være paaregnet i
Regleurente'ne, ved hvis udfærdigerse crer va¡. paatæ'kt en
extraordinair' l'orsyning rned Klæder til daglig ßrug udenfor
Tjenesten, og det bliver. derfor saameget mere paafaldentle, at
de æld'e Ter'¡ninbestemmelser uu r.etableredes uforanilrecle. Det
er desaa'sag ganske naturligt, at de første samlede Bestemmerser
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som udstedtes angaaenale Undcrofficerernes og Mandskabets Paa-

klærlning udenfor ''Ijenesten, Circ.7 Juni 1854 (R.S.S. 191),

indlededes mecl en Udtalelse om, at Ministeriet val betænkt

paa at foretage en nødvendig Revision af Te.rrninan-
sætt els erne for Overmuncleringsst¡'kkerne i Alminclelighed.

Det skal her allerede bemærkes, ai en saadan aìmindelig Om-

ordning af Terminerne endnu ikke har fundet Sted, --- navnlig

vel .af Hensyn til det paabegyntlte Organisationsværk, - men

at det flere Gange og senest i Anmærhningerne til det Rigs-

raaclet i 1859 folelagte Budgetudkast er udtåli og verl den

paafulgte Bevilling anerlrjendt, at de terminmæssige Nylevelinger,

navnlig af Klædes 'lrøier, Beenklæder og Huer, som de l(lætl-

ningsstykker', der udgjør'e Soldatens daglige Dragt uden for Tjenesten,

ikke staae i Folholcl til Slidet, men tnaâe forhøies, saafi'ernt det

skal kunne undgaaes at yde extraordinaile Leveringer, navnlig

til Recrutbeklædning.

Circ. 7 Juni 18c4 (jfr. Skr. s. D., R. S. S. 193 og Anm.)

indehoklt for Troppeâfclelingerne tlen første udtrykkelige Til-
ladelse til at lade Mandskabei udenfor Tjeneste.n bære

ovennævnte {aglige Dlagt og var altsaa fo¡saavirìt Utlførelsetr

af tlen l(gl. Resol. af 5. Novbr. 1852. Iøvrigt indeholdt tlen

Forskrifterne angaaende Vaabenfrakkens Blug udenfor

Tjenesten, som kun undtagelse_sviis blev till¿<lt Mandskabet, og

som ialtfalrl baatle fo¡' dettes og for Underofficerernes Yed-

ko¡nmende fordrede tjenstmæssig Paaklæduing med Sidevaaben

og Chacot (dog hunde Underofficerer pp. paa Søgnedage bære

Hue istedetfol Chacot), medens Underofficererne ellers (ube-

væbnede) kun ligesom Mandskabet kunde bære Tr'øie utlenfor

Tjenesten. Overholdelsen af tlenne Ilefaling forauledigede Ind-

førelseu af T¡zier for de Underofûceersclasser, sorn ikke tid-

ligere vare reglementerede med saadanne, for Fyrværkere, Skr.

3 Juli, og for Guider, Skr. 26 s. lVI. (R. S. S. 211, 221\. Dog
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gjennemførtes rÌette ikke med Hensyn til Overfyrværkeie pp.
og overcommanrleerse'genter, saaridt som med Hensyn til Hest-
gartlens underofficerer pp., hvilke sidstnævnte ere reglementerede
med Løbefrakker til daglig Brug. B'ugen af Felthuetil vaaben-
fraklie (med Sitlevaaben) ogsaa paa Søn- og Ilelligclage blev
tilladt Underofficerer pp. ved Armeebefaling 2g Mai lg55 (O.
M. S.71, R.S.S. 112). .Iøvrigt ere Bestem¡nelserne i Circ.
7 Juni 1854 enttnu uforanrlrede.

Ved Sl<r. 14 Febr. 1855 (O. M. S. 1Z-lB, R. S. S. gã),
inrleholdende forresten en advarsel rnod Misbrug af Berettigelsen
til at bære Vaabenfiakke mecl Sideva¿ben urlenfor lenesten, _
blev det tilladt unrlerclasserne i vintermaanederne at bære
Feltkappe¡.n e ogsaa udonfor Tjenesten, nnaar clermeil iagt-
tages god Økonomi, da. en forkorter Termin for Kapperne ikke
kan ventes.s lfølg'e den dertil knyttede Bemyntrigelse befalerìe
Generalcommandoen paa Sjæltand under 16rle Februar, ,at der
til Feltkappe ikke skal bæres siilevaaben, naar. Mandskabet i
egne Anliggender forlader. Qvarteret(, hvorvetì en under lgde
December næstforhen given Befaling i modsat Retning op_

bævedes.

Brugen af Bepakning i ilaglig Vagttjeneste ophørte

ifølge Almeebefaling 2 Juli 1855 (O. M. S. g1), og ûnder for
Tiden kun Sted ved den Kgl. l,ivgarde til Focls. Derirnod
bæres Bepaliningen (dog som oftest utlen paaspæùdt Feltkappe)
fremdeles i Regelen ved Exercits og Øvetser i Marken saurt
ifølge Reglement af 10 Marts 1855 tiilige ved Skydeøvelser,
saavel fol Ingenieurtloppernes som for Infanter.iets Ved_
kommer¡de.

Ved Sk¡'. I Nolbr. 1855 (O. M. S. 181). er rtet rilladr
Artilleriets Unileròfficerer pp. og Mantlskab til Vagtdenerte ,t
bære Vaabenfrakke under Kappen, dog saaledes, at denne af-

li
lr
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lægges i Vagtstuen. Lignende Regel gjækler. selvt'ølgelig for
Cavalleriets Vedkommencle.

De almindelige og vetl Circ. 7 Juni 1854 gientagne For.bucl

mod Misbrug af Muntleringssager under Udførelsen afl privat
Àrbeide indskærpedes ved Skr, til Genelalcommandoerne af
9 Marts 18Õ9 (O. S. S. l3),'ligesom det uuder grte (og 19de)

Mai næstefter (O. S. S. 37) til str.eng Overholclelse heraf paa

lignende Maade blev tilkjendegivet, at rlet ikke kan tilstedes

Personalet af Underclasselne at vise sig i en Dragt, bestaaende

deels af eivile, deels af militaire Klædningsstykker.

Det bør maaskee paa dette Sted ikke lades ubemærket, at

en Kgl. Resol. af 11 A.pril 1851 (Circ. l9tle s. M., R. S. S. 160,

771)r'.der ophævede deu Underofficerer pp. indrømmede Til-
ladelse til udenfor Tjenesten at bære civile Klæder, blev

sat ud af Kratï ved Kgl. Resol. af 6 October s. A. (R. S.

s. 361).

De her angivrre Bestemmelser augaaende Munderingssagernes

Brug retablelede eller sanctiomrede altsaa i det }lele taget de

før' I(rigen gjældende Regler, cleribl¿ndt navnlig ogsaa l-Ioved-

bestemmelse nom f orìods Brug af de ældst tjente Sager
og successiv Opsparen af nye. - Anvendelsen af udtjente
S a g e l saavel til Brug i daglig Tjoneste som navnlig til Reclutbrug
blev ligeledes umiddelbart efte¡' Terminordningens Retablering

bragt i Erinrh'ing ved Circ. 2 Juni 1853 (R. S. S. 180), jfr.
Kunclgj. for Armeen N0.37i1857 S 10 (O. S. S. 113), og ind-
skærpedes foruden verl flere specielle Tilkjentlegivelser navnlig

ved Rundsklivelse af 23 Februar 1859 (O. S. S. 7). Resul-

tatet heraf har været, at der, uagtet de heromhandlede Aars

i ûere Henseender ubeldige Slittageforhold (støme Tjenststyrke,

for'øget Tjeneste, Henlæggelse i Leir o. s. v., hvorom lìærmer.e

nedenfor), tlog vetl cle allerfleste Infanteriafdelinger saavelgom

ved flere Àlìlelinger ¿f cle andre Vaaben har været conserveret
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en let betydelig Beholdning af .udtjente Muntler.ingsstykker til
Brug i tlaglig Tjeneste, c: til Forbeclring af Status paa Munde-
ringskamrene, foruden at Afdelingerne i Regelen af de udtiente

Sager have tilveiebragt Beklædning for den l)eel ¿f deres Recrut-
styrke, som det ifølge Planerne af 7842 paaliggel dem at ind-
klæde urlen Extralevering, .ja titileelr endog til en størrc Styrke.

ConseÌvationen af nye Sager paa Munderingskamrene er ytler-
ligere fremmet dervecl , at de ved nøclvendige Extraleveringer
til Reclutbrug Aftlelingerne tilgaaede nye Munderingsstykker ere

indlemmetle i Kammerbeholclningen for Tjenstgjørende, medens

brugte Sager clerfra ere uclrangerede til. Brug for Recruterne.

Eette System for Mundeüngssagemes Brug, at rle ældste

opslides, forintlen nye tages i Brug, er imicllertid ifærd med

at afløses af et nyt, dog kun fors¿avidt angaaer de Uclrustnings-
gjenstande for M¿ndskabet, hvis Te¡min (for den samlede Be-
holdning) er meget lang, saasom for Infanteriets Vedkonmende:

Chacots; Tornystere, Feltkapper og Lædertøi, bvoraf Beholtl-
ningen for Undercotporaler. og Menige (800 Sæt pr. Bataillon)
har en Termin af 16 Aar eller. mere, jfr. Runtlsl¡rivelse til
Inf¿rnteriet al 23 Januai 1860 (O. S. S. 6) og Skr.. ril Vare-
clepoiet af 30 Decbr. 1859. f)et er herved bestemt, ¿t efter-
haantle¡r sotì'r en Afcìeling for. hele sin Styrke e¡' eller bliver
forsynet merì een eller flere af ovennævnte Gjenstande'af ny
eller omilannet Construction og tager samme til statlig Tjenst-
brug, skal de¡' fol Undercorporalernes og de Meniges (vecl

Tornysterne for hele Styrkens) Vetlkommende indtræcle en vex_
lende Brugsturnus, eaaledes at de af ïJenststyrken be-
nyttede Sagel efter et Aars Brug ombyttes med andre af Be-
holdningen og henlægges, .bvorefter de o¡'deniligviis ikke tages

til Brug paany, inilen samtlige nye Sager af samme Sort have
været baarne et Aar.

samticlig hermetl er publiceret et allerede tidligere ved enkelte
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Àfdelinger i ¡lnvendelse bragt ,UdkaBt til llestemurelsel.
for Muntleringssagerires Brug( (Skr.4 Octb. 1858,2?Juni
og I Juli 1859; Runrlskr. 23 Jan. 1860 BitagA., O.S. S. 10),

hvorvecl det indbyrcles Forhold mellem de enkelte Munclerings-

sagers Blug vel modificeres, og Basis for Ter.minbestemmelserne

forsaavidt bliver forandret, medens Udkastets Folshrifter iøvligt
ikke væsentlig afiige fra de hidtil gjældencle Brugsregler.

Ovennævnte nye System (den vexlende Brug) er tillige
intlført ved Artilleriet, forsaavidt samme er fbr.synot med nye

Chacots til $enstbrug, ved Cavaller.iet for Hjelnrenes. og vetl

et enkelt Regiment (2det) endvidere for en Deel af Ride-

Eqvipagens Vedl<ommende, Skr. til Varedepotet af 30 Decbr.

1859 m. fl. Det maa antages efterhaanden at yille blive ind-

ført ogsaa vetl Ingenieurtropperne mecl }lensyn til Chacots,

yeal dette Vaaben og Artilleriet med Hensyn til !'elthapper og

Tornystere , ved Ca.valleriet for hele Ride-lìqvipagens Ved-

kommende, og ved alle Vaaben forsa¿viilt Lædertøiet anga¿er.

Samtlige disse Vaaben ere anmodede om, hvelt for sit Ved-

Iiommende at gjøre Forslag til Bestemnlelser l'or ÙIunderings-

sagernes Brug i A.nalogi rned det lbr I¡lfanter.iet publicerede

Udk¿rst (Skr. 23 Januar 1860).

. De regelnæsslge oarlige Nyleveriuger etler forudg¿aet Re-

qvisition, vicle Circ. 2 Juni 1853 SS 2-3 (R. S. S. 180), i
Henhold til de ifølge Circ. 22 Febr. s. A. udfærdigede og af

Directionen for Ar¡neens l\{ateriel approberede Terminlister. tog

tleres Begyntlelse fra October 1853. En væsentlig Omdannelse

afl disse Lister fandt imiillertid Sted allererle i .A,aret 1854,

efterat rlet vetl Circ. 29 Juni s. À. (R.S. S. 205) var bestemt,

at Leveringen ikke alene af Vaabenfrahker, KlærÌes Trøier,
Beenklæcler og Huer, overeensste¡nmende n¡ed Praxis før l(rigen,
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men ogsaa af alle andre Eqviper.ingssager for Menige, Lædertøi

og Hesie-Eqvipagesorter pp. derunder indbef¿ttecle, skulde skee

med en tlvota Ðeel aarlig, fra October 1853 at regne.

De A¿ret forud stedfundne Terminansættelser tabte dervecr deres

Betydning for de Meniges Veclkommende, og forsaaviclt bort-
faldt ogsaa al Uegalitet mellem de aarlige Loveringer til Af-
delinger af samme Vaabenart.

Med Hensyn til Lædettøisorterne blev vecl Circ. 25
Januar' 1856 (O. M. S. 13, R. S. S. 18) bestemt, at aarlig
Levering tleraf for Fremtitlen ikke skultle fincle stecr efter
Terminlisterne, men kun til Erstatni¡g for virkelig cassable

Sager i Ilenholcl til Eftersynsrapporterne. Terminlisterne oyel
Læderiøi (som mindre correct veclblev at forf¿ttes efúer qvota-
Systemet) fili de¡efter. kun Betydning som betegnende Grændserne

for den leclkommende Conrpagnier pp. ubetinget paahvitende

Verlligeholdelsespligt og bleve som saatianne Bilag til Efter-
synsrapporterre. Lqaaledes besta¿el Forholdet endnu. Selve Læder-
tøisorterne ere derved i Henseende iil Fornyelse m. v. stilletle
ganslie under samnre Forhold som de Sager, der i Mundelings-
reglenrentelne af 1842 benævl¡es,,fnventariestykker( (medTennin),

.jfr'. l'olan Sirle 8 og Skr.23 Febr.. 1859 (O. S. S. g).

Et lignende Forhold bestaaer for Tiden metì Hensyn til de

ulclne (c: I(lædes) Vantel', forsaaviclt disse ikke anslraffes

af Vedkommende selv mod aarlig Godt$ørelse, hvilket alleretle

er Tilfældet ved Artilleriet og, ef'ter at Beholdningerne af hol-
steenske l(lædes vanter ere opbrugte, agtes indført for Infanteriets
(Rundshr'. 23 Januar 1860 S 4) , rimeligviis ogsaa for In-

. genieurernes Vedkonn:enden').

+) At Cavalleriets Undercorporaler og Menige skulle sslv forsyne sig nrecl
Skindhanilskor (hvorfor Godtgjør'else er indbefattet i Betalirrgen
for Bepakningsreqvisiter), ¿nmærkes her, ligesom ogsaa aú der ved
tlen stodtndsrrde 'l'erminloverirrg af sìÍge Handskor til Unilerofñcerer
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Sonr tjenende uden Termin betragtes, foruden Saclel-
bomme og Messing- eller Nysølvs Skuldertal samt de i
Circ.Z2Febr. 1853 in fine nævnüeGjenstande (ovfr. S.68-69),
endvidere:

'Fettflasker (jfr.. Skr. 28 Sept. 185?, O. S. S. 113),
Feltgrirner med Tøiler,
Amnrunitionspo seÌ og

Hesteslrotaske¡.,
saavelsom ogsaa de Munrleringssager, metl hvilke Troppeaf-
delingerne extraordinai¡'t ere forsynede, saasom G¿rnisons-
kapper og Dreils Klæiler (fbrsaavidt disss ikke ere at ansee

som normeret Beholdning, jfr. Rundskr. 23 Januar' 1860 S 1),

m. fl. S.. Disse Sager. fornyes altsaa liun verl ext¡.aordinair

Lovering, hvo¡on nedenfor.

Angaaende de o¡.dinaire Leveringer bliver endnu specielt

¿t bemær'lic:.

Den aarlige Ternrinlevering til Generalstaben omfatter
for Tiden ikhe alene det planmæssige Àntal Dessinateurer og

Guider, men desutlen et Antal (15) overcornplette Guider', hvis

Beklædning m. v. hører under den almindelige Munderingsconto

(skjønrlt de iøvrigt ikke lønnes al Militairetatens Fonds). Det
hele her nævnle Personale erholder forresten ikke Terminsager
in natura, men disses Værdi udbetalt i Penge, hvorved det paa

den ene Side er giort rlem til Pligt, til enhver Tid at være

forsynede med et complet Sæt nye Munder.ingsstykker og desuden

eü.Extrasæt af de vigtigste Klædningsstykker tÍl daglÍg Tjenst-

pp. af alle Va¿ben kun haves l{errsyn til Par.adebrug. Den Kongolige
Livgarde til Ilest e¡holder Terrninlevering af HandsLer. med stive
Kraver for hele _Styrken, som desuden forsyner sig solv ued ¿I-
nrindelige Skindh¿ndsker. Livgarden tit Focls e¡holder for hele Styrken
Termi¡rlevcring af Skindhandsker tíl Vagt- og Paradebrug, hvilken
Levs¡i¡g er fo¡høiet ved Skr. 16 Mai 1860.
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brug (Skr. 7 M¿rts og 20 April 1860), nredens paa den .anden

Side ingen Aflevering,af udtjente Sager forlauges.

Eet Samme er efter specielle Andrageniter indrømmet for-
skjellige stabsskrivere m. Fl.r. som da enten e¡holcte udbetalt
Værdien af de denr efter Termirllisten for vedkommende Aar iil-
kommende nye Sager, eller ogsaa en efter tlet paagiætdenrle Munde-
ringsreglement og Tarifpriserne. beleghet qvota Godtgiøretse aarlig.

Angaaentle Armeens Overco m man d eersergenter blev
det ved Skr. 28,Septbr. og 2 Decbr'. 1852 (R. S. 1852, S.

330.09 409) tilkjendegivet, at.de Iigesom Overfyrværker,e m.

FI. skulle for den tlern tillagteEqviporingsgodtgiørelse selv for-
syne og holde sig med alle de Munderingssorter, som de i
Tjenesten skulle bruge. altsaa, afseet fra de Modificationer,

som den fbr dem normerede UnÍformering metlfører. med alle

rle Beklædningsgjenstande, som til enhve¡..Ticl ere regleme¡rterede

for en [Inrìerofficeer af deres Vaaben. I)enne Udtalelse er seneÌe

gientagen vetl Skr. fra Armeens Intendantur af 18 Mai 1858
og 18 Mai 1859 (O. S. S. 39).

Ligesom der til den normerede Eqviperingsgodtgiørelse,
paa Fledsfod 50 Rdlr. aarlig, paa Feltfod var bevilget et Til-
læg af 4 Rdlr. 16 SL. .maanedlig, fo¡s¿avidt Vedkommende. ikke
oppebal Lieutenants Feltúillæg C;rc. 2g Jan. 1849 (R. S. S.38)
og ovfr. S. 25, saaledes erholalt. ogsaa de i j1íl-.SZ i Slesvig

c¿ntonnerende Overcommancloeisergenter pp. uuiler analog Be-
tingelse 2 Rdlr. maanedlig, Circ. 4 Febr. 1851, Skr..1? April
1852 (ovfr. S. 25); de i Troppesa-mlingen ved Flensborg t85g
tleeltagende 6els Sk. daglig i Muntlerirrgstillæg (Skr. 3l Aug.

og 5 October 1859).

Orn Eqvipgringsgodtgjørelsens Udbetaling til tlet herom-
handlede Personale vide Mund.-Regl. for fngenieurcorpset og Ar-
tilleriet (R. S. J842 S.461 og478), Circ.31 Marrs 1855 g22
(O: M. S.31, R.S.S.67). jfr. Skr. If Mai t8ö9 (0. S. S.gB).
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Dot bemærkes iøvrigt, at de OJercommancleergetgenter pp.,

som foretrække Saadant, kunne erhplde Munderingssager leverede

i Termin og {Inilermuntleiingsgodtgjørelse som Underofficerer

af,Vaabnetr imod at give Afkald paa den aarligd Eqviperings-

gotltgjørelse (Skr. 27 August 1858, jft. Skr. 6 August s. A.).-
I ethvert Tilfæltle tilhøre Muntleringsgienstanalene Numeret og
.ikke,Overcommandeersergenten pp. personlig, Mund.-Regl. 1842,
Circ. 29 Jan. 1849, Sk¡. 11, Mai 1859 (O. S. S. 3S).

I n g e n i e u r t r o p p e r n e I aarlige.Nylevering af Munderings-

sager. er i nogle Àar paa Grund af særlige Forholtl bleve'n

bestemt efter speciel Indstilling. for et eller to Aar ¿d Gangen.

Dette Forhold best¿aer endnu, forsaavidt angaaer Untlercorporaler

og Menige, medens tìerimod Leveriug efter Terminliste lbr

Underofficerernes og Trornpeternes Vetlkon¡nlende er retableret

ved Skr. 30 Mai 1859.

Nye Terminlister ere udfærdiget'le for den Kgl. Livgarde
til'Hest under 20 Octb. 1856, for Gardebusarregimentet
untler 24 Decbr. s. A.

, Terminleveringen af Vaabenfrakker, .Klætles Trøior, Been-

klætler ,og Huer,til don Kgl. Livgarde til Fods er indtil.

vitlere forhøiet fra 108 tit 120 Sæt for Gardere aarlig. Skr.

27.4pr.i1,1859. Om Stiidbandsterne vide ovfr. S. 80 Anmkn.
. Médens .Qvota-Systgmet fremdeles bestaaer som al-

-mindelig Reg,el. for. de ordinaire Leveringer af Overmun-

dering for Menige samt Heste-Ðqvipage og Staltlreqvieiter for

hele $.tyrken fifr. om Lætle¡tøiet S. ?9), har man ved Rundskr.
.af 23'. J¿nuar 1860 for Infanteriet meil Hensyn til tle Sager,

der ere bestemte til vexlende Brug (foran S. 77), indført et

nyt. eller rettele gjeninrlført rlet i 1854 opgivne Princip lbr
Leveringerne, idet nernlig hele den normerede Beholtìning af
disse Sager tbr Undercorporaler og Menige (af Tornystere endog

for hele Styrken) skal sættes i en gamlet Termin, beregner

83

efter den vexlende Brug¡ saa at altsaa.Fornyelse fø¡st vil ûnde
Stetl, ofter at helo Beholdningen har. udtjenû.

Den vexlende Brugs Iädførelse vetl,Afclelinger. af de,andre
V.aaben, hvorom e¡ handlet ovenfor (S: ?g), medfører ogsaa.,rlen
samlede Termin¿nsættelse for de paagjældende Sager. De,¿ar_
lige Qvoter udleveres ¿ltsaa ilrke; men opsa,rrres ved varedepoteÇ
incltil heel. ny Forsyning efter Terninens Udløb skal leveres
Àfdelingen paa een Gang. Skr. B0 Mai 1g60.

Den citerede Rundskriverse af 28 .Ian. 1g60 ¡ndehorder
forøvrigt ogsaa et Skridt i en anden Rehing, Íttet den ved ,at

normere Qvota-Levering af Dreils Klæder for hele Styrken,
udvider Anvendelsen af Qvota-Systemet, som hicttil kun var
statueret tbr de Meniges vedko¡un¡ende, til forsaavidt ogsaa at
omfatte sa¿vel untlercorporaler gom underofûcerer pp. Et lignende

^{,rrangement ogsâ¿ med Hensyu til d e andre Sager, der ere
eens for Underofficerer og Mandskab, turde være hensÍgtsmæssigt
som et Mitìrlel til at s¡mplificere og egalisere Terminlisteme
og de ilertil støtiecle Beregniugor.

Ee T r a i n k u d s k e e a g e r, som høre til Troppeafdetingernes
Inventarium, føres enten paa dissee Ter¡ninlister, hvilket gjælde¡
om Kappel og Kitler. (Circ.22 Febr. 1858 in fine, Skr. B0 Ðecbr.
1859)' eller ogsaa tjeue de uden Termin. Eva<I derimott,Tr¿in-
kudskenes almindeligo Klædningestykker angaaer, . da gkeer,aartig,

Nylevering ile¡af til vedkommende T¡ainkudskedepot i, F,orhol d
til sammes Tjenststyrke og paa Basis ¿f ,en Beregningr
oyer Tjenstdageneq Antal i det forþbne Aar, jevnfønt med
'Ierminbesremmelserne i circ. ? fii,1$-ó-3, {R. s.,s, 153) og
13October tg5¡ to. M. s. 16?, n.s.s,i'¿gl.,.QsnopBeregning
bestemmer saaledes ikke selve Erstaåingen. Sturieiru; ìrnen kon
hvormange Sager der ere at betragte som udtjente: .¡Ifr, for den
¡nilifaire Maneges Vedkommeuile Skr. I t Mai 1g60.

6+
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. Af tlet her'Udviklede vil det være.s€et, atomenclTerntin-
listernes Affattelse og Leveringennes; modus i. de forløbnri Aar
tilcteels erforanclrêti :foreligger fler tle¡imotl,- afseet fra,enkelte

undtagelsesiilfdltte, - 
. ikke nogen Môdification af ttet egentlig

bestemmende Moment. de enkelte Munderingsgienst¿ndes ordi-
naire Terminer. som disse Terminbestemmelser imidlertid i
¿lle, andre Henseender væsentlìg hvile paa samnìe B¿sis som
de i 1842 udfærdigede.Muntleringsreglementer, saaledes ere de

navnlig ogsaa'beregnede èfter tten i planerne af tS0znormerecle
'Ijenststyrke. Da dèr nu i Aarene elter Krigen ved de fleste

Afdelinger havdes en betydelig stør¡e Styrke til Tjeneste end
i Planen foreskrevet, et Forhold, som tildeels, skjøndt efter
mintlre Maalestok, vetlvarer endnu. har cier herlor servførgelig

uiaattet: gives, ertraor¡linair llunrteriugserstaúning. Allerede ved

Circ.,2 Juni.1853 $ 6 gaves Bestemmelse om Beregning af
sã¿dan ,Erstatning for det overtallige Antal Tjenstdage. efter
Ro¡hotdet' mellem ðet planmæssige Eageantal og den aarlige
Normallevering, alt dog kul.,for, de Meniges Vedkommende,

o{tersomi,den,;.tjenstgjsrende, Styrke af Underofficerer pp. og
(Jnderêorporaler . v¿r,,f¿st..bestsmt ganske saaledes som i Mun-
deringSreglementerne paáreghet*:). Det.ifølge planerne af 1842
l:orme¡'ede Antal Dage for ijenstgjørende Menige, o: det til'clen
ndrmale Terminlevering for Menige svarende _f)ageantal , for
hvilhet. ingen lVluncleriDgser.statning kan beregnes. udgjør aarlig

fifr. Cire. i2 Juni 1853 S 6, Skr.. 4 .Iuni tB58) :

. , verl,Inf'auteriet for' 4,Gompagniel 64,240 Tjenstilage.
' , ,v€d Cav¿lleiiet,fo..¡¡l{ TEsícaclroncr 62,000

, , -. ,.¡1

----1,;'. 
'

' *¡ Fôiøget!é'i&lÛnäerofncerernes Àntå! mealfbrerÐxtr¿levering, jfr, Murr-
,. , 'deri¡g3:.Reglopentorne: af t842 Anm. 14 (tB). Regulerirrgen af Leve-

dn€reruo. i Anledning af den i l8ó4 bof¿lede Forøgelse ¿f Undsr-
corporaleih'ás Äùt¿l har saa¡ììsget minclro Intoresse, som de¡r ikke
b¡agtes üil Endo, inrlcn Bofalirrgen ophævades.
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ved Àrtilleriet for 4 Batterier:
lbr Constabler 63,360 og for Trainconstabter 18,400 Tjenstdage.

Circ. 2 Juni 1853 bestemmer, at.dsn forholilsmæssige Er,
statning for det overskydende Autal Tjenstdage skal:utlregnes i

Muntlelingsstykker, men tillader, at der for disses tarifmæssige

, Pengeværdi kan reqvireres andre (ligeartede) Sager, istedetfor

de Afdelingen ligefrern efter Beregningen tiikommende. l)enne

Tillaclelse til Convertering ¿f Erstatningssagerne, som

lægger det i verlkommende Afdelings Haand at forlange de

Sager, som ilen meest trænger til , maa ansees for en meget

helrlig Foranstaltning al'ikke ringe økonomisk Betytlning. Den

bliver dellbr ikke ¿lene ligel'rem benyttet i betydelig [Idstrækning,

men er ogsaa paa specielle Andragender i mange Tilfælcle

analogisk bragt til Anvendelse mecl. Hensyn til de orilinaire
Lereringer 1Te rminsagerne)*). Jl'r. Slutningsbestemmelsen

i Munderings-Reglemonterne af 1842.
.Den i Circ. 2 .Iuni 1853 i¡deholdte tr'orskritT angaae4de

prstatningssagornes særskilúe Optagelse i Inveutariet og,succes-

sive Anvendelse til Erstatning for cassabsl-blivende Sager, er

forandret ved Rundskr.23 Febr. 1859 in fine,litr. b. (O.S: S.

l2), hvorefterErstatningss¿ger *- ligesom 'Ierminsager -- directe

indgaae i Kammerbeholdningen og umidrlelbart metlfører et til-
svarende Antal brugte Sagers Udranger.ing som ucltjente.

At Erstatningssagers Levering (og Convertering) blivel uden

Indflytlelse paa Normalbeholdningens Styhketal, undtagen for:
saaviclt tilfældige Mangler derved skulle dækkes, hvilket ogsaa

gjælder med Henryn til Levering af Terminsager (normeret

t) Stedfuncleu Convertering tan uaturligviis ikke se¡¡ere paaberaabes som
Uudskylclniog for on slet Ststus af de Sager, over hvis yærdi m¡o
paa anden Ma¿cle h¿r disponeret, Skr. 20 .Iuni 1960, jfr. Skr. 2b
Januar 18õ9 (O. S. S. 4).
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eller converteret). fremgaaer af den citerede Ru¡clskrivelse .in fine
.Litr. a. og b. (0. S. .S., l 1-!Z) , j[r. Skr. 26 Jan. 1g5g
(O. S. S..4) og Runrtskr.23 Jan. 1g60 S 6 in fine (O. S. S. l0).

Det, ligger derhos i Sagens Natu¡. hvad der ogsaa i alle
ffilfælde er giort gjældentle, at ligesom Erstatningssagers Leve_
t'ihg ikke medfører nogensonrherst Forand¡ing paa Terminristerne
,(Circ. 2 .Iuni 1853 S ,6), saaledes bliver ogsaa Convertering
af selve Terminleveringen fbr et vist -,\ar uclen nogen Ind_
'flydelse paa Terminleveringerne for de følgende Aar. c: T e r m i n_
:listerne uverìkom¡nende. (Jfr. .{nmkn. S. g5).

. Idet der paa heÌanførte Maade ydes Munderings-Erstatning
for,:,de¡, ysd overtallig fienststyrke foraarsagede forøgede Slid
,paa. Beklædningen:ì og ,det derhos - indenfor Grændserne af
Eistatningens Pengeværdi - er overlaelt Afdeliugerne selv ¿t
vælge,Gjonstandene efter Behov.. er der paa tìen ene Side sørget
for at give Normalforsyningen (Kammer.behoklningen for Krigs_
'styrkenl en forholdsmæssig, men efter Sagens Nahrr mere qvali_
-tativ .end, qvantitativ Erstatning for den ved forøget Brug frem_
'staaede Forringelse. medens der paa den anden Side ogsaa af
Beholdningen aarlig udrangeres et støn'e Antal ,Saqer sorn ,,ud_
'tjente('. c: disponible til Recrutbrug og eventuelt til Brug i
"daglig Tjeneste. At Recrutinventariets Complettering
skal gaae forud for enhver antlen anvendelse , er antvdet vecl

den i 185? (Kundgj. No. 3Zl185?. O. S. S. 1:l3) befatede
Forandriirg i schernaet for vetlkommende For.tegnelse: det er
derhos, unde¡ Elenviisning til lvlunderingsregrernenterne al rg42
udtrykkelig udtalt'i.flere specielle skrivelser og navnlig i den
almindelige af 23 Februar 1859 (O. S. S.1?). Der rnaa imid-
.lertid erindros, ,at samtidig mecl Forøgelsen af Tjenststvrken
ved Àfdglingerne har en langt mere alminclelig samt forhordsviis

større og derhos perm¿nent Forøgelse af den aarlige Recruttil-
gàng fundet Stetl, saa at Rec¡uternes Forsyning med Over-
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munderingsstykker har metltaget betytlellg mere end ved Mun-

deringsreglementerne ¿f 1842 pa¿tegnet. Uagtet nu flere

Afdelinger ved god Økonomi have seet sig isiand til gjennem

flere Aar selv at tilveiebringe tlen væsentligste Deel af de til
Recruterneslntlklædning f<¡rnødne Sager, og uâgtetnran ikke har

anseet Afrl'elingernes Forpligtelse i saa Henseende fyldestgiort

derved, at de tilveiebragte Beklædning for clen i Reglem. af

1842 paaregrretle Recrutstyrke, merì udtrykkelig har fcrrdret

samtlige Aldelingernes utltjento Sager - tleruucler inclbefattet

de extraordinairt elstattede, .ifr. ovenfor, - forlods anvendte til

Recrutbrug, forsaavidt de dertil maatte væro tjenlige, - har

det tlog ikke været Afdelingerne muligt, hvert Aar selv at ud-

bringe den hele Recrutbeklædning af de udtjente Sager, og der

har delfo¡' været ydet entlog temmelig betydelige extraordi-
naire Leveringer af Sager til Recrutbrug. Forsaavitlt

nu disse Leveringer have .maattet effectueres med nie Sager'

ele disse, som foran berørt, i. Regelen indgaaede i Afdelin-

gernes Kammerbeholdninger. metlens tilevarende Antal brugte

Sager ere udrangerede til Recrutbrug. Forsaavidt derimotl

Varedepotet liar havt Beholdning af bmgte Sager, ere s¿adanne

udleverede til Recrutbrug. hvilket i Almintlelighed taget ril sige

det S¿mme som. at de udtjente Sager, der.for at sættes i

brugbar St¿nd have behøvet større Reparationer entl Afdelingerne

have anseet sig forpligtetle til selv at bekoste, ere blevne afleverede

som cassable, istandsatte ved Varedepotet og paany udleverede

til Brug for Recruter.

Staclig Extr¿lovering t¡l Recrutbrug har fundet Sted af

Dreils eller Ravndugs Klæder, af hvilke Afdelingerne jo (hitltil) *)

t¡ Eft6rhaautlon som onkelto Afclolingor reglomenteres meil, eller dog'

o¡hokle.Tsrminlovering af Dieils ellor Revntlugs Klætlor, indtræilsr
ogsaa for disso Sagors Yodkommentle don almindslige Forpligtolso

til ¿f de udqjente Sager at còmplettero Recrutinvont¿riet. Bunclskr.

23 Jar¡. 1860 S I, jfr.Skr. 6 og 26 Fob¡uar t8õ6 (O. M. S. 18 o926).
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ikke h¿ve erholdt Termirrtevening rbr'rjenststyrken, tilcreers;
ogsaa af Brødposer, som oprinderig ikke hørte til Recrutfor-
syningen, og hvoraf den aarligo 'Iermiulevering er. ringe. IVIed
Heusyn til de øvrige Extraleveringer hal !-orholdet været
meget forskjelligt verr de torskjeilige afderiuger, rilrreels paa
(*rund af forskjellige Garnisonsforhold, branrrt hv¡ike for de
Kjøbenhavnske.{.ldeli,gers vedkommende navnlig den i aarene
1851- 5 meget betydelige Vagttjenesre, sarnt fra 1g54 af den
aarlig stedfundne Henlæggelse i Leir have havt stsrst Indflydelse.

For Ingenieurtroppernes Vedkommende bliver, paa grund
af de S. 82 paapegede specielle Leveringsforhold, her Intet
særlig: at bemærke. Deu aarlige Recrutstyrke er c. 60 Mand,
tbr 1860: 64.

ved artilleriet, hvor kun en Deel ¿f Recrutinvent¿riet skal
redligeholdes ¿f Batterierne pp. (ved lsre Ariilleriregiment 256 sæt
lbr constdbelrecrute', ved 2det 128 rlo. og 25 sæt fbr poutoneerre-

crdter, skr.31 ùI¿rts 1854 0g 25 Febr. 1g56), r.ammer trorøgelsen
afRecrutstyrken urniddelbart den Deel ¿fBeklærlningen, som vecllige-
holdes directe tbÌ stâtskassens Regning, c: de øvrige rbr constabel-
og Pontoneerrecruteì' fornødne sager og hele Beklædningen (incl.
støvler) for Trainconstabelrecruter, hvorhos dog ogsaa Batteriernes
Recrutinventarium bar behøvet extraorclinair l,evering, navnlig ved
2det Regiment, nærmest paa Grund af specielle Forhokl. _
Analoge Forhold ere tilstede for Tøi-Etatens Vedkornmende.

Yed Cavalleriet, hvor Recrutskoletiden nu er betydelig
længero end efter Planen ¿f 1842 thvilket iøvrigt har nretlf'ørt
* 

::t"::*"cle 
Forko¡relse af 'Ilienstriden ved Escadronorneú),

r) Muuderingsreg¡oeontst. ¿f r84?. forudsættor vod et l)rago'-Regimeut
.aarlig 62,000 Qenstilage for Menige og c. 18,400. for Reøuter, ialt
c. 751100; nu h¿r eü Regimeut ordentligviis aarlig 42,600 Tje¡sttlage
for Monige og. c. 22,100 for Recrutor, ialt c. ?0,000, alts¿a c. 5000
Tjenstdage rfindre ond i 1842. (Skr. B0 Mai fg60).
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fordres i Regeleu større eller mindre Extr¿levering til Recrutbrug

for det ene af À¿rets to Skolehold, uden at Regiurenierne dog

have seet sig istand til ¿t tilbageholde noget Væsentligt af
udtjente Muncleringssager til Brug for Tjenststyrken*).

Ved Infanteriet have Extraleveringelne, om end i og for

sig betyrlelige, dog naar ¿lle Forhold bringes i Beregning,

relativt betr'agtede været mindst, og navnlig ikke svarende til
Recrutstyrkens Irorøgelse t'ra 187 til 300, og nu 251 M¿nd

aarlig pr. Bataillon, især naar Ffensyn tages til, at for.holdsvüs

megot betydelige Antal utlqiente Sager ved de flesto ¿f disse

Afdelinger stadig haves i Brug for Tjenststyrken. Den extra-

ordin¿ile Forsyning med Dreils eller Ravnrlugs Klæder har

væsentlig bitlraget til detto hekligere Resultat, men dog eom

anført ingenlunde kunnet {erne Nødvencligheden af. specielle

Leveringer af de andre Klædningsstykker.

De s¿alecles hitltil verl alle Vaaben nødvendige Extr'¿leve-

ringer af Hensyn til Recrutstyrken, har man forelàbig for
lnfanteriets Veclkommende eøgt at bringe i System, ved at

tlombinere Beregningen derover med den aarlige
ErstatDingsb eregning for overtallig Tjenststyrke**).

Medens nemlig Sidstnævnte Beregnirg for de andre Vaabens

Vedkommentle indtil videre fremdeles skal affattes overeens-

stemmende merl Reglerne i Cire. 2 Juni 1853, ;fr. Tarifen pro

1858-60 i Kundgj. No. 1211858, og pro 1860-62 i¡Kundgj. No.

+) Àt Status veil ot onkelt Reginont t'or Tidon oi grinsüigore, hid¡ør¿r
fra ganske specielle Forhold, og de Reeultstst for Stsrstôdelen er
frembragt ve¿l Ext¡¿Ieveriuger, b¿r clet I øLonomisk Eonseendo
ingen Betydning.

++) I ganske e¡rkelte Tilfækle h¡r m¿i¡ allerecle tiillii¡ero iadet beregne
MuncleringserotatnÍng dagvile for Sliil i llecrutskole¡ue; nemlig forsaaviclt
der til Rec¡uternes Indklædning har værot ¿nvendt Sager, som kun
midlortidig udtoges af Beholdningen for I)enstgiørende. Skr. 5 August
1857, 29 Novbr. og 2? Decbr. 1858.
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22i1860, altsaa kun omfatteTjenstdagene f or Menige, ekulle
Infanteri Bataillonernc ifølge Rundskrivelse af 23 Januar 1860

$ 6, jfr. .$ c (O. S. S. 9) , fra ,Ocrober 1859 ar regne , be-
regne sig Munderings-Erstatning i Forhold til Antallet ¿f
Tjenstrlage for Undereorporaler, Menige og Re-
cruter, for hvilke ,det samlerle planmæssige Antal Tjenstilage
i et Aar. utlgjør 89,010 Dage pr..Bat¿illon. For 'hver over-
sþtlende.Tjenstdag beregnes i Penge en bestemt Godtgiørelse,

i Bienniet 1860-62: 6,64 Sk. daglig, og ifor det Afdetingen
ilerefter tilkommende. Eratatningebeløb reqvireres Munderings-.

stykker efter Fornøtlenhed. Idet saaletles de overtallige Re-
crutdage medoptages paa Beregningeu og rlerhos beregnes med

samme Pengegodtgjørelge som for Menige, uagtet Recruterne

ikke forsynes med saamange Udrustningsgjenst¿nde Bom de

Tjenstgjørende. vil der jo tilflyde Afdelingerne en rigeligere end

hicltil tilmaalt og rlerhos i Forhold til den virkelige Brug af-
passet Erstatningslevering, som ,antages at ville gjøre andre

Extraleveringer til Recrutbrug overfløclige.

Undercorporalernes Medopiagelse paa Beregningen er der-
imod vol principrigtig, men om end i Virkeligheden ikke tit
Tab,. saa dog heller ikke til Fordeel for Afdelingerne, eftersom

en evenhrel Indskrænkning af Undercorporalernes Tjensttid vil
nedbringe Dage-Antallet p¿a Erstatningsberegningen, et Resuliat,

som naturligviis i finantsiel llenseende er aldeles correct. I For-
bindeise hermed sta¿er ilen samtidig udgaaede Bestemmelse om,

at Munderingssûykker for Unde¡corporaler af Infanteriet fremtidig

skulle leveres uden Distinctioneri altssa ganske som. de Meniges,

og Distinctionerne medfølge løse, for i sin Tid at paâsyes ved

Afde!þgerne, Rundskr. 23 Januar 1860 $ 3.

Med Ilensyn til Stønelseh. af den daglige Godtgjørelse,

6,64 Sk. for hvcr overtallig Mancl, bemærkes, at denne Taxt
nærmest er baseret paa de i Bienniet 18ó8-60 gjældenite
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Munderingspriser og derved .- tilcleels af Hensyn til de øieblikke-
lige Forhold og for at bringe Sageu i Gang - ansat høiere encl

den kan ventes at blive i et følgende Biennium, og navnlig
høiere end den vilde være bleven ved at beregnes i Forholtl
til de for selve Bienniet 1860-62 giætdenrle'Tarifpriser, som
inrleholdes i Kundgj. for Armeen No. 2211860 *).

Samticlig med orennæv,lrte Bestemmelse er der givei (Infanteri-) .

,Aftlelingerne Tilsagn om yderligere Munderings-Erstatning for
denTid, de maatte.have h¿vt.Mandekab'henl;agü iLeÍr ved
eller urlenfor Garnigonen, hvilken brstatning dog for hvþr enkêlt
Gang bliver at fastsætte untler Hensyn til de concrete Forholcl.

For Leirtjeneste ved Garnisoneuie er der vel oftere ydet Mun-
tlerings-Erstatning vetì Extraleveringer.. men uden s-peciel Be-
regning. Derimotl h¿ve de i Anledning af Contingent-Inspice-
ringen i 1858 vecl Rendsborg camperende Infanteri-Afrlelinger
efter eget sâmstemmende Forslag erholdt dobbelt Munderings-
Erstatning for vedkommende Antal Leirdage.

For at'lbrebygge ubillige og i økonomisk t{enseende uiig-
tige Resultater af stedfindende Extraleveringer, blev ligelig
Fordeling af de nye eller gode brugte Sager. som vecl

Afdelingelne motltages, anbefslet ved Skr. fra Armeens Inten-
<ìanrur af' 16 Mai 1859 (O. S: S. 39), jfr. Skr. 28 Juti 1g60.
- Til Extr¿leveringernes Kategori maa foruden de i det

Foregaaencle betegnecle endvidere henregnes alle saadanne Leve-
ringer, som skee til Fornyelee af de In ventarieeager, der

tjène uden Te¡min (S. 80), clerunrler intlbef¿tteú al extraordinair,
o'vsrc o mplet ForsynÍng.

+) .A.t den on Monig paa Feltfod. tilbualto Godtgiørelse for Slid paa dgen
Yriabenfrakk'e, ,Klæilee Trøi0,. Boeoklader (l pq.) og Eue v¿r 5 Sk.
daglig, bringes her i Erindring, for at antyde en Sammenligning.
som kan h¿vo sin fntorrosse, mon som det vilcle blive for vidtløfttgt
hor ¡t udfsre.



'92

Det bemærkes dorhos, at Troppeafdelinger.ne pp. i Regetcn
¡nod Be,taling (om hvis Erlæggelse der handles i Kundgj.
lbr Armeen No. 36/1859, jl'r.. Skriv. 30 Novbr. s. A.) kunne
navnlig til Erstatning for opstaaede Mangler, so¡n det paaliggor
dem selv at dække, erhold.e leveret alle saadaune Sager, som
orrlentligvüs udlevereg fra .det milltaire Varedepot, men.derimod

.iÈke p¡kelte Bgsgndtlele af ,{Jdr,'stningsgjensrande, som Depotet
kun anskaffe¡ i færdig Stand (Skr. 29 Àpril og t7 Mai 1¿5g).
Det er imidleltid paalagt Varedepotet, paa l.orlangenrle at yde
.Troppeafdelingerne pp. Anvüsning og Assistance, naar slige
mindre Dele ønskes anskalfede.

ilIedens cle for Betaling leverede Sager selvfølgelig ere

Vedkommendes Eiendom og Inventariet uvedkom¡nende (undta_

gen forsaavidt de ¿nvendes til Dækning ¿f ei Erstatningsansvar),

medføre¡ derimod enhver anden Levering - ordinair eller extra_

ortlinair - af Sager, henhørende under Munderingsvæsenet, disses

Optagelse i Inventariet, hvoraf paa den ¿nden Sicle Intet
k an u d f ø r es uden udtrykkelig Benryndigelse fr¿ Almeer¡s

Intendautur.

En saadau Bemyndigelse er lbr ganske eril<elte udtjente

Sagers Verlkommende, given ved.Rundsh. 2U Februar 185g in
fine litr. ,d. (Præmietresser), Skr. 23¡Decbr. 185g (Bommerræ),

og Rundshriv. 23 Januar 1860 S 4 (Vanter, anskafede af
Mantlskabet¡. Iøvrigt blive samtlige urltjente eller erstattede

eller cassable sager at føve til ansvar ved rroppeafdelingerne
pp., indtil de efter speciel Indstilling og paafuþ.tBesterh_

melse fra armeens Intendantur ¿fleveres, eller enten til spe-
cielt Brug eller som værdiløse (Rundékriv. 23 Febr. 1g5g in
ûne litr. c.) udføres af Inventariet.

Denne almiirdeligê. i Munderingsreglementerne hjemlede

Regel, som nærmere er utlviklet i Rundskriv. 23 Febr. 1g5g,
er ved denne Skriveìses Bestemmelser giort gjældende i et
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større Omf¿ng end tidligere, idet rnan h¿r reserveret Stats-
kassens Ret Íkke alene til de cassable Sager. som ikke længere

egne sig til Tjenstbrug, men ogsae til de Materialier og Re-
qvisiter. som vetl Troppeafdelingerne blive tilovers af de til
R ep arati o n sb ru,g tilstaaede Sager, ligesom .der kun indrømmes

en betingetÀdgang iil af:Ihventdriet at:erholde udført eaada¡ne

Sager,. som kun deelviis: kunne bringes til Anvendelse ved
antlres Istandsættelee,, medens de uanvendelige Dele - complette

eller tlefecte - i sin Tid blive at aflevere. Slige Gjenstanrle

benævnes,ved Troppeafdelingerne rReservesagers (0. S. 1B5g

S. 9). Jf'r. om Anvendelsen ellér eventuelt Afleveringén at.de
Beslag- og Læderdele, som aftages af cassable Sadelbomme,

Skriv. 23 l)ecember 1859 (0. S. S. 125).

Ligesom Af levering kun kan skee efte¡ Ordre fra Ar_
meens Intendantur, ordentligviis fremkaldt vecl Indstilling fra
\¡edliommencle, saaledes gjælder. tìet Samme med Hensyn.til
alle de Leveringer, rler ikke skee ligefrem efter Terminlister.

Circ. lì1 ,ruli 1854 (R. S. S. 234).
l'orudgaaende Reqvis iti on af 1'erminsager.ne 6nder ifølge

Kundgi.lb¡. Ar¡¡roen No.36/18c9 S 4 (O.S.S. j08) ikke længere

Sted. Derimod indsentles fremdeles i Octdber Maaned til:det
militaire Vareclepot, Tabeller ovel tle No.-.Størreleer (Kundgj.
No.4/1857, O. S. S. 11), af hvilke.cle Afdelingerne for der

paafølgende Aa¡' tilkommencle Munderingsstykker ønskes, lovererle,

samt Angivelse om, med hvilke .Distinctioner (incl. prænrie-

úresser) Sagerne forUnderofficerer pp. skulle forsynos. Forsaa-
vidt Terminsagemes .Levering iøvrigi giver Anterlning til ,For-

hantlling, skeer d.enne mellem Vedkommende og det militaire
Varedepot (Circ. 31 Juli 1854, R. S. S. 294).

Iørrigt Ì¡envenrle Troppeafdelingerne pp. sig i AIt, hvad
deres Munderingsvæsen ¿ngaaer. til Kligsministeriet,. A rm e e n s

Intendantur.

t{
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Indstilling our Ud- eller Aflevering af Læderøi_
sorter (circ.Z5 Januar 1856) og sager uden Termin skeer ved
rlen aarlige Eftersynsrapport i. Ma¡t¡ ùaaned.

Reqvisition p¿a Munderings _ Erstatning for
overtallig Tlienststyrke indseudes ultimo Mârts for riet forløbne
Reguskabsaar (Circ. 2 Juni 1854 5,6), undtagen for Infanre_
¡iets Vetlkommende. Dette V¿abens Erstatningsber€gnings¡
indsendes i October for det forløbne Munderingsaar (Runclskriv.

23 Januar 1860 S 6, ¡fr. S 5, O. S. S. g).

Indstilling om Anvendelsen ¿f de utltjente
Sager samt Recrutinventariets Conplettering skeer ved C¿val_

leriet medio December, ved de øvrige vaaben ultimo october
(Rundskriv. 23 Februar 1859, O. S. S. 10-11).

Tr ainku clsked e p o tern es Mun deriu gs b ereguinger
(ovenfor S. 83) ured Indstilling oln de udrjente Sagers Anven_
ilelse og Reqvisition paa fornøden Nylevering, indsendes'i April
for det forløbne Tjenstaar (Mai til April), Skriv. I .Iuni 1860.

Efter denne Fremstilling al' de angaaende Leferingerne af
Munderingssager n¡. v. gjældende Regler, maa enclnu ¡ned Hen-
syn til de senere A¿rs Levelinge¡.som noget Excepìio-
nelt og Forbigaaende, meu ifølge sit Omf'ang ikke Uvigtigt
næynes Anventlelsen af brugte Sager til Ter¡nin-
levering og Supprimeringen (Suspensionen) af or-
dinair eller extraordinaÍr Leverìng ¿f visse Gjenstande.

Ànventlelsen af brugte Sager til Terminlevering finder.

enduu Sted, navnlig for Lædertøiets Vedkommende, samt derhos

ogsaa forsaavidt angaaer Chaeoæ, Feltkapper og Tornystere til
de Àfdelinger, der endnu erholtle Telmìnlevering af slige Sager

af æltlre Façon (Circ. 2 Juni og 21 Juni 1853, 25 Januar

1856, Rundskriv. 23 Jauuar 1860 S ?), tiltleels ogsaa forsaa-

vidt angaaer grønne Munderingssager til de endnu ikke omuni-

formerede Infanteriafdelinger, Skriv. 28 November 1859. Om
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brugte Læderþisorters Opt4gelse paa Terminlisterne handles i
Rundsk¡iv. 2i) Jan. 1860 S'7, jfr. Bil. C. -.Med Hensyn til
tle øvrige næyDte Gjenstande, - som enten vetl Leveringen ere,

eller e{ter Modtagelsen blive eatte i Termin,.bvorom indberettes

til Armeens Intendantur, - 0r ilet bestemtr. at Leveringen
af brugte Sager for MenÍge ikke merlfører,,Fo¡a¡dri¡g pa¿

Terminlisten (ikke altererer Qvota-Intldelingen), men .kun k¿n

paaberaaber, naar i sin Tid den terminmæssige Levering viser .

sig utilstrækkelig til ai.dække Afgangen af c¿ssable Sager. -For Unrlerofrcerer og det øvrige til fast Îljeneste værende

Personale derimod optåges de brugte Sager med deres Terminer
paa Listerne

De o¡dinaire Leveringer af Hjelme samt af Feltkapper og

'l'ornystere have tikleels vætet supprimerede i nogle Aar, paa

Gruñd af specielle Omstændigheder (Nyforsyning, Extra-Sæt

for Tjenststyrken, e. D.). Ved Bestemmelsen om en ny motlus

for disse Sagers Ansættelse til Termin ville disse Forhold efter-
haanclen være eller blive regulerede (Rundskriv. 23 Jan. 1860

$ 1, .ifr. 2 Skriv. 30 Decbr. 1859). Leveringen af Blikd¿aser
til Fænghætter kan betragtes som ophørt.

Af Erstatuingsberegningerne for overtallig Qensætyrke
have visse Gjenstande i de fors(iellige Aar været udelukketle,

'vide f. Ex. Sk¡iv. 5 Marts 18õ6 (O. M. S: 31, R. S. S. 45).
Dette naa dog behagtes eom hidrørende fra heelt.specielle

Forhold, og der 'er i saa Henseenale ikke givet nogen alminde.
lig og f'ast Bestenmelse. Jfr. dog Skriv. til et Cavalleri Regi-
ment af 2 April 1857 (0. S. S. 43). Hjelme kunne nu med-
optages paa Beregningen, Skriv. 30 Mai 1860.

I Henseende til trlunderingsvæsenets tkononi ved Troppe-
aldelingerne retableredeg efter l,{rigen den tidligere besta¿ende

il
li
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,Ordning !:edkommerde.Under¿fdelinger (Compagnier, rBatterierr

Escadroner pp.') traarlte ganske ,i satnme Forhóltl til de dem
anbetroerle Beholtlninger som før Krigen, saaledes at ikke alene
sagernbs opbevaring og conservation eller forsvarlige Behand-
ling untler Brugen, men ogsaa 

'ammes 
Vedligeholtlelse.mod en

fast normeret.aadig,Godtgjørelse blev underlagt rteres umitltlel-
bare ansv¿r, i lrenhold til Bestemmelse¡ne i Munderingsreglb-
menterne af 1842. - Denne ordning bestaaer ogsaa fremdeles
i det }Iele uforantlret (Kunilgj. .No. ?/1g60, O. S; S. lg),
'medens der tlbg,'imed Hensyn til den aarlige Godtgiør.else
og \zetlligeholdelsespligtens omfang er indtraarlt enkelie For-
andri'ger og givet enkelte næ'nrere Bestemmelser, tildeels
dog kun af temporair Natur.

\¡ed Cavalleriet er if'ølge Sk¡iv. f¡a Armeens Intendan_
tur af 23 Sept.. 1852 (R. S. S. 826) skeer en f)nrfordeting
af tle til Extraudgifter planmæssig iilstaaede Beløb,.saa
at disse nu for hyer Escad¡.on udgjøre 300 Rdlr., for hver
Exelceeràkole 420 Rillr., aarlig. Denne omfor.deling foranledigedes
navnlig ved skole¡nes forøgede Tjensttid, som medførte større
\redligeholdelsesudgifter, især' for Overmunderingssagerne, der
først tilhæn<lekomme Skolerne .i urttjent (om end brugbar)
St¿dd og rlerfor behøve stadig Reparation. Med Hensyn til
Lædertøi-.og Heste-Eqvipagesorter ere skolerne vel i Henseende

til Nylevering stillede omtrent paa lige Fod med llscadronerne,
rnen Forøgelsen af rjenstdagenes antal blev i Henseende til
I¡edligeholdelsen saanreget føleligere for Skolerne, som disse

ikke have egne, lønnede Haandværkere, navnlig ikke Sadelma_
gere, men ' i Regelen maae betale for alt Arbeide (jfr. f. Ex.
Skriv. 14 August 1854, R. S. S. 239).

De for Dragonregimenterne i denne Henseencle gjældende
Regler, etableredes ogsaa fo¡ G¿rdehusarregimentet ved dettes
'Oprettelse. ,vide Armeebef. 2B Oetober 1855 (O. M. S. 1?5,

9?

R. S. S. 255); dog beholdt Regimentets' Exercêerskole paa Jæ-
gersborg en egen Sarlelmager, saaletles som Tilfælatët har.væte.t'
sitlen 1816.

Medens 'Ialen her er. specielt om Cavalleriet, skal endnu
bemærkes, at der under 23 I)ecember 1859 (O. S. S. f24) er
metldeelt Regimenterne en fuldstændig .FrenrstÍlling af de an-
gaaende Saclelbom m es VedIigeho Idelse og Folfærdigel3e
gjældencle Regler, som verl de unde¡' Krigen bestaaende excep-

tionelle Forholtl vare komne ud af Anvendelse.

Ved Infanteriet medførte Forøgelsen af Recrutstyrken
allerede i Aaret 1853 (Circ. 14 Mai, R. S. S. 159) en. For-
høielse rrierl 50 olo at dei planmæssig tilstaaede Beløb til Re-
crutsagerß Vedligeholdelee og Munderingssagers
1l'ilpasning. Denne Forhøielse er, da Recrutstyrken stadig
har været betydelig større encl <ìen pl¿nmæssige, senore ved-
bleve¡r. Jfr. Kundgj. fo¡. Armeen No. 11i1858 S 7, No. l4it8,Sg
s 8 (o. s. 1858 S. 36, 1859 S. 24).

Forøgelsen a.f tlen tjenstgjørenile Styrke har ikke alene ved In-
fanteriet ¡nen ogsaa vecl de andre Vaabenarter.meilført et

efter Styrken beregnet Tillæg til Omkostningspengone,
som, slrjøndt derved er taget Hens.yn til flere Munderingsvæse,

net uvetlkomnrende Fo¡hold fffr. Circ.24og27 Decernber 1842,
R. S. 1843), dog ikke bør l¿des uomtalt her; eftersom Mun,
deringssagefnes Vedligeholdetse er en af .de væsentligste og

constanteste af de under Extraudgifterne hørende Poster. -
Tillæget andrager ifølge Circ. 7 April 1854 (R. S. S. 108) vect

Cavalle¡'iet 8/ro Sk., ved de øvrige Vaaben t/ro Sk. for hver

Tjensklag udovel det planmæssige Antal*).

+¡ For at tbrebytge Misfo¡staaelse benrærkes, st det planmæssige Dago-
antal, hvorom ber er Talo, ikko or det samme, som efter Circ. 2

.Tuni 18ó3, resp. Rundskr.2S Janu¿r1860, skal lægges til G¡und for
Beregningen af Munclorlngs-Ðrstatning for overüallig TJ6nst6tyrke. Jff,

7



98

. ,. Om Udbetalingen af de herhitlhørende forskjellige Be-
løb,.vide Kundgj. No. 16/1859 (O. S. S. 36) og Kunclgj. No.

3rl1860.

Vetlligeholdespligten er uforanchet metl Hensyn tit
tle Udrustningsgjenstancle, som staae i Termin, altsaa for tlisses

Veclkomrnende ubetingeq saalænge Termine¡r varer (Skr. 23 Juli
1860), og forsaavidt angaaer det bestemte Antal Recr.utsage¡., -
forøvrigt vedvarende saalænge Sagerne egne sig tit Tjenstbr.ug.

At der er tilstaaet Godtgiør.else for Ist¿ndsættelsen af ud-
tj ente [¿ærlertøisorter, Circ. 25 Janua¡ 1856, (O. M. S.

13, R. S. S. 18), 'il'r. Skr. t3 Mai 1857 (O. S. S. 55), er

nærn¡est at betragte som et Middel til at hokle disse Sager

fremdeles i Brug ved de Afrlelinger, hvor de engang ere, istedet-

for at lacle dem aflevere, istancls¿ette og paâny udlevere; --
slige .Sager sættes ogsaa efter urlført Repaiation paany i 'fer.-
min 9g ophøre altsaa derved at betragtes som udtjente, Rund-
gkr. 23.Januar 1860. Jfr. ,iøvrigt Circ. 2 .luni 1853 $ 3 og

flere ældre Bestemmelser.

,,,.Ved Lædertøiets Veilligeholclelse spiller ogsaa Pudsnin-
g en en Rolle, 99 det skal derfor bemærkes, at der under 20

December 1858 (Kuntlgj. No. 44i1858, O. S. S. 132) er ud-

givet en Anviisning til tlet sorte Lædertøis Pudsning efter en

Methode, som antages væsentlig at ville bidrage tìl dets gode

Conservation. - Indførelsen af denne Puclsning maa ikke medføre

Urlgift for Statskassen, Skr. 24 Januar 1859 (O. S. S. 4).

Den egentlige Purlsning og Utlgiften deltil paahviler Mandsh¿-

bqt, som ha¡ eller faaer Sagerne i Brug, Skr. 11 April, 25

Skr. é Decembol l8õ3 (R. S. S. 365), Circ. :ì1 lvlarts 185ó Bil. ¡. t'.,

. Skr- 22 November 1855 (O. M. S. 196, R. S. S. 2?4), Kundgj. No.
6/185? (O. S. S, 23). Fsrst¡rævnte Dageantal inclbefattor nomlig ved

,. : ¿llo Y¡eben sa¿vel Underofûc€rsrno pp. som Undercorporaler og Menigo,

., i.gaû¡t' . o¡cl, Çgvelleriot (Kundgi. No. 6/1 8õ7), tilligo Recruterno.

99

Juli 1859 m. fl.*) - Derimod er Grundpudsning (Sværtning)
af nyleveret Lædertøi ordenirigviis vedkommende underafderin_
gers Sag, Skr. 28 April og B0 Juti lgSg (0. S. S.4g ogTg),
hvilket naiurligviis ogsaa gjælder med Hensyn til Behandlingen
af de paa Munderingskamtene opbevarede Lædertøisorter, Ind_
smøring af Heste-Eqvipagens Lædeldele, o. s. v. .Ifr. Skr. ?
Marts 1859 (O. S. ,q. Ig).

Om Feltflaskernes Conservation kan efterseesSkr.
28 september tB5? (o. s. s. rl3), ril hvitken skriverse der
vecl mange senere Leiligherler er henviist.

At alle nødvencìige Reparatione\ son det paahvile¡ Under_
al'delingerne selv ¿t besørge, bør være udførte i nd e n d et a¿ r_lige Inventarie-Eltersy¡¡, er udtalt i Skr. 14.]un¡ IgSg(o. s. s. 5l).

Vedligeholdespligtens Omf.ang har i Aarenes Løb været un_
dergivet forskjellige ModÍficationor, navnlig hidrørende fra de
sietlfundne extraortrinaire Forsyninger metr forskjetige Munde-
rings- og Udrustningsgjenstancle til daglig Tjenstbrug, f. Ex.
Dreils Klæder, Kalveskinds Tórnyster.e m. m. Slige Sager3

^ 
Yedligeholtlelse under Brugen har vel som Regel været paalagt
iedkommende compagnier pp., som crerved altsaa have faaet
flere 

^Sager at veclligeholde, men cla disses Brug har meflfilrt
mindre Slicl paa de reglementerede Beholclninger, kunne Repa-
rationsudgifterne ikke antages derved at være blevne væsentlig
forøgede, saameget mindre eom ordinair Terminrevering tilcìeels
rufo¡andret har furrdet Sted, hvortil endnu kommer, at de over_
complette Gjenstande, forsaavidt de have trængt tit større og
behostelige Reparationer, enten e¡e brevne afleverede (ombyttecre)
eller istandsatte for Statskassens Regning. _ Dette har navn_

+) á.leno den Kgl. Livgarclo til Eesú eiholde¡ oú spociel aarlig Godt_giørolse for Puilening (LaLoring) af Lade¡üsiot. ,
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lig været Tilfældet med Hensyn tit de Kalveskinds ,rornystere

og er gjort til fasi Regel, forsaavidt angaaer. tre saakaldte Felt-
kaþper af ældre Façon (Garnisonskapper) ved de Afdelinger,
som have andre, I(apper i Depot fo' Krigsstyrken (srrr. 5
Januar 1859).

vedligeholdelsen af de Inventariesager., 
'ed hvirke

lroppeafdelingerne ere forsynede efter Fornøtlenhed og uden
Termin, skeer fo' statskassens Regning Enhver udgift i saa-
dan Anledning maa væle forutl approberet af Armeens Inten_
clantur. Indstilling desangaaende ¡ned Oversl ag o ver Be_
kostni'gen bør saavidt rnuligt.skee vetr rre' aar.rige ErTer-
synsrapp0rt.

En Undtagelse f'ra denne lùegel er etal¡ler.er verl Kunclgj.
for Armeen No. 7/1860, hvoref'ter Stempelapparaternes
YedLigeholdelse' saaversom lJcrgiften tit stemperfarve pâa-
hviler. Afdelings-Intendanrerne (O. S. 1860 S. lg).
. . De Trainkudslresager, som hø¡.e tiì Troppeaf<lelin_

gernes Inventarium, navnlig Kapper og Kitler, vedligeholdes ved
afdelingerne af vedkommende Oompagni, Batteri elrer Escadron.
De tr[underingsstykker de'imod, med hvilke Trainliuds]<ene fbr-
synes fra Tlainkudskedepoterne. skulle -- uanseet o¡n de Yed-
komgreude ere afgivne til T)eneste andetsteds, f. Ex. ved 'I'roppe_
afdelinger, - vedligeholdes for Trairrkutrskeclepoter.nes Regnirg.
Godtgjørelsen herfor e¡' 'indbef'attet i de ræ\,nte Depoter tiltagte
Omkostningspenge (r/¡ Sk. daglig pr. Mand), Circ. 4 Februal
1854 (R. S. S. 53). .ffr'. angaaencle tle til den nilitaire Ma_
nege afgivne Trainkudske Skr. lB ùfai 1g5g.

Den Tropp.qtaeün¡gfi¡fg, i
n¡inishation, Regnskabsførelse

d.eres Heelhed priahvilendg {rl-
og Control, Munderingsr'æsenet
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betræffende, er i Henseende til omf'ang og ansvar ligeovertbr
statskassen idethele *forandret som før Krigen. Den specielle
tlerhirlhørende virksomherl har ogsaa intltil den allersiclste Tid
ligesom tidligere været bestridt ai cle verl Afdelingerne anord-
nerìe tvende Commissioner, nemlig den florretniugs_ og tegn_
skabsførende Munderingsconrmission og den bedømmende,
controlerende, eller rettere constaterenale Årmatur- og Mun_
derings-Commission. f)et vil dog erindres, at den ved tlisse
Betegnelser angivne Grænitse ¡nellem , tre tvende commis-
sioners respective Compeúence ikke vetl de gjælilentle orga-
nisatorieke Bestemmelser v&r skarpt betegnet, ialtfaltt ikke til
enhver 'lid i Praxis r'astholclt, saa at Forhoklene kunde
gestalte sig ikke lidet torskjeilig vetl de fbr.skjellige Troppe_
atdelinger, nawlig i Krigens Tid. Gjenindtrædelsen af nor-
male ydre Forholtl giorde imidlerticl ogsaa paa dette Ge_

beet sin Indflydelse giældende, og skjøndt der ikke blev
givet nogen almindelig reglementarisk Bestemmelse i saa Hen-
seentle, vil der dog i det Tidsrurn, hvorom her handles, i Elen_

holtl til de I'ra Bestyrelsens side verl tbrskjellige Leiligheder
givne auüydnirrger og specielle Forskrifter, ,være frerrrstaaet en
principmæssig og nogeulunde klar Forretningsfordeling ved rroppe-
alTeli'gerne. ved fbrskjellige, navnlig i cle senere ¡\ar fra Be-
styrelsen udgaaede Bestemrnelser er der derhos i conseqvents
af denne Forretningsdeling fordret en udvidet, navnlig hyp_
pigere Medvirkning al Arm¿tur- og Munderings_Comurissionen,
hvis vi'ksomhed udenfor de aarlige f'ultrstændigo Inventa¡ie.
Eftersyn (og Regnskabsattestationer) forhen gansko afhang. af
vedkommende Afdelingscommandeurs specielle Befalinger. paa

denne Maade er del' arbeidet hen imod den Ordning, som har.

vundet organisatorisk Fasthed veil Kgl. Resol. g Februar lg60
og rte ttertii knyttetle nærmere'Bestemmelser i Kunrtgjørerse for

I

i
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A¡.meer¡ No. Z/1960 (O. S. S. 1?)*), hvorelTer. Besrridelsen af
Troppeafdelingernes Regnskabsførerse og egentlig administrative
Forretninger, Munderingsvæsenet vedkommende, fi.a I April
1860 er overdragen afdeli'gs-Intendanterne, ¡nedens derimod
alle Besigtigelser og befarede Eftersyn skuile udføres af arma-
tur- og Mu'derings-com¡'issio'erne eiler; sonr de nu benævrres,
Besigtigelsescommissionerr¡e.

A fdelings-Intendante¡r har sa¿lecles ove¡.taget de de¡r
fra nævnte Tídspunkt ophævede Muncreringscommission hidtil paa-
hvilentle Forretninger (foran s.l0-11), alene med rlndtagelse af
modtagne eller anskaffede Sagers Besigtigelse, og er dervecl for
Munderingsvæsenets vecrkommende nærmest stiilet i samme
Tjenstforhokl til af'delingen som ticlligere den fbrrerningsførende
Munderingscommissair. Istedetfor de Munde¡ingscommissionen
tillagte Emolumenter. skrivertillæg indbefattet, (foran s. 1l ),
oppebærel han en fast aarlig Godtgjørelse af 40 Rdlr. (Kunrtgi.
Nr. 13/1860 S 4 ¡).), hvoraf han dog skal udrede Uttgifien tit
stempelfarve og stempelapparate'res \;edligeholdelse sâmt
Sruaaudgitter ved Depotkammeret, - og Afclelingerrs Depot_
unrlerofficeer er stillet til hans Disposition.

Besi g tigelsescomnl issionen er traaclt garxlie i Arma_
tur- og Munde'ings-commissionens sted og har forude' de denne
hidtil paahvilentle Forretninger.(foran s. 11-12) endvirlere at
besigtige alle Sager., som ved -A.frlelinge' modtages, anskaffes
eller istandsættes for St¿tskassens Regning, ligesom ogsaa alle
Sager, der fra Afdelingen skulle afleveres**). - Skrivemateria-
lier til Commissionens Brug leveres af Afrlelingen.

+) specielle Besúommelser ore givue for Ge¡reralst¿bon vod skr. g
Marts 1860; for lrrgonioutcolpsot veal Skr. 20 April og 1g Juni
s, A.; for A rtilleret vetl Sk¡. 2g M¿rts s. A. ; for Livgarden
til Eost veil skr. 9 M¿rts e. á..; jfr. for cretachorecre cav¿üoriafcre-

. lingors Yeclkommende en anden Skr, ¿f s. D,
++) Sagor. som aflovores, skulle værs vel re¡rsecler men iøvrigt i tlerr Staud,
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Afdelingscornur¿rrdeurens Ansvar med Hensyn til

det hele fnventarium er utbrantlret (foran S' 12, jfr' S' 30)'

- Han kan til Opnaaelsen af behørig Control disponere saavel

ovel lSesigtigelsescommissionen som over Intenilanten'

I)e inspicerende Generalers og Brigadeconman-
deurcrrres Tilsyrt tnet{ Munderingsvalsenet ved Afdelingerne

er ligelecles ufor¿udret.

El'tcr rJr¡nne almiDdeligc oversigt ovcr Forreüningerttes llor-

delingr bliver nu ¿t omhandte ds i A¿rene 1852-60 givne

specielle Beste¡umelser, vedrørentle den hele heromhanil-

lede Vitl<somhecl ved Troppeaftlelingerne'

Ifølge Circ. 2 Juni 1853 S 4 (R' S' S' 181) foretages

der, isteiletlbr som tidligere to, nu kun eot fuldstændigt In-

ventarie-Eftelsyn om Àaret.o hvorover RapporÇ særskilt

afrattet for Munderingsvæsenets Vedkommenile, intlen Udgangen

¿f Malts M¿¿ned indsendes til Krigsministeriet' nu Armeens

Intend¿ntur

Jfr. our rlette Dftersyrr fbruden tle tbrau S' 11-12 citereile

¿eldre Bestemmelser endvidere Circ. 1 Februar 1855 og 25

Januar 1856 (O. M. 185ó S. 12, 1856 S' 13; R' S' 1855 S'

21, 18ó6 S. 18).

Our det Troppeatdelingerne meddeelte Sche¡na fol Rappor-

.teus Àffattelse vide fbran S. 67.

t)a Alt, hv¿d der henhører under Munderitrgsvæsenet og

f'øres i lhventarieregnskabet, skal optages i denno Rapport (Skr'

23 Sept. 18ö7, O. S. S. 111)r og'da denne derhot har Rubri-

ker for Af- og Tilgang, gom kun kuune udfyltles eftor Regn-

ekaberne, maa det blive Intendantens Sag at give de i saa

hvori de boûudes, iclet tle oættos ual af Brug i Tjonosten (c: ikko

sønderrevne oller dofocto), Str. 2 M¡i 1860.
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.Henseende fornødne Data til Rapporten, ligesom det ogsaa paa_
ligge¡ ham ¿t forfatte de specielre Indst'ringer orn utl- og aË
'lgv'ering n¡' v', bvortil Besigtigersescornmissionens Bedømmerse
af de den forelagre Sager maatte give Anledning (Skr. 30 Ma¡

' 1860)' - sagernes crassification i Rapporten e'ter den T'-
stand, hvori cle ere fbrefundne, saavelsom Constater.ingen at
det effective tirstedevæ¡'entre stykketar, pâahvirer derirnod com-
rnissionen. Jfi'. Circ.2 October 1gg0 (R. S. S. U5), Forordn. g
Juli 1840.

Om den ved Circ. p Juni 1g5g $ 1 foreskrevne aarlige
Rapport ov e' u d tj ente sager ere nærmere Bestemmelser
giv¡e verl Kundgj. lbr Årmeen No. B?/lg5? og Rundskr. 28
Februa¡ 1859 (0. S. lBö? 

"S. 
I1B og lgSg S. Z ff., jfr. lbran

S. 85 og 86).

Om ligelig Iro rrleliug af modtagne Munderingss¿ger og
den som Følge clelaf' mulig fbrnøclne Omfordeling af ælclre Sager
verl Afdelingen virte Skr. 16 ùtai 1g5g (O. S. S. Bg).

Om Erstatningssagers Iìeqvisition og sam¡nes
Convertering til Dækning af opstaaede Mangler see for¿n S. g5_g6
san¡t Skr. 2 ùIai og g Juni 1960, .il.r. Skr. 23 .fuli s. a.

Om Termiuar¡sættelset., som foretages ved Troppe_
alTelingerne, og so¡n ifblge Circ. 22 Febru¿r 1g5B m. fl. paa_
ligge Besigtigelsescommissioneu, handles i Cilc. 2 Juni lgSg S B,jfr. Circ.2I Juni s. A., (R. S. S. lg0 og 203) samr Runitskr.
23 Januar 1860 S I og S ? (O. S, S. ? tr) og Skr. l? Februar
e. A.r(O.,'S., S. ,20).

Om Besigtigelsescommissionens Cottrol med de Sager, som
gjøres til Gjenstancl for vexlencle Brug, vicle Rundskr. 23
Jan. 1860 S 1 (O. S. S. ?).

Om Stemplingen, der hører til de Intendanten paa_
hvilentle Forretninger, ere nye Bestemmelser givne vetl Kundgi.
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lbr Ärmeeu No. 13/1860.{') De i Civc. Zl .Inti 1856 (0.
M. S.121, tì. S. S.202) indeholdte Forshrit'ter om Ste mpel-
annullering ere, forsaavidt de frerndeles staae vetl Magt,
jfr. Runclskr. 23 Febr.u¿r 1859 (O.S. S. 11), opragne i den

nye Bestemmelse. Dog tremærkes, at det ifølge Circ. 21 Juli
1856 m¿a paahrile Besigtigelsescommiesionen vecl de aarlige
Eftersyn at contr.olere Annulleringen.

Om Formen for Invent.arieregnskabernes Aflæggelse
vide Circ. 31 Marts 1855 (O. M. S. 24 ff., R. S. S. 56 tr),
samt om den dermed forbundne Bogføring Kundgj. for Ar-
meen No. 1411859 (O, S. S. 23-24).

Merl tlensyn til Unrlermunderingeu bliver !.ølger¡de ¿t be-
mælùe.

Verl Cilc. 14 Februar 1852 (R. S. S. 11) blev det rit-
kjendegivet, at ingen Unclermunderingsgodtgjørelse kunde be-

regnes fbr Skucldagen i nævnte Aar; -. dette var imidlertid
sidste Gang, at en sa¿dan Regel blev gjort giældentle, vide

Ciilc. 12 Febluar 1856 (R. S. S. 30).

Under lste Mai 1852 (R. S. S. 179-182) indskærpertes

den Mandskabet før Kr.igen paahvilenile Forpligtelse til at mod-
tage I Sæt Fodtøi og I Skjorte aarlig fra de militaire l)epo-
te¡. Denne Bestemmelse ophævetles imicllertid ved Circ. 2?
Juli 18c4 (R. S. S.229), hvorefter deü overlodes til alle Ved-

kommende - selvfølgelig under behørig Control selv at
forsyne sig med de fornøclne Undermuncleringsstykker, alene

med Undtagelse af H¿lsbintls*), hvis Modtagelse in natura ved-

+) Ved Skr. af 8 Juni 1860 til det milit¡iro yareilepot er approberet,
at Simslæders Sager stemples msd Otiefarvs, og åt I¡eltflaske-Over¿ræù
stomples med inclpresset Mærke,

r*) Ny Plevs approboret ved Skr. 22 Ja¡¡uar l8öB (R. S. S. 2g .
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blev at yære eo tvungen Sag indtil lj Aar efrer (Kundgj. No.
27/t857, O. S. S. gg).

Nævnte circulai'es g 3 besternte derhos, ¿t rstøvrer for ca-
v¿lleriet og Trainconst¿l¡ler af artilleriet fremrteles skulde for-
færcliges efter samme P¡'øve som hidtir, hvorimod der som Fod-
bedækning fo'armeens here øvrigo Mandskab normeredes Halv-
støvler CIfr. Circ. 22 Mai 1854, R. S. S. 1?2), der tiltige
besterntes at slrulle tjene som Nor¡u for cavaller.iets 2deü par
siøvler. - Det bemærkes, at circurairens ord ikke ere at for:
st¿ad saaledes' so'u om c¿valleriets Mandsk¿b r¡un paa Felt-
og clautonneurentslocl skultle være forsyuet med 2 par støvler,
vide Skr. 27 Octobcr og 17 l)ecember 1g5g (0. S. S. 1gl).

specielt for 0avalleriet foreligger der iøv'igt ruerr Hensyn
til støvle's ansk¿ffelse Dì. v. og Eiendoms'etten til samme ud-
talelser i circ' 31 t)ecember 1852 og 3r J¿nuar. rg54 (Iì. s.
1853 .s. 1, .t954 S. 44).

Àusvaret f'o¡' de untle'gi'ues tirstrækkeìige Forsynirrg urect

undorruunderingsstykker paahviler, uuder afdeliugscourmantleu-
rens control (circ. 27 Juli 1854 $ 2), so'r tidligere vedkour-
mende Compagni pp., som ogsaa f'remcleles bærer den med
Gjæltl paa afregningen forbundne Risico, fo¡saavidt ikke heelt
specielle Forhold n¡edføro. at Gjælden maa betragtes som Bog_
giælil for Kassens Regniag, vide Skr. 2Z Ocrober 1g5g (O. S.
S. 119); jfr. ogsaa ovonnævnte anden Skr. af s. I)., Circ.31
Eecember 18ó2 og for¿n S. Ig-I4.

undermunderingsstykker kunne fremderes erholdes udreve-
rode fra det milit¿i'e varedepot, og det paa direete Reqvisition,
Circ.27 Juli 1854 S 4. .- Værdien for do s¿aledes morltagne
Sager tages til Indtægt i Afdelingens Regnskab (l(uudgj. No.
36i1859, Skr.30 November s. A., O. S. S. llg) og afskrives
'rjed lraafølgende udle'e'ing i de vedkornmendos afreg'irrgs-

10?

bøger (Kundgi. No. 16/1859, O. S. S. 35). .11r. Skriv. 17

Juni 1859 (O.S. S. 71).

Den claglige Untlermunderingsgodtgjørelse for
Freclsfod er uforanrlret som efter Planen af 1842, og for Traïn-
kutlske 21l¡ Sk. (Circ. 1 Aug. 1855, O. M. S. 108, R. S. S. 17?).

Den for cantonnerende Tropper indrømnrede forhøiede Godtgjørelse,

nemlig 4ais Sk. daglig for Underofücerer pp. og 31/s Sk. for Unde¡-

corporaler pp. og Menige af alle Vaaben samt Trainkudske (Skr.

13 Aug. 1855, O. M.'S. 113), har i det her omh¿ndlede Tids-
rum, fouuden under CantonnementJforholtl (Skriv. 3Aug.

185e R.S.S.274 rn.fl.) endvitlere værei intlrømmet tle i Leir
vetl eller utlenfor Garnisonerne henlagte Tropper, første Gang

ifølge Skr'. 23 Juni 1854 (R. S. S. 472) og senere hvert Aar.

Ifølge Slrriv. 5 Àpril og 3 August 1852 (R. S. S. t20 og

2?5) har tler I'renrdeles i dette Tidsrum været tils¿aet Bøsse-

¡nagele, Sadehnagere og Beslagsmede ved car¡tounere¡rtle Afde-

lingel Unclermunderingspenge som Menige (saurt det llalve af'

dor¡ tlem paa l¡dltfod tilst¿aecle Over¡nundel'ingsgodtgiørelse),

u¿gtet ingeu saadanue Emolumenter planmæssig tilkorn tlent

paa Fredsfocl. - Nu ele imidlertirl Beslagsmetlene ifølge Circ.

15 April og t7 JuIi 1854 (R.S.S. 118 og 304) og de i
Henholtl dertil rned dem ¿l'sluttede Co¡¡tracter (R. S. 1854

f. 444) berottigede til Undermunderingspenge som Menige af

\edkommende Vaaben, og det ogsaa paa Fredsfoal (Circ. 1 Aug.

1855, O. M. S. 108, R. S. S. 178); jfr., forsaavitlt angaaer

den Kgl. Livgarde til llest, Skriv. 14 Febr. 1859 (O. S.S.5)*).
Metl l{ensyn til Untlennunderingsgotltgjørelsens l}eregning

og [,iqvidation samt Untlermuuclelingsregnskabernes Aff¿ttelse

ere tle tirlligere giæltlende Regler væsentlig forantlretle, deels

+) Det vil eriudros, ¡t dor for derr Kgl. Livgarde til Host, ligesonr ogsaa

for La¡rdcadetcorpset og Guiderne, ondnu lsvsros (rott6ro boregtrea)
Ul¡de¡mundoringsstykker i Tormi¡r.

I

I
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ved Circ. J0 Mai 1853 (R. S. S. 156) og lb Àprit 1g54
(R. S. S. Itg) om indbyrrles Afregning mellern Troppeatdelin_
gerne; deets ved Circ. 2? JuU 1g54 S 5 (R. S. S. 280) orn
aadig Liqvidation uden speciel forucìgaaet Bernyndigelse; _
ileels og især ved Bestemmerserne om Maanetrsregnskabers Ind-
førelse i Circ.31 Marts 1855 S ZA (O. M. S. gl, R.S. S.62,
jfr. Kunrlgj. No. 15/1860), om pengeberegningernes Henlæggelse
fra cornpagnierne pp. til Regnskabsr'ørerne (nu Intentranterne)
i Kundgj. for Armeen No. 16i185g, .¡fr Skriv. l? .tuni s. A.
(0. S. S. 33 f., jtï. S:71), samt om m¿anedtig Forudbetaling
af de underofficererne pp. tilagte pengeindtægter (Kuncrgj. for
Armeen No. 13/1860). ,Ilr. om Arresterecles Undermunderirrgs-
gorltgjørelse Kundgj. No. 2/1860 (O. S. S. 2). _ Ogsaa btiver
her at erindre overìnævnte Bestemmelse i Kundgj. No. Bti/tgõg
om Posteringen af Ì3etaling til Varedepotet for rrerl'r¿ motl-
tagne Sager.

Be¡akuingsreqvlsiterue ophør,te ifølge Circ. B0 Àug. Ig52
(R. S. S. 302) at betlagtes som Inventariestykker. Det til
deres anskaffelse tilet¡aede BeIøb for hver tilgaaende Menig
lbrblev uforandret, men selve Anskaffelsen oyerlodes til Ved_
kommende selv, som berettigedes*) til efter endt Tjensttid at
tage Reqvisitelne med sig, men tlerhos lbrpligtedes til at rned-
bringe dem ved eyentuel ny Inclkaldelse tiì Tjenesto.

I,'or Cav¿llerier normeredes unde¡ 1 Decbr. 1g55 (O. M.
S. 201, R. S. S. 284), i Medfør af den e. .\. approberede
nye lustiuction lbr Exerceerskolerne, et nyt Sæt Bepaknings_
regrisiter, og da tletüe. ikrre kuncle anshaffes for det tidligere
normerede Beløb 2 Rdlr. 64 sk. pr'. Mand, forhøiecres Gorrt-

') Jfr. dog Skriv. t7 Decb¡. 1858 iO. S. S. l3r,.
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gjørelsen ved Skriv. 13 Febr.. 1856 (O. M. S. 23, R. S. S.31)
til 3 Rdlr. 48 Sk. pr. Mand. For dette Beløb skal Manden

iblantlt mere forsyne sig metì SkÍndhanilsker, og ifølge Skriv.
21 ,Iuni 1858 (O. S. S.65) tillige med et Par Sporebytsrere.

Jfr. om en Blilrdaase med Puclsepomnrade Skriv. T Marts 1859
(o. s. s. 13).

For den l(gl. Livgartle til Hest er et Sæt Bepaknings-

reqvisitel approberet, og Godtgjørelsen fastsat iil 4Rdlr. 13 $k.

ved Skriv. 5 October 1852 (R. S. S. 339).

Iror de ovlige Vaabenarte¡.s Vedkommende er der il¡ke

givet nye Beste¡nmelsel orn Bepakningsreqribiternes Bestanddele,

jfr. foran S. 14 og 34. Ù-or de Geværbevæbnedes \redkommende

mærl¡es dog Circ. 11 .Iuni 1855 (O. M. S.79, R. S. S. 131)

om Prøver af Geva:rproppe og Oliefl¿sker.

Ovennævnte Instlucrtion for Cavaìleriets Exerceerslroler.

rnetlt'ørte, at Bepaknirrgsreqvisiter.ne for dette Vaabens Ved-

kommentle rnaatte ¡rnskaffes strax ved Mandens Møtle sont Re-
crut, og tìoraf fulgte atter, aú tilfældig .,\fgang urrder Skoletiden,

i Analogi af ile angaaende Recruüenles Støvler givne Bestenr-

molser, m¿atte medf'øre Affevering af de anskaffede Reqvisiter.

Slige afleveretle Reqvisiter holdes i Bevaring ved Skolerne, som

ved given Leilighed bringe dem' til Anvendelse paany, i Regelen

saaledes, at Modtageren af de blugte Rêqvisiter erholder de¡r

halve Værdi af, et Sæt nye godtgjort i Peuge.

Ved KundgjoLelse for Arnreen No. I1l1858 S ? (t). S.

S. 36) blel Bestemmelsen om Mandskabets Iro¡syning rnecl Be-
pakningsreqvisiter allerede i Recrutskolen udvidet til ogsaa at
gjælde for sarntlige øvrige \¡aabenarter, clog med Reservation
i Henseende til saadarrne Recrute¡'. onì hlilke det strax ved

det første Møde nla¿ ànsees for tvivlso¡nt, om de 'ille kolnnle
tii at gjennerngaae Sl<olen.

\¡ed sanrrne Leilighed tilstodes der enhver. til et Aars

/

t
1

i
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Tjeneste n¡ødende Trainkudsk samme
felse af Bepakningsrcqvisiter, som for

Godtgiørelse til Anskaf-
Infanteriet pp. et nor-

meret. Da lignende Godtgiørelse ogsaa for de paafølgende Aar
er tilstaaet Trainkudskene, kan den i circ. B0 .a.ug.ia¡e io*
rleres vedkommenrle gjorte Inttskrænkning forsaavidt betragtes
som bortfalclen. angaaentte ucrbetaringen af nævnte Goirtgjø-
relse, sonr i Regelen skeer vetl Trainkurlskedepoierne, mærkes
Bestemmelsen i Skrir'. 1? Juni lgSg (O. S. S. ?0) med Hen_
syn til cre Trainkurrske, hvis lienstdyetighed ikke strax ved det
første ilIøde kan constateres. _ f)er er ikke givet nogen t{e_
tailleret Bestemmerse orr, hvirke Bepakningsreqvisiter en Train-
kudsk skal være i Besidderse af, men kun i armi¡urerighed ucr-
talt, at han skal være forsynet mea cre tir Reenhokrelse at'
hans Person og Klæclningsstykkeì. fornødne Reqvisiter i brugbar
stancl og af passencre Dimensioner¡ $kriv. 20 october 1g5g.

Med Hensyn til Beregningen ¿f Godtgjøretsen til Be_
pakningsreqvisiter mærkes Ci¡.c. 81 Marts lg55 S 2j (O. M.
S.23, R. S. S.68), ovennævnte Kunrtgj. No. l1llg5g samt
Kundgj. No. 16/185.q (O. S. S. g5), hvori riilige om Reqvi_
siternes .A.n s k a f l'el s c.

I Flenseende til Ansvaret for Bepakningsreqvisiternes Til-
stedevæ¡else gjælde idethele ganske de samme Regler som an-
gaaende Unclermuncleringen, vide Skriv. 1? Decbr. lgSg (O.S.
S. 131) og foran S. 106.

0verbestyrelsen af Munderingsvæsenet, der i de rørste Aar
af det her ombandlede Tidsrum var underragt Directionen for
armeens Materiel, blev, rìa denne Di¡ection under t6 Juni
1856 ophævedes, overdraget Armeens Intendantur, t¡l
hvem Troppeafdelingerne i aile Munderingsanriggender have at
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þenvende sig directe, undtagen forsaavidt angaaer de ortlinaire

Terminleveringer (foran S. 93 og nedenfor).

Ligesom der unrler Krigen for at lette og sikkre clen ac-

tive A¡mees Forsyning med Over- og Undermundering m. v.

havde været etableret Filialtlepoter paa passende Sterle¡ i
Lanilet, saaletìes bibeholdt man ogsaa i de første Aar efter

Krigen, medens Tropperne endnu tildeels stode paa Cantonne-

r¡rentsforl , slige Depoter i Fredericia og Flensborg (vide Skriv.

24 .h¡ni 1852, R. S. S. 244, incl. Anm.), nærmest dog kun

for Udlevering af Undermunderingsstykker. Til tlisse Depotor

kom i 1852 Muncleringstlopotet i Rendsborg (vide Skr. 13 Mai

1852, R. S. S. 199), intleholdenàe store Beholdninger af Ud-
rustningsgjenstande, anskaffede for den nu opløste Insurgent-

¿rmee. Endelig bliver her e¡ldnu at nævne de opløste Reserve-

0g Forstærkningsafrlelingers Specialdepoter paa Als (vide Skr.

31 Marts 1852, R. S. S. 115), hvilke i Re¡liteten ikke bè-

tragtedes som Afdelingsdepoter., men som en disponibel Be-

holdning af Urìrustningsgjenstande, om tle end loreløbig (indtil

Regnskaberne v¿re åfsluttede) forvaltedes afdelingsviis.

De i Mur¡deringstlepotet i Rendsborg (og i de specielle

holsteenske Afrlelingsdepoter) vetl Overtagelsen forefundne Be-

holdninger bleve tleels ¡ UeAnãl¿ af Kgl. Res. 18 lvlai 18Õ2

(R. S. S. 202) , omdannede eller som cle vate, anventlte

til Forsyning for de af Holsteen recr¡lterede i\fclelinger', -
deels uclleverede til Brug for hele Infanteriet, hvilket navnlig

gjælder om ds Kalveskincls Tornystere (Skriv. 28 Aug. 1852,

R. S. S.299 ft:), -. tleels strax bortsolgte, og rl.eels over-

sentlte til Kjøbenhavn, hvilket Siclste gjælder om den største

Deel af Beholdningerne. Muncleringsdepotet blev tlerefter, fra
I October 1852 g¿t paa samme Fod som før Krigen, rt. v. s.

væsentlig kun lorsynet metl Uncler¡nunrìeringsstykker, og bestoil
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i'denne $kikkelse, indrÍl det ûnder,5 Mai lg54 (R. S. S. l4Z)
samtidig nred de ovennævnte Depoter i FretìerÍcia og Flensborg
ophær'edes akleles, saa at aìle Udleveringer af Munderinþssager
siden den Tid e'e effectueretre umidderbart fra det miritaire
Varedepot i I(jøbenhavn.

De fra Rendsborg til Kjøbenhavn afleverede Beholdninger
bleve, forsaaviilt de ikkc som uanvendelige for. Ärnreen bort_
aolgtes, deels omdannede creers i ufor¿ndret srrikkerse udle'erede
tìl Armeens Aftlelinger, og cleels foreløbig henlagte. for efter
trogle Aars For'løb at udleveres til Brug. I)enne Anvenclolse af
saahaldte ,holsteensken Sagel er. i det Foregaaende paa ved_
kommende Steder omtalt; her skal kun till.øies, ¿t der nu ved
vaieilepotet væsentrig kun haves lìehordning af horsteeneke
Lætlertøiso¡ter og Tor.nystere, hvorimoå samtlige de 

.øvriþe 
i

sin Tid fr.a Rendsborg motìtagne Sager i A¿renes Løb : ere
bragte til Anvenrlelse (cfr. Skr. 6 Januar 1g54, R. S. S. 6),
altsaa opbrugte eile' iartfakr udreverede tir rr.oppeafderingerne.

Ee deels i Holsteen forefundne, deels verl varedcpotãt fia
I(rigens Tirt tilstedevæ¡'entìe Behorcìninger af Fodtøi søgtes bort-
solgte, tildeels vecl at nedsætte de reglernentsmæssige pr.iser
(vide Skr. I Marts 1859, R. S. S. 60, og 22 Mai 1g54, R. S.
S. 172). tseholdninger.ne e¡.e

iil den Størrelse, sonl efter

inidle¡.tid endnr¡ ikke hedbragte

de nrr gjælrlende Bestenlrnelser
angaaende Ma¡rdsr<abets Forsyning nled uncre'nru'rìcringsstyr<rier
lia¡r ansecs fbrnoden.

Af Reserve_ og Forstærliningsafdelingernes Ðqviperings_ og
ui'lrustningsgjenstan,e afgaves en r)eer af de bedste tir det ny--
fòrmeretle 4du J*gur.orpr. For Over.munder.i'gens Vedkonrrnende
blev Resten, der for Størstedelen bestod af brugte. Sager, bragt
til anlentlelse ved Linierropperne, tilcreers t' 

'Recruti¡."g 
(j;.

circ. 22 Febr. 1853), - forsaavidi sagerne ikke fanrrtes cas-
sable og desaarsag bortsolgtes. - Lædertøieú og Tornysterne

ti3

(samt Beholdningen af Ravndugs Beenklæder, som først i 1850

er inddragen til rlet militaire Varedepot og derfra for største

Delen udleveret til de i Troppesamlingen vecl Flensborg deel-

tagende Infanteiiafclelinger') forblev derimotl foreløbig paa Als

og blere verl Skriv. 1 Juli 18i3. jfr. Skr. 19 Septbr. s. 4.,
(R. S. S. 462 og 297) underlagte Bestyreren af rlet sanrmesteds

e&rl¡lerede Lazarcth- og Casernedepot. Disse Tornyster- og

Lædertøisbeholdningcr paa Als bleve, forsa¿vidt ihke sidst-

nævnte som Ger'ær'l'eqvisiter overgik til Arsenalerne, ved Skr.

25 October 1858 stillecle u¡niddelbart r¡nrler tlet militaire Vare-
tlepot, hvern clet derefter ved Skr. 11 April 1859 blev paadraget,

rtdaf disse Sager, tler for den allerstørste Deel vare af ældre

Construction, i Forbintlelse med de ved Depotet beroende Be-

holdninger af lignende brugte, tildeels holsteenske, Lædertøisorter

og Tornystere, ved hensigtsmæssig Omdannolse at tilveiebringe

foreløbig 15,0Ó0 Sæt (senere forhøiet t¡t 20,000 Sdt), nogen-

lunde overeensstemnrende metl det for Armeen adopterede nye

System. Af rle s¿aleùee omdannetle Sager blive de æklste og

svageste rìerefter udleverede til Brug i Armeen (Skr. 7 f)ecbr.

1859), merlens de bedre, som efterhaantlen indilrages, eftersees

og saavidt fornødent omdannes, henlægges som Beboldning for

Resbrven. Iøvrigt haves tler, som af det Foranfør'te frenrgaaer,

for Tiden ingen organiserede Eepoter for Krigsreserven og For-
stærkningcn.

Af htad nu er anført vil sees, paa den ene Side at
det' milltslre Yarerlepot i Kjøbenhavn snart efter lû.igen
p¿any blerl sa¿ at aige Armeeng eneste Munderingsrnagasin,

ligesorn deÊ baacìe l'ør og under Krigen havde været dens eneste

Anskaffelses- og Forsyningsansüalt for Mundeüngsvæsenets Ved-

kommenrle, - alseet alene fra Klædefabrikationen; - paa den

anden Side, at Varedepotets Virksomhecl først 2-3 .Aar efter

Krigen kan siges at være gieninrltraatlt unrler normale Forl¡old.
a
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Dette Tidspunkt beteguerres ved e' (provisorisk) omorganisatio¡r
af Depotet (Circ. 31 Juli 1854, R. S. S. Zg 4), hvorefter detie,
'skjøndt i art andet kun handtende efter specie[e ordres f¡a
Krigsnrinisteriet (Directionen fo. ar.meens Mater.ier), nu overtog
al Forhan'ling me. Troppeafrlelingerne, vedrøren.e de ordinaire
aarlige Leveringer. Denne ltoranst¿ltning er nærmere præciseret'ved 

Besteu:melsen i Kundgj. for armeen No. 36/rg5g g 4 (skr.
til rvaredepotet af.19de octbr. s. a.), som arskærer ar overflørrig
Correspondance om den: aarlige Leveriug elter Terminlisterne.
Iør'rigt fik Varerlepotets Organidation af lgõ4, tilcleels paa Gruncl af
persouelle Forandringer, fro¡nkardte vocr den endnu for Retten
svævende s¿akardte varedepotsag, ikke Tid til at consorideres,
og:den ha' derfor nærmest hun Interesse, som dannende Gruntt-
laget for. en nyere, lþeledes provisorisk Organisation, .som.i
I)etâil besten¡tes ved,Instructioner uttfærdigetre under, r4 Norb'.
1856r - bg sonr. hidtil kun. er modificeret ved controreurens
Udtrædelse .af selve Bestyrelsen.

Ifølge de saaledes gjærcrende Bestemmerser er varedepotet,
rler nu sorterer uncler. armeens l¡¡tendantur, underragt en Be-
styrelse, bestaaende af n)epotets Magasinforvarter som første,
og Bogholderen, der tillige ,er Depotets Casserer, som andet
Medlem. Bestyrelsen sideordnet staaer en Controleur, hvÍs
virksomhed strækker sig over enhver Branche af Depotets
'l'rafilr og Regnskabsvæsen; i sicrstnævnte lrenseentre fungerer
han ,tillige ,som f¿st Revisor.

Irepotets Regnskabsførelse er ifølge Skr. B og f0 M¿ús
1858 i Hoveilsagen inrh'etret efter det italienske Bogholderis
Methode, uagúet deune Regnskabsfonn ver endnu ikrre tBr
siges at. have staaet sin ,prsve. for Dopoteis Vedkommende,
formenes dog,red;den ,at værs, vundet €n nøiagtig, . stailig .og
idethele :betryggende Coñtrol inecl Depotets hele T¡.afik og den
efloctive Anvendelse af dc s¿mmes l,rorvaltrì¡ng u'dertagte værdier.

llc

Den Størrelse for Depotets Beholdningcr, sorn efterhaantlèn

skal søges opnaaet, er lbrelcbig bestemt ved Shr. 25 Febr. 185g.

I Regelen effectuereg alle Udleveringer til'l'roppeafdelingeluc
ved Udtagelse af de tilstedeværende Beholdninger, som igjeu

completteres og reguleres ved paafølgende Anskaffelser.

Depotets Âuskaffelser 6nde, hvad storre poster angaaer,

kun Sted efter forudgaaet Approbation fra Armeens Inteudantur.

Af Materialier anskaû'es kun uldne og linnede yarer samt de

til Overmunderingsstykkers .Forfærdigelse fornødne specielle Til-
Iægsmaterialier, saasom Knapper, Skuklertal, Snore, Sølvtresser,

rn., ûr. løvrigt anskaffer Depotet kun .færdige Sager.
,,:,,,' Klæ.de og.Dækkentøi leveres gjenndm dei militaire Klæde-

oplag,,(som ifølge Sftr, 1 :Sept. 1854 (R..,S. g; 476) er adskitr

fra Varedepotet,.:og uuriddélba¡t underlagt Krigsministeriet, nu

Armeens ,Intendantur) . fra de Usserødske Fabriker. KrigsmÍni-
steliet. har' Í et særskilt Shrift*.), omdeelt til Bigsraadets Med-

lemmer n. FI. ,i 1859, udviklet de Grunde, hvorfor samme

fremdeles n¡¿a ønske at bibeholtle Klædefabrikationen for egel

Regning. Af disse Gruncle skal her kun ¿nføres een, som for
Munderingsvæsenets Administration har væsentlig Betytlning,

nemlig den Sikkerhed, gom Garantieu , for et stedse eensartet

Fabrikat giver det .hele Terminvæsen, idet man under de nu,
værende Forhold vetl Ter¡ninreguleringer har , en saa at sigo

constaut Factor i Klædets lloldbarhed og yrlre,Egalitet, -. hvilket
næppe viltlo hunne opnaaesr'naar man ikke selv paa.ethvert
Punkt kunde lecle og controlere Fabrikationen.

Det er bekjendt, ¿t man urider.de i de sensro Aar i de repræ-

ee¡ltative Forsarnlinger jevnlig: stetlfundne Discussioner'. om de

Udserørlske.E¿brikers Nedlæggelse stærkt h¿r accentueret Ønske-
ligbeden af; ved .Tili'irkningdri' af en' Eeel; af . Armeens Beklætl-

,. r.. : : , ,r ,,

+) Vido for¿r¡ S. lõ Al¡mku. ö. 
8*
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ningsfornødenheder at vincle nogen Beskæftigelse for .Àrbeids-

kr¿rften i Straffeanstalterne. Kligsministeriet, sont har meent

ikhe at kunne indlade sig hcrpaa for Klætlefabrikationens Vetl-

ko.mrnencle, har vetl de fremkomne Udtalelser seet sig foranlediget

t¡l at henleile Fængselsbesüyrelsens Opmærksornhed paa Til-
virknirigen af linnede Varet, til Armeens Brug (Skr. 28 Septbr.

1858). Under tlo paafulgte nærmere Forhandlinger 'om denné

Gjenstand har Kri$sministeriet (Skr. 30 Januar 1860) givei

ftiieløbigt Tilsagn om, for et rist Tidsrum, f. Ex. 10 Aar ãt

ville efter Behov modtage fra Straffeanstalterne de linnede Varei,

samme uaatte see sig istantl til at producere, efter dd apþroberedo

Prøïer og itlethele under.sbdvanlige Leveringsbetingelsei;: sanrt

derfor at erlægge foreløbig den senest beialte Licitàüionspriis for

de enhelte Sortor, sonere eu efter de inclt¡'ædende Conjuncturer

forandret, for hvert,Biennium efter fælles Overeenskomst forud

bestemt Priis. Prøver af de forskjellige Linnetlvarer, Armeen

bruger, ere med yedføiede Priser tilstillede Fængselsbestyrelsen,

som derhos er underrottet om Størrelse¡¡ ¿f det omtr:entlige

aarlige Forbrug af hver enkelt Sori og allerede bar overtaget

Lever¿nce af enkelte Partier. Mulig vil der saaledes, ; fe¡-

saavidt ,Straffeansüalterne .ikke maatte foretrække pB¿ ande¡¡

Maade at,.disponere oyer deres Arbeidskraft,' - mellem,'dem

og .Krigsministeriet opstaae et f¿st Coirtr¿ctsforhokl ont, Leve-

ringon a[ linriede V¿rer til Armeens Blug.
rløvrigt auskaffes Almeens Muntleringsfornødenhetler, Ma-

terialier saarelsom ,færdi$e. Sâger, ved offentlige l,icitationer;

lrvilke ilet ved hensigtsrnæssige Bestemmelser eú sâgt 'tùt, gjørc

saa :tilgængelige:. og betryggende for den frio Concurrence'so¡tì

muligt, uden at tilsidesætte væsentlige og gyldige'Kr¿v fra
Armeens Side. ' Eet thaa imidlertid bemærkes, at Concurrcnieir

hidtil egentlig kun har fundet Sted utelle¡n l(jøbenhavnske
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Leverandeurer og Haandværkere; kun undtagelsesvüs h¿ve saa-

danne fra Provindserne eller Udlandet deeltaget deri.

Contralrering utlen forudgaaet Licitat¡on fiuder ku¡r Sted

gan¡ke undtagelsesviis. og under heelt specielle Forhold; Be-
rtilling kun, forsaavidt angaaer saadanue Sager, hvis Qvantitet
er saa ringo, at der ikke er Anlerlning til at søge dem tilyeie:
bragte p¿a anden. Maatle. 

:

Medeng sealedes Benyttelseu af Licitationer i de sençre

Aar factisk har værei Regelen (ifi'. Skr. 26 Jan. og 16 Mai fB5ó;

&,.S. S. 12 og 107¡, har den dog paa eetGetreet, nemligured
Hensyn ,til selve Forfærdigelsen (Syning m. v.) af ogentlige
Klædningqgtykker, ikke viist sig practicabel.

Eenne Forfærdigelse bosørgos derfor af Depoiets Skræder-

eller rottgre Tilskærerværksted, hvor Tilskæringen udføres efter
qpproberede Patroner og betales stykkeviis efter Taxt, medens

Syningen, Iigeledes for taxtmæssig Bctaling, hvori er indbefattet

Godtgiørelse for Titlæg af Traad, Hægter D. v., udføres :af
Snraahpandva:rke¡'e i Byen. - Felthuer, Brodposer, Mantelsække,

Yaldrapper, Foderpoeer og Sabeltasker tilskæres ogsa¿¡ ved

Depotet, u¡en forfærdigelsen stilles til Licitation. - Ved stre4g
control sørges der for, at Ùlaterialforbruget paa Tilskærerværk:
stedet, der vetl Regulativer or besto¡nt for hvert enkelt Muncre-

ringsstyhke, ikke beregnes størro encl det effective har været,

og arbtiitlerne, hvis Paapassenhetl de ved rilskæringen iodvundno

Bespareleer gkyJtles, erholçle til opmuntring en procentancleel

af, dç .besBarede Materialiers værdi, medene disse .Íøvrigt tages

til Indtægt for tseholdningerne.

Syqing af nye Munderingrstykker ûnder altsa¿ ikke. Stetl
ved selve Depotet Eerimotl har dotte saarer en skræde¡svend
som ogsaa en sadelnragersvend til udførelsen af Reparatious-
arbeide. Det tidligere besta¿encle sadelrnagerværksted for Ny-
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forfærdigélse er nedtagt. (Skr. 26 Jan. 1g55, O. M. S. 10).
Alle Sager', sonr til Armeens Brug anskaffes af Depotet

(altsaa- derunder ikke indbefattet Iflæde og Dækkentøi, sorìì
freind:eles er unelergivet, IJetrommelse af den militaire Halle-
commission); eller' ;ved'Depotets Fora'start'ing for.færdiges,
besigtiges, inden de inrìgaae i Magasinerne eiler udreveres, af
den ved Depotet etabrerede, i tg56 reorganiserede Besig-
ùige.l,sescommission,, der er sammensat af Officerer (i
Regelen tjenstgjørende) og 'ed Besigtigerse' forstæ¡rres 

'redspeoielt fagkyndige' exùraorcì inaire Mecllemmer, nemlig for skræder-
arbeidets vedkournrende en fasi antagen saak¿ldet controlerentle
slirædermeste' og Depofets overtilskærermester, iøvrigt Haand-
værkere eller Fabrikanter, udnrelclte af 1\{agistraten.

. I)enne Comlnissionens Sam¡nensætning antages
opnaaelig Garanii for Bedømnrelsen af cìe leverede
Overskjøn eller Appel. af Comnrissionens Kjenclelser
derfor''ikke (Skr. 12 Januar 18c9. O. S. S. I).
' ' samme con¡mission har endvidere at becìømrne 'rilstanden af .

de'brugte sager, som fra Troppeafdeliugc'ne afleveres til Depotet,
deels med Hensyn:til sporgsmaalet onr de bør ist¿ndsættes.til
fortsat Tjenstb'ug, eller som cassable maae boftsælges .,ved

Aucticin *); :deels 'ogsaa, ;med 'Irensyn til Forsvarligheden af deh
Tilstand, hvqri,de 'r'ed;Modtagelsen befindes. ,l I . , ,

' j ': comnrissionen er clesuden; ãt rbetragte som r.aadgÍverrde og
constructions-commission for. Múnderingsvæseneis vedkomrnendê.

under commissionens Forvalining staaer armeens prøvè*

samling af Munderingssager m. y.

' -SluttelÍg benrærkes endnu, at medens Regelen som anført
;ñ; til" vátedepotet indkomne, for Armee' uauver¡d.erigo saiier bort-

;sælges ved offentligo Àuctio'er, hvoraf der ifølge de rrugiælderrde
Ilestem¡nelser i Regeleo skal aftroldes tro aarlig. prove'uet af disse
Auctiorro¡ 'kommer ikkil Mu¡rderirrgseontoerr tilgode. nren tages til

at give al

Sager, ,og

indrømmes
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cr, at overnlt¡nrleringssiyklier. Lædertøi samt cavalleriets }Ieste_
Eqvipagesorter m. v., (Artiiler.iets ncìle'eres fi.a Arsenalcrne),
Ieveres Troppeaftlelingernc i færrlig stand f'ra \¡arerrepotet, be-
sørger den Kgl. Livgarde tir I{est iførge gamniel vecrtægi serv
anslraffelsen, resp. Forfærctigelsen af de den tiil<ommende sager;
Klædei og enkelte andre Materialier leveres clen for Retaring
fr¿ varedepotet*) i de Qvantiteter, sonr Forbrugsregurativerne
hje':le, og vedtionlmende Haantlrær.kere, cler besørge Til_
skæringen og Fora'beiclelsen, e¡'e forutìen iaxtnræssig Betaring
Lrerettigede til at beholtle de Mater.iarier., som bespares. (slir.
29 Octbr. 1856, jfr. f Febr. 1860).

Ganske enkelte sager, henhørende til cre øvrige 'rr.oppe-
afdelinge's ordinaire. Forsyning, saasom l(aldætsker, Re<¡r.isiter
til nye Sadelbornme (Skr. 28 Dectir. lg5g, O. S. S. 124),
ansk¿ffes som oftest af Afdelingerno selv, iføtge speciel Appro-
bation. om Anskaffelsen af ultlne vante¡ er foran talt 1s. 7g).

Paa der¡ ande¡r side bemæ¡'ltcs, at varerlepotet for Betaling
besørger Forfær'digelsen (med Tillæg af IQæde) af lilætlnings-
styklrer til Marinens faste Mantlskab, saavelso¡n for.skjellige
Anskaffeiser og Forfærtligelser. for den restindiske IIær.styrhe og
Recrutering.

Gjennem varedepotet anskaffes ogsaa urcrne og rinnede
Sager til Lazarcth- og C¿sernebrug, sami Gymnastik-, Fægte_
og svømmeapparater, navnrig forsaavicrt disse bestaae af
Handskemager-, sadelmager'- og Reebslag*arbeide, -_ hvilke
sage' imidlertid ere Munderingsræscnet n'ecìkonlmende.

+) Iøvligt skeer al Uillevering af Ifl¿ede
militai¡'e Iilictìrroplag, vide I(undgj. for

rn. v. mod l3etaling fra det
Armee¡r No. I0/I 800.
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Sfuttet den 25d{ Juli 1860.
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