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Ind ledning-

Feldt Iceger CorpS Bestemmelse er foruemmelig 
at dcckke et Corps d'Annce ei allene imod siendtlig 

Overrumpling og listige Angreb i saadanne Egne, 
som ved Skove, Buffe, Gierder, Moradser:c. 
ere igiennemst'aarne, men endog mod Fiendens for

vovne Recognosceringer. 
Intet siendtlig maatte kunde ncerme sig uden 

at blive seet og anholdt afJcegerne. 
Heraf fslger da, at et Iceger CorpS meere 

bruges til Forsvar end til Angreb. 
Naar for Exempel et Corps d'Armee campe

rer, cantonerer, eller staaer iVinter-O.varteer, bru
ges Icrgerne ester Egnens Be^affenhed med til For« 

poster, og da er Forsvar Hoved-Hiemedet. 
Paa Grund deraf er ogsaa deres Skyde-Ges 

v«r en Riffel uden Bajonet, for endog langt sra at 
A Z kunde 
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kunde ved samme med sikkre Skud incommodere og 
afholde en Fjende. 

Icegerne bruges desuden ogsaa i touperede Egne 
ved et CorpS eller Detachements Frem- el?er Tilbagen 
Marcher. De stsde da ti! Avant- eller Arriec Gar
den, hvor det ofte kan hende sig at de ei allccne bru
ges til Forsvar, men og til at angribe de fiendtlige 
Zetre Troupper, for med Magt eller ved List at bringe 
dem til at vige, eller be bruges til at understotte In
fanteriet og Cavalleriers Attaqve og Retraite. 

En meget vigtig Tjeneste for Feldt Icegerne 
bliver det og at recognoscere, for at udsorffe Egnens 

Beff'assenhed, Fjendens Stilling, dens Foretagende 
zc., og derneft at meddecle derom tydelig og sikker 

Efterretning, snart mundtlig snart skriftlig. 
Enyelig blive Jagerne ogsaa brugte som Par-

tie Giengere. De sege da at komme Fienden i Ryg
gen , at foruroelige hans Tiisorsel (Convois), optage 
Psstillioner og Courerer, allarmere og overrumple 

en fiendtlig Post, og soge Baghold, (Embuscader.) 
Til alt dette udkrceves nodvendig, at vcere 

vant tj!, hastig at kunde oversee og bedemme ethvert 

Terrain, og efter Omstændighedernes Beffaffenhed 

at benytte sig af samme. 
Heraf secS da at Feldt-Iceger-Tienesten ei ak-

leene er meget vigklg, mcn tillige meget tung og be-
fvccrlig, solgelig og nodvendig allerede i Freds Tider, 

at sve og tilholde baade Offlcerec og gemene Jcrgere 
?il denne Tieneste» 

Fyrste 



F s r s t e  A  s  s n i t .  
Om Jccgcr Necrntcr og deres Exerccnng. 

Et Mennest'e som antages til Feldt-Icegcr, 

maa fremfor alt besidde en god Opforsel, besynder« 
ligTroeffab, og en god naturlig Forstand; desforu

den og, som heistnodvendig, have et ffarpt Syn, et 

sundt Legeme og derved vcere ras^paa Benen?. 

A r t i k e l .  I .  

Om ArmatnrenS- og Munderings-Sorter
nes nebvendige Kundffab. 
Naar nu et Menneske af for omtalte Egenses 

ber er antaget til Feldt Inger i kongelig Tieneste, faa 
maae en Under - Ofsiceer under en OfficeerS Tilsyn 

vise ham hans VaabenS Befr'asfenhed og sammes 

Brug. 
Til den Ende vises ham en af de til Brug an

befalede Rister, Viseren paa den, og hvorledes samme 
ester de forDellige Distancer kan st:llcS, Laafen skrues 

fra, skilles fra hinanden og senes sammen igien. 
Lobet bliver udlaget af Skiceftet og derefter 

ting igien sammensadt. 
Derved siges og viseS ham, hvoriedeS han 

best jlkal gisre Gevceret reent, og stedse vedligehold«: 

samme i god og brugbar Stand. 
Man lader ham selv forrette alt foranfsrte 

Arkeide, hvortil ham gives Redskaberne, som Skrue-

Stik, Hammer, m. v. 
Man laber ham reengisre et brugt Gevcvr, og 

vedbliver dermed indtil han kan giere alting og med 

Fcerdighed, 
A 4 Der-



Derefter vises og forklares ham de svrige Ar, 
matur Sorter, som Hirsfcniger:e. ligesaa og Cartou-
chen. Iogt-Taffen, med Munderings Stykkerne :e. 

Af hvert iscer maa man vist ham den beste 
Maade at bruge dek paa, og hvorledes hvert Stykke 
reengiores og conserveres. 

Derpaa lcerer man ham at stobe Kugler, pudfe 
dem af, lcrgge dem i Plaster, indfye dem i samme, 

saa og at gisre Patroner og alt hvad dertil hen-
herer. 

Forend han gradeviis i alt dette er vel under-

viist og L Overværelse af en Officeer har aflagt Pro-
ver, maae han ikke ansattes til nogen vcesemlig 
Tieneste. 

A r t i k e l .  I I .  
Om KveSftn i at bedsmmc Distancer. 

Naar nu Icegeren neie kiender alle Stykker, 
hvilke han jVal hruge, tages han ud i Marken for at 
bedomme Distancer; man udsætter til dcn Ende enten 
Skiver eller ogIcsgere; man benytter sig og afTrcxer 
eller andre Gienstande, paa det Hiet vcenneS efter for-
skiellige Slags Objecter at bedomme Frastanden. Et 

Riffel? Skuds forDellige Distancer ere vel egentlig 
Hovedsagen, men enhver Jager maae ogsaa oveS i, 
at bedømme dem, som ere stsrre saaveli lige Linie, som 

paa tvers, da det ved Necognosceringen er as storste 
Vigtighed. 

Ingen maae troe at dette er for meget for
langt af en Jager. I Krigs Tider kan man 
tidt vare nedt til at udsende en Ober Jager, 

vel 
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vel undertiden og en klygtig Jceger, for at 
recognosccre og fpeide. 

A r t i k e l  ! l i .  

Om Ovclscn i Skydningen t Forbindelse 
med det forriqe. 
Nn giver man Ioecere: en Riffel, og lader 

ham Iryde paa en bekiendr, me i ei for stor Distance, 
med anlagt Gevcchr paa Jceger Maneer efter en fast-
staaende Skive, forst uden Patroner og siden med 
Patroner, og naar han faaledes har fattet sikkert Skud, 
saa tager man longere Distancer, og gaaer dermed 

videre frem indtil den siorsie Frastand, hvorudi endnu 
nogenledes sikkert Skud kan gisreS. 

Xot3. Da en Militair-« Riffel trcckker langt videre, 
end en almindelig Jagt Riffel, faa vil endog 
for den bcste Jceger, fom i det hsjeste er vant 
ti! at ^?yde paa 150 Skridt, udfordres megen 

Avelfe, for at kunde ffyde med Vished paa en 
storre Distance. 

Derefter oves udi Skydningen paa frie Haand; 

forst paa fmaae Distancer, og derncest efterhaanden 
videre. 

Man maae og ove dem i at j?yde i Dale opad, 
og fornemmelig fra Hsiden ned i Dalene, fordi dette 
tidt forekommer i biergfulde Egne ved Frem- og Tilbage-
marfche?, og kan tilveiebringe stor Nytte. 

Til den Ende vil det vcere got at foretage disse 
Hvelfer imod enHsi, hvor Icegerne ei allcne kan for
andre deres Skilling, frem og tilbage, saa og til Si

derne, men hvor endog Skiven kan flyttes fra et Sted 
til et andet, baade heit og lavt. 

A 5 Lige-



Ligeledes maae Iccgerne eves i at ffyde kncelen-

de, og i Nedsfald, liggende paa Maven. 
Endelig maae man lade skyde paa frie Haand 

^fter en bevcsgelig Skive, faaledeS indrettet, at 
samme paa en Focd, forsynet med BZokruller, ved 

Hiesp af Tsuge, kan treskkeS frem og tilbage. 
Saadan en Skive maae ei vcere for liden, 

og sædvanlig males en Rytter derpaa. 
Ligesom nu Iceger«Recruten ferst og fornem« 

melig eves i at bedemme Distancer og i Skydning, 
saa begynder man ogfaa at undervise samme afvexlende 

Lfolgende: , 

A r t i k e l .  I V .  
Om Stillingen og Haandgrebcne med 

Riflen, 
Omcndffisndt en Jc?ger ikke behsver mange 

Haandgreb, saa maae han dog vide at giere de faa 

med Anstand og Neiagtighed. 
Ti, den Ende fremstiller Jeeger Recmten sig 

ved alle Avclscr i den forhen beffrevne militairiffe 
Paaklttdning (naar det ei udtrykkelig befales anderle

des) foruden Jagttaske og Kappe. 
Man lcrrer ham da fsrst at staae ordentlig, 

utvungen og lige, med Hcelci^e tcet fammen og Fode 
derne noget udad, Armene hcengende utvungne og 
lige ned ved Kroppen; saasom et utvunqet Vceftn og 
alt det, som kan hindre Lemmernes frie Brug, maae 
soges at undgaaes. 

Naar commandereS: 

Til Gevcehr! 
Antrades med Riffelen ved Foden, maa 

omfatte? samme i Midten m?H utvungen udstrakt Arm, 
Pen 



den venstre Arm hcenger lige ned til Kroppen, oz 

Haanden holdes bag Hirt6fc?ngeren. 
Ved Gevcsrenes Eftersyn tager man samme med den 
hoire Haand lige op for sig i Veiret, giver det til den 
Visiterende, imodtager det iglen og setter det i for

rige Stilling ved Foden. 

Gevceret hoit i hoire Arm! 
1) Gevceret kastes med den hoire Haand i 

lige Linie i Veiret, og omfattes med samme neden i 
det Tynde afKolben, saaledes at Pege-Fingeren kom
mer til at ligge under Boilen, Tommelfingeren paa 
samme, og de trende andre Fingre under Hanen, dog 

saa at Hanen ei berores, den venstre Haand omfatter 

det ferste Mytterken. 
2) Den venstre Haand falder bort og Gevce

ret synker saa langt, som Armen utvungen rekker. 

Presenteer-Gevceret! 
1) Kastes Gevcrret saaledes i Veiret, at det 

bringes for Ansigtet, Laasen udad, den venstre Tom
mel-Finger i ligc Linie medMunden, den hotte Haand 
omfatter detTynde af Kolben under Boilen, den heire 
Tommel-Finger ligger lige opad paa den underste 

Laase-Skrue. 
2) Riffelen trcekkeS i en skraas Stilling saa

ledes, at Kolben kommer i Linie med den hoire Fod? 
Spidse, og Lobet med den venstre Sknlder, Larsen 
udad til hoire, den fulde Haand omfatter det Tynde, 
den venstre Haand gaaer op ti! den underste Myner« 

ken, Tommel Fingeren langs med Skaftet, den hek'5 
Fod sattes tilbage. 

Ge« 



Gevceret hsit i hoire Arm! 
1) Risselen hrinqes med den venstre Ha and 

udaf denne ffraae i en lige Stilling hen kil den hoire 
Side, den venstre Haand bliver fsm den var, Gevce
ret omfattes mcd den heire Haand paa samme Maade 

som forhen ved: Gevceret heil i hoire Arm! Foden 
bliver vedsat. 

2) Den venstre Haand falder bort, og Ge

vceret synker saa langt, som Armen utvungen retter. 

Gevceret ved Fodeli! 
1) Den venstre Haand omfatter Gevceret, aH 

den'mindste Finger kommer til at ligge paa Pand-Fise« 
ren, og de tre andre tcet ved, Tommel Fingeren langs 

med Lebet, den heire Tommel Finger lige med Aiet, 
den heire Albue paa den venstre Haand parallel med 

Gevceret. 
2) ScrkteS Gevceret lige ned, den venstre 

Haand falder bort, det yderste af Kolben lige med 
Spidsen af Foden, den hoire Arm bliver igien utvun
gen udstrakt, saa at Gevceret holdes imellem Tommel-

og Pege-Fingeren, den venstre Haand falder bag 

Side-Gevceret. 
Gevceret hsit i hoire Arm! 

Chargerings - Grebene. 
Naar der ffal lades, faa commanderes: 

Der ffal chargeres! 
Lav! 

Gevceret kastes op under Brystet, Pege-Fin
geren af den.venstre Haand lceggeS under Blikket af 
den underste Mytterken, Tommel-.Fingeren ind ad 
kangS med Lobet, paa begge Hcele gitres ^Vendning 

til Hsire, d e n  venstre Arm kommer i Siden, og bli-
ver 



ver Patronen strax taget afbidt, Krudt paa Panden 
lagt, denne sluttet, og Gevcrret nedbragt til Ladning, 
hvorved igien tages lige Front; saaledeS at det yder-
sie af Kolben kommer imellem Fedderne lige med sam
mes Spidser, og Lsbet indadtil Kroppen; man såt-

ter Patronen i, tager efter Kuglen og lader. 
Kota. Skulde Knglen ikke vare at bringe ned med 

een Haand, saa er det tilladt, at tage Gevce-
ret imellem Knaerne for ved begge HcenderS 

Hielp at drive samme ned. 
Naar Ladesiokken igien er bleven bragt paa sit 

Stced, saa lader man den venstre Haand synke saa 
lang? man kan, paa det Gevaret saa meget lcetters 

kan blive bragt hoik i den hoire Arm. 
Gevceret hoit! 

Gevceret tages hsit med Lsbetlige for Ansigtet, 

den venstre Tommelfinger i^inie med Munden, den 
liden Finger paa Pandficrrenog den hsire Haand LM' 

salter Gevceret i det Tynde. 

Fyr! 
Hanen bliver spendt med den hsire Tommel-

Finger (Pege-Fingeren kommer derved over Mellem-
Fingeren i Midten, og de andre under Bsilen) og 
Gcvceret anslaaet; den venstre Fod bringes frem, 
dernKst sigtes got og derpaa fyres, hvorester Gevceret 
igien fom fsr tages til Ladning, paa nye lades, og 

derefter taget hsit i hsire Arm. 
Nota. Commando Ordet, An, er her udeladt, 

fordi man ei maae genere en Iceger ved sit 
Skud; Efterat han har taget Geviret heit, 
maae det overlades ham at lcrgge an og tilber-

lig at fatte sin Gienstand. Ordet: Fyr! be 
tyder 
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tyder alksaa her ikke det virkeligs Aftrwkten, 

men i egentlig Forstand kun Tilladelsen at 
fyre. 
Under« Officererne og commanderende Over-

jcegere bcrre Geviret paa folgende Maade i venstre 
Arm, for at beholde den hsire Haand fri. 

Gevceret omfattes faaledeS med den venstre 
Haand, at Pege Fingeren kommer til at ligge under 
Hanen, Tommel Fingeren over Panden og Ve tre sv-
rige Fingre under Boilen, det underste Mytterken 

ligger i Albueledet, Lsbet mod Anstgtet, og Laasen 
udad« 

A r t i k e l .  V .  
Om Veudnmgerne og Marschen. 

Ski?nt Icrgerne aldrig agere sinttet fom 
fankeriet, saa maae en Jager-Trup alligevel ved 
Hvelser bringes derhen, ak samme i en god Orden 
kan vende sig ogmarschere sinttet og sammenhængende. 
I F^lge Heras nmae man undervise en Jager/ 

Recrut i at giore 

Hoire om! Front! 
Vel^stre om! Front! 
Hoire omkring! 
Hoire Hidstil!! 
Derpaa lcrre? man hsM at marschere ordentklA 

og utvungen, hvorved man, ligesom i det folgende, ha» 
ver at rette sig efter Jnfauterie-Reglementets Fsrj'kristt 

SkritteneS Storrclse kan omtrent antages tit 

28 Tommer« 
For det evrige lnaa Jccger^arschen vKre mun

ter 0g levende, ved den iste eller sædvanlige Marsch 
Lieres 
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Lieres i et Minut 75 til 8o Skridt, og ved den an

den IOQ til irv Skridt. 
Men da sårdeles Omstændigheder undertiden 

kan giore en langsommere eller en hastigere Marsch 
fornoden. saa maae, vedHvelserne af en Inger Re-
crnt, og sees dcrpaa, saa og en Tro up oves, at den 

endog, ved at l?be, kan ^live i Orden. 
Desforuden maae man ogove Aolket i at springe 

over Gierde og Grofter, at k?yve op og ned af vralte 
»Asie og dernest slrax at vnre bereed til at kunne ^cyde» 

Naar da en Inger Recrut er vel underrettet i 

alt dette, og man paa een Tid har fiere, som have 
giort lige Fremgang; saa samles dc i en Trup, prs-
ves og oveS ved en binder Ofjiceer ellcreommanderen-
de Over-Inger, ved Hielp af nogle allerede ovede 

Folk, og under en OfsiceerS Tilsyn baade i det fore-
<?aaende og i efterfolgende Evolutioner, saa og udi de 

forffielZige Maader at fyre. 
Men herved maae Distancernes noie Bedsm-

Melse og et ueiagtigt Skud vnre Hovedsagen og 

lidt igientages. 
Ved alle Hvelser med Inger-Recntter maae 

man fornemmelig fee derhen, at Folkene be-

gegnes hoflig, fornuftig og paa det lemfæl

digste. 
Man maa derved overveie MeNneffetS 

Kræfter og Duelighed, i Begyndelsen gaae 
meget langsom og lydelig frem, og overalt 
ftge a? giore en Rekrut det saa let som mueligt. 

Haardhed maa ikke finde Sted ved at exer-
cere en Inger Rekrut, og naar man ved stedse 
brugende Taalmodighed seer, at et Menneffe, 

imod 
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imod Formodning, ikke er beqvem til at lcere 
det, hvorudi han undervises, maa det meldes 
Commandeuren, og en ncermereForanstaltning 
af ham oppebies. 

Forlcmge at exercere, gier Folkene mag-
teslofe, og betager dem Lysten. Man maae 
derfor aldrig exercere lcengere end 2 Timer, 
det vcrre da at Commandeuren fandt det nod-
vendigt og befalede anderledes. 

Merker man Dovenffab og Uvillighed hos 
et Menneske, faa maa han exercere efter, naar 
de andre ere frie; ligesaa maae man og under 

Exercicen afvexle med de forskiellige Hvelser, 
paa det ikke en Deel af Legemet trcettes forme

get og Exercicen giores Folkene ubehagelig. 

A r t i k e l .  V I .  
Om en Trups Stilling og bens Marsch. 

Da Jagerne agere og fyre ganj?e anderledes 
end Infanteriet, faa blive de sædvanlig deelte i 2 Ge
leder, hvilke i det mindste maae staae et Skridt fra 
hverandre, for at kunde lade beqvemt og godt. 

Af famme Grund maae Jcegerne ved Opstil
lingen ei ftaae trangt paa hinanden, men i Alminde

lighed 2 Fod fra hverandre. 
I denne Stilling lcerer man en Jceger;Trup at 

marchere: 
1. Lige ud. 
2. Trakningen til hsire. 
z. Trcekningcn ti! venstre. 
4. Med hoire om. 
5. Med venstre om. 

6. Ned 
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6. Med hoire omkring. 
7- Svingningen til hsire. 
8- Svingningen til venstre. 
Alt efter ForssriflenafJnfanterie-Negsementet, 

hvorved man betænker at Jcrgerne aldrig gwre fljqe 
Bevægelser med en stor Fronte, og at man overalt 
ikke har nodig at paasee den allerstorste Noiagtighed. 
Jagerne maae, som tilforn er sagt, ik?e vendes til 
ved Slukning at blive i Orden. Aet er allene det, 
som ved alle Skillinger maae vcennes til Ordene Ved

ligeholdelse, hvilket ved.Udserelsen selv kan blive viist. 

A r t i k e l .  V I I .  
Om Jcegerncs Skyden i Besynderlighed. 

Foruden de sikre Skud af en Iceger, maae end
nu antages som en Hoved Grundsætning, at en Deel 
as de Fyrende stedse maae have ladet medens den an. 
den Deel fyrer og lader. 

Naar altsaa 2 Jcrgere staae sammen, tor kun 
en fyre ad Gangen, af 4 Mand i dethsieste 2, 0. s. v. 

Med en Trup fyres sadvanlig kun gelederviis, 
og kaldes derfor 

Geleder Fyr! 
Ikke uden i den hoieste Nsd maae det tilla

des 2de efter hinanden i Roed og Linie staaende 
Icvgere at fyre paa eengang; thi derved vil den 
bageste neppe kunde anbringe et sikkert Skud, 
og endnu mindre, naar Gienstanden, hvor
efter fyres, bevcrger sig. Paa Grund deraf 
er og Roede Fyr her ganffe forbigaaet. 
I ovenstaaende Geleder^Fyr bliver Ic?ger?Re« 

truten underrettet faaledes fom fslger: 

B a) 



3) Paa Stedet. 
Der ffal med Geleder paa Sredet chargeres. 
i) Forste Geled Gevcere? hoi.t! 2) Marck) Fyr! 

Paa det andet Commaud'o-Ord March Fyr! 

rykker det fsrste Geled frem paa et bestemt Antal 
Skridt, fsger got at fatte sin Gicnstand, og fyrer 

Uden at opholde sig e^trr nogen anden. 
Naarder csmmandereS March, Fyr? marcherer 

det andet Geled stem paa det fsrste Geleds Sted, 

og tager da Gevnret hsit. 
' Saafnart dct fsrste Geled har fyret, kager hver 

Icrger igien sin Riffel hsit. Halvdelen af samme 
trcekksr sig faafnan mnelig? til hsire, og den anden 
halve Deel til venstre igiennem andet Gcled, lader 
derpaa deres Gevcrrer igien, og tager samme hoit i 
k^gire Arm, men iagttag? derved deres forhen havds 

P l a d s ,  og smfkiftcr ikke deres Numere. 
De! er derfor meget indvendigt, at enhver, 

faaledes som han opstilles i en Trup, lager 

Merke paa sin Side-, For- og Eftermand. 
Naar man feer at det fsrste Geled har ladt, 

kommanderes: 
Andet Geled, March, Fyr: 

Hvorpaa det andet Geled, ligesom fsryen det 

fsrste, fprmasr frem og fyrer, i jamme Tid ryrker 
det fsrste Geled paa det andet Geleds Sted, og 

faaledes afve^ler det ene Geled med det and^t. 
Ved Icegernes Frcmrykken li! at fyre er 

allsilder at iagttage, at den venstre Foed gisr 
det sidste Skridt, paa det Kroppen sirax kan 

komme fremad i d?n rette Ic?ger-L)lil!ing» 

As 
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Af denne Aarsag er og ovenfor ved Chargerinqs-
grebsne sag?, at den venstre Foed, ved Ansiaget, maae 
scettes fremad. 

d) I Avancerizlgett. 

Der stal chargeres med Geleder. 
1) Fsrste Geled Gevceret hoit! 

2) March! Fyr! 
Paa det sidste Commando Ord: March! Fyr! 

springer hele Geledet omtrent 2r Skridt frem, for 
ikke ak opholde de andre i Marchen, og forholder sig 
i dee evnge saaledes, som forhen ved Fyringen paa 
Stedet er bleven lcert. 

Der andet Geled gior ligesaa; dog maae der 
ikke kommanderes Marchs Fyr! forend det ferste Ge
led har ladt og ncermer sig det andet. 

Antallet af Skridtene maae af dem der 
rykker frem for at fyre, stedse vc?re ulige, paa 

det den venstre Foed ved det sidste Skridt frem
kommer. 

c) I Retirering. 
Herved maae forud bemcerkes, at Gelederne 

. aldrig blive omvexlede, det som eengang kaldes det 
f fsrste Geled maae i alle S:i!!inger, efter Navnet, blive 
I det forste Geled, som f. Ex. naar en Trup retirerer 
l med hoire omkring, saa er og bliver det sidste Geled 
> alligevel det fsrste. 

Naar altsaa en Trnp har giort heirs omkring 
Z og i Retirering skal fyres geledervns, saa eomman-
S deres: 

Z) Fsrste Geled Omkring! 
2) Gevcn'tt hstt! 
Z) Fyr! 

B s Som 



Som i alt saaledes udfores ligesom forhen er 

sagt, dog med den Forffiel, ak Icegerne ikke springe 
frem, men fyre paa Stedet, og dernæst spnnqe til
bage til heire og venstre, lader og derpaa begiver sig 

med langsomme Skridt i March. 
Paa Commando-Ordet Fyr, eller ved forsie 

Skud, gier der andet Geled ligeledes AmkNNH! 
ger Gevceret hoit, og bier til ferste Geled iqien har 

ladt, saa og er i Begreb at marchere, hvorefter com-

manderes: 
Andet Geled Fyr! 

Og saaledes eontinuereS og ffifteS med begge 

Geleder. ^ 
Marcberer derimod en Troup med det serste 

Geled foran/ og ffal fyre bag til, saa maae naturlig-

mis gioreS Begyndelsen med det andet Geled. 
Men da der behoves langt mere Tid til at lade 

en Riffels ordentlig end enMuffette, saa vil Fyret med 
hele Geleder i mange Begivenheder ikke blive under
holdende nok, fordi det andet Geled maae bie forlcen-

qe indtil det forste Geled igicn har ladt. 
For at undgaae det i paakommende Tilfalde, 

kan man, efter Bessassenhed af enhver Trups Ster-
relfe, inddele samme i tvende eller flere Afvelmger, og 
herefter saaledes regulere Geleder-Fyret, at den ene 

Afdeling tager Ilden fra den anden. 
Naar alkfaa en Trup var deelt i tvende Ufde-

linger, saa bliver dog kun fyret gelederviis. 
Og da behoves kun at commandere: 

Fsrsle Deling. Gevceret hoit! 
March! Fyr! 

Paa 



Paa dette Commando-Ord marcherer det fsrste 
Geled af den fsrste Afdeling frem, det fsrste Geleed af 
den anden Afdeling tager Gevceret hsit, og det andel 

Geled af den fsrste Afdeling triner frem paa det fsr

ste Geleds Sted. 
Naar den fsrste Afdeling af det fsrste Geled 

har fyret og triner tilbage, commanderes: 

Anden Deeling. March! Fyr! 
Hvorpaa famme rykker frem, det andet Geled 

af den fsrste Afdeling tager Gevceret hsit, og det an« 
det Geled af den anden Afdeling marcherer paa det 
forste Geleds Sled; dereftercommandereS: 

Forste Afdeeling. March! Fyr! 
Og faa fremdeles, hvorved her maae bemcerkeS, 

at Commandoet ikke angaaer den hele Afdeling, men 
kun Geledet af Afdelingen som det kan vedkomme. 

Naar man ved besynderlige Tilfalde fandt 
del fornedent at bruge Fyret meer sparsommelig, 
saa kunde befales, at Fyret sskulle lobe fra hsire 
til venstre Flei, og derved observeres, at en

hver, ligesom han har fyret, triner tilbageø 
uden at bie efter de andre, og efter fuldendt 

Ladning stiller sig bag sin forhen varende For
eller Eftermand, og der oppebier Sidemanden. 

A n d e t  A f s n i t .  
Om Stillingen og den forberedende Erercice 

ved et Inger Corps. 
Samme antages at bestaae af en Commandeur, 

i Stabs Capitaine, i Premier Lieutenam, sSecond-

B z Lieu-



Lieutenamer, en Commandeer-Sergeant, i Fouresr, 

Z Valdhsrmster, 20 Overjcegere og zoo Jagere. 

A r t i k e l .  I .  
Om Inddelingen og Stillingen til Exerce-

ring og Manocvrering. 
Slillinge« af de! heelc Corps er liqesom forhen 

ved en Troup, scedvanlig af 2de Geleder. 
Det heele Corps bliver deelt i 2de Divisioner^ 

hver Dioiswn i 2 Pelotoner, og hver Peloton i 2de 
Troups. 

2de Divisioner udgier altsaa 4 Pelotons oz 

Kte Troups. 
Den isis Division commanderer Stabs-Capi-

tainen, og under ham staaer den anden Sec. Lieu-

Lencmt. 
Den anden Division commanderer Premier 

Lieutenamen. 
Den iste Sec. Lieut. staaer under ham. 
Til den iste Division henhsrer Commandeer-

Sergeantcn, som i Begyndelsen staaer ved den ven

stre Flsi. 
Til 2den Division henhsrer Foureren, som li

geledes i Begyndelsen staacr paa venstre Flor. 
Valdhoruisterne^ ssm slaae bag Commandeuren, 

blive herefter fordeelte saalsdes, at een, enten med 
Halv-Maankn eller en Trompet bliver ved Comman-
deuren, den anden gaaer tis Capitainen, og den Tre-

die til Premier Lieurenanten. . 
Denne Inddeling er nodvendig fordi Befal-

nlngerne tidt gives ved Signaler i Manoevre-

ringen, da Trupperne undertiden staaer meget langt 
fra 
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fra hverandre og Captamen derfor maae opholde 
sig paa den hoire og Prem, Lientenantcn paa 
den venstre Floi. 
Enhver Troup commanderes af enObc? Jceger, 

som staaer paa den hoire Floi, medens det hele end
nu er samlet. 

De ovrige Ober-Icegere fordeeles ved alle 

Trups og tage deres Plads paa den hoire Floi, men 
maae fyre og agere med, ligesom Icegerne. 

Imellem hver Trup maae stedse holdes en li
den Aabning af l a 2 Skridt, hvor igiennem de af 

Gcledct eller Afdeelingerne som have fyret, kunde 
treede tilbage. 

Kota. Ingen er her inddeelt til at flutte, da det 
ikke kan sinde Stcsd ved saaledes fordeelte og 
af hinanden dragne Trups, ligesom man oz 
med Grund kan forudsatte, at en faadan For
sigtighed ved Jagerne kan undværes. 

A r t i k e l .  I I .  
Om Evolu t ioner .  

Naar Corpset saaledes, som for erviist, staaer 
opstilt, kan felgende Bevcegelser, som en Forberedelse 
til ordentlige Iceger-ManoeuvreS enten i denne eller 
en anden behagelig Orden, oves og udfores. 

i. Udaf Midten med 2de Trups ved hinan
den afmarcheert og paa halv Distance fluttet. 

Saasnart afmarschercs, maae ingen Osst-
ceer vcere bunden til noget vift Stced ved sin 
Afdeeliug, naar kun enhver forbliver ved sam
me, agter paa Signaler og Omstændigheder 

B 4 og 
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og paaseer at de commenderende Over-Jagere 
fore deres Troup paa den rette Maade. 

Trupperne No. 4 og A marschere ligeud, z og 
6 trakke siq sammen bag ved dem, 2 og 7 bag ved 
disse og endelig 1 og 8 ligesaa. 

Saasnart dette er skeet, kan de commende
rende Over Jagere ved Truppene 5. 6. 7. 8. tråde 
paa den venstre Floi, fordi Trupperne til denne Side 
enten igien udbrede sig, eller og opmarschere. 

Commandeer-Sergeanten kommer hernest 
som Adjutant hos Capitainen, og Feureren 
hos Premier Lieutenanten. 

2. Den hoire Floi i Avancering med 
2- Trups trukket fra hinanden. 

Antallet af Skridtene, som den ene Trup ffal 
vare fra den anden, kan hvergang blive bestemt. 

Derpaa marscherer Trupperne, Z. 2. 1. enten 
med hoire om eller med Trakning til Siden, og fatter 
sig derpaa bag hinanden saaledes, at den ene Trup 
stedse Vakker Flanken af den anden. 

Z. Den venstre Floi i Avancering med 
Z- Trups trukket fra hinanden. 

Her giere Troupperne 6, 7, 8, det samme til 
venstre som de fornge giorde til hsire. 

Naar man i besynderlige Tilfalde var ned-
s'-get, endnu meer at udbrede sig, uden at 
have stsrre Intervaller, saa kunde man paa 
det Stad, hvor den storre Udvidelse var for
noden , endnu krakke Gelederne fra hin
anden, faaledes at man af en Trup formerede 

2de Trups, som da maae vare opstillede i et 
Geled. 

4» 



4- Den hoire Floi i Avancering fremtrukken. 
Truppen No. Z maescherer da i en Hast (paa ^ 

IA til 2O Skridt eller som det befales) No. 4 forbi, 

og fatter sig derefter igien i sorste Marsch, No. 2 
gaaer ligesaa vidt for No. Z og No. 1 for No. 2, 

Nota. Men denne Trup kan og blive noget tilbage, 

eller formere en Hage, som ved foretagende 
Kvelser kan forandres efter forffiellige antagne 
Suppositioner. Her angives kun almindelige 
Bevægelser, hvorved man lcerer Truppene end-
ogsaa adDlt at blive i en vis Orden, for at 
kunde understytte hinanden; hvorledes Hvel-
sen udi Fyringen saa og at blcenkre dermed 
kan forbindes, stkal ncermere vises. 

5. Det hele Corps trukken til hoire. 
Truppene No. 1, 2, Z, beholde Front og trcekke 

sig. De andre kan marschere med hoire om, ligesom 
i sårdeles Tilfcelde supponeres. 

6. Lige udmarscheret og l Mamering den^-5» 
venstre Flsi fremtrukken. 6 

De Trups jon? marscherede med hsire om gier 
igien Front. Dcrpaa gier Trouppene 6, 7, 8 om
trent det til Venstre hvad ovenfor No. 1, 2, z, ud-
forte til hsire. 

Nota. No. 4, A. ere endnu stedse at ansee, som 
en Hoved Trup eller som en Reserve, hvoraf 
nogle i Nodsfald kunde blive detacherede. 
Vilde man endnu mere udbrede sig, saa kan 
man trcrkkc Gelederne fra hinanden. 

I hvorvidt dette i alvorlige Begivenheder 
kunde anvendes, maatte de hvergang forefald 
dende Lejligheder bestemme. 

B 5 Ma» 



, Man kc>.n undertiden vnrs nsdsaget til at 
^ forblinde en noget langt fravcerende Fiende ved 

falEe Stillinger som kaldes at figurere. Af 
hvilken Aarsag del ikke kan va:re unyttigt at sve 
Folkene derudi. 

7- 7. Det hele Corps gier Holt! 
8. Den hsire Flot trcetkes tilbage og aligne-

rer sig med No. 4 og 5« 
Trupperne No. ?, 2 og Z gier hsire omkring 

og marscherer ind i Allignementet af No. 4 og 5, 
hvor de g-sre Holt og Front. 

9. Den venstre Flsi trcrkkes tilbage og allig-
' nerer sig med de svrige Trups. 

Trupperne No« 8,7 og 6, gisre det samme som 

forhen No. 1, 2 og g. 
10. Begge Floiene i Allignementet tilsam-

^ mentrukken.' 
No. I, 2, Z gisr venstre, og 6, 7, 8 hsire om 

og rykke frem. 
dlow. Ved Afhandlingen om Blenkerne vil man 

faae at ses hvorledes disse og andre Be-
vKgclser kan og ber dcrkkeS. Imidlertid maae 
betcenkes, at her kun handles om Evolutioner 
uden nogen vis Bestemmelse og endnu ikke om 
nogle Manoeuores ester Suppositioner. 

Disse vil ssrsi forekomme i det tredie Afsnit, 
og der blive vtist, at disse Evolutioner nesien 
alle kan bruges ved virkelige Manoevrer, dog 

ikke alletider saa regelmassig og i den her an

tagne Orden. 
n?. 11. Fra begge Floiene bag Midten med Trups 
" formeer Colonne. 

No. 
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No. I, 2, Z og 6, 7, 8 gisr hsire omkring, 
og gaae? saa langt tilbage, at de saalcdes med heire 

og venstre om, kan stede sammen bag 4 og A, eller 
No. I, 2, Z, gier strax venstre om, og 6, 7, Z, heire 
om, og trcekker stg i en skraae Linie bag de andre. 

12. Med Hoire omkring en Colonne retirer, 
og paa halv Distance anfluttcd. ^ 

iZ. Ho!t! Front, formeerQuarree! 
No. 4 og Z blive i forrige Stilling, No. Z 

og 2 svinge til heire og 6, 7 til venstre, No. 1 og 8 
rykke til og giore heire omkring. 

14. Meb Quarreen baglcends marscheert. 14 
No. 4 og A gier heire omkring, No. 2 og Z 

heire om, og 6 og 7 venstre om. 
Naar en Iager-Commando har ageret i et 

couperet Terrain med fra hinanden trukne 
Trups, og derpaa skulde marschere uden Un-
derstytning af Cavallerie, overen Plaine, for 
at tage et andet coupeer! Terrain i Besiddelse: 
saa ville det vcrre sikker si - naar Truppene i 
Forvejen vare sammentrvkkxe og en Quarree 
opstille. Skulde de med enkelte Trups gaae 
overPlainen st.aere de ikke a'uene udjadteforat 
blive siagne, men endog, ak de indbyrdes kunde 
ffyde pa^ hinanden, allerhelst naar de fiendt-
lige Cavallerier Flangverere forstaaer godt at 
streife omkring. 

Uden dette har Quarreen den Fordeel, at 
man paa en god Maade kan medtagede blessere-
de, Maroderende saa og andre Nedvendigheder. 

15. Holt! Front! avanceer og af Quar 5-Z> 
reen i g l en  opmarscheer t .  ' 5 .  

No. 
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No. Z svinqer til Venstre, No. 6 til Hoire, 
No. 2 og i saa og No» 7 og 8 krakke sig til Heire og 
Venstre, og opmarchere ved Siden af hinanden. 

Endelig kan man og lade afmarchere med hoi« 

re og venstre om, hvilket er den sadvanlige Maade 
at marschere paa, naar Jager»Commandoen udffikkes. 

a. Naar man da er afmarfcheert til hoire og der 
igien sikal opmarfchereS fremad til venstre, saa 

gioreS: Holt! Front! den fsrste Tcoup svin
ger til Hoire, og de andre krakke sig til venstre 
ind i Allignementet. 

eller 
Naar Commandoen ikke er stark, kan man 

strax rodeviis lade opmarschere. 
b. Skal til hoire opmarcheres saa bliver alting i 

Rodemarsch og krakker sig til heire ind i Stil

lingen. 
c. Skulde den eene halve Deel opmarschere til 

hoire og den anden til venstre: saa gior den 

hoire halve Deel Bevage!sen efter b, og den 
venstre halve Deel Bevagelsen efter 3» 

Ligesaa lader det sig giore med venstre om. 
6. Er man udaf Midten marscheret med hoire og 

venstre om, og der ffal igien opmarfchereS, saa 
svinger Ns. 4 til Venstre, og No. 5 til Hoire; 
men de svriqe Trups krakke sig til Hoire og Ven
stre i det samme Allignement, eller deZ kan og 

formere sig alle Rodeviis. 
Da det undertiden kan ffee at en Iager.Troup 

eller et heelt Commando (det vare eene eller som en 
Kiede for andre Trupper) er udsat for Ilden af lette 

Feldt-Stykker, saa kunde Jagerne i denne Begiven
hed 
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hed antage en mindre farlig Stilling, som ved an
dre Icraer-Corpser skal vare brugt med stor Nytte. 

Commandoet eller Truppen aabner sig ved 

Slnrninq, enten til Heire eller Venstre eller ud af 
Midten til becM Fleiene, saaledeS at en Mand kom
mer til at stane 5 eller flere Skridt fra den anden. 

Folkene af der andet Geled qisr ligefaa, dog 

saaledes at de staae baq det ferste Geleds Interval
ler. Disse Bcvcegelser kan ogsaa aieres ved de fore-
gaaende Evoliilioner, enken naar det hele Corps endnu 
siaae? famlet en Linie, eller paa et Signal, naar 

Trupperne fom ved Fig. Z. 4. .5. staaer trukken fra 
hinanden, faa ar der hele udqior en fammenhangende 

Kicede af fra hinanden trukne Folk. 
Paa et andet Signal kunde da igien siutteS til 

Hoire og Venstre. 

A r t i k e l .  I I I .  
Amts Fo? bmdelse med de foregaaendeEvo-

lut toner. 
Da ved disse Hvelser ikke kan - skydes efter 

Skiven, faa bliver det en Felge, at det steer uden 
Kugler. 

For det ovrige er her at bemerke, at der al-
lene gives Anledning til Avelfer og ingen derved tvin
ges ar folqe den her valgte Orden. 

Naar Corpset efter Fiq. z er i Marchen, kan 
Geleder Fyret bruges i Avancering med Trupperne 

No 4 og 8-

4-
Ligefom Truppen No. Z kommer frem, lader 

man, og fyrer denne, derefter No. 2, og endelig 
No. 1. De 



De ovrigc Trups fyre endnu ikke. 

^3- 5-
Ogsaa ved denne Bevægelse kan de foromtalte 

Trups, i, 2, g svcs i Geleder-Fyret. 
6. 

Her fyre Truppene 8, 7, 6, som forhen i, 2, z. 
8-

Truppens No. 1, 2, Z, kan fyre een eller nogle 
Gange i Retirering og 8 og 7 paa Stcedet. 

Truppene 8, 7,. 6, fyre i Retirering, de andre 
paa Stadet. 
Nx. il. 

Imedens at denne Bevcegelse foretages, kan 
Truppen 4 og 5 fyre paa Stcedet. 
VlA. IL. 

Ved denne Tilbagemarfch kan man forsege fel-
gende Dsstlee-Fyr. 

Det bageste Geled af Trupperne 4 og 5 (som 
nu tilsammen ndgier en Peloton) gis? paa engang 
heire omkring; fyrer og springer da ril hoire og ven-
sire tilbage forved 1 og 8, hvor da lades, rangeres 
og igien marfcheres frem for 1 og 8. 

Saasnart dette Geled har syret, gier andet 
Geled af 4 og Z heire Omkring; fyrer, springer 
ligeledes ganffe tilbage; lader, og scmer sig frem for 
det i Marsch varende Geled. 

Det er en Felge, at Jagerne som have sy« 
ret springer noget lang; tilbage, paa det de an
dre i Marschen ik?e opholdes. 
Ligesaa gier herefter de andrePeloionetZ og 6, 

2 og 7, 1 og 8, indtil Touren igien træffer 4 og 5. 



51?. 55. 
Forend man igien avancerer, kan hele Quar-

recn fyre Gelederviis. 

Naar endelig Ouarreen igien er opmarfchert, 
kan nian lade del hele CorpS syre paa Stadet. 2de 

Trupper maae derved stedse ftcnndere hinanden, og 
isc?r ved GelederFyret. 

For Exempel: 
Naar til det forste Gelcd as Truppen No. 1. 

commandercs: Marsch! Fyr! servet iste Geled 
af Truppen No. 2. Gevceret hsit, naar hine har fyret 
og springer tilbage, fyre disse; paa Ordet Marsch 
Fyr! tager det andet Geled af Truppen No. 1. Ge-
vcerel hsit :c. 

SaaledeS forholder sig og de ovrige tKt ved 
hinanden ftaaende Trups. Fremdeles maa der vcere 
en Regel, at, naar et Commando af nogen Stsr-
relfe blev nsdfaget, paa Stcedet at fyre efter en vis 
Orden, at samme inddeeles i 2 el-er 4 og flere Trups 
for paa foranforte Maade at kunne fyre. 

A r t i k e l .  I V .  
Om at blcrnkre lFlanqvere) i Almindelighed. 

At blcenkre kvides: 

1. Naar enkelte Folk ved Frem- eller Tilbage Mar-

scher, marschere For, Vag eller ved Siderne 
af en Trup, det vcere et Detachement, Patrouille, 
Avant- eiler Arrier-Garde, som maa undersoge 
og bemcerke alt, paa det intet kan forurolige eller 
overrumple Truppen, uden derom L Tide atfaae 
Underretning. 
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2. Kalder man at blankre, naar man ftoder paa no
get ficndtligt, og noget Mandskab forudfendes 
for at skiermydsie med Fjendens Blankere og af
holde samme fra Truppen. 

Marfcherer et Detachement fremad en Colonne, 
det vare med Afdelinger bag hinanden, eller med 
hmre eller venstre cm, faa har ei allene Avant-Gar
den, deres Blankere forved sig, men der bliver og 

af hver Afdeeling, efter Omstændighedernes Beskaf
fenhed, Blankere udsendt til Siderne, man lader og, 
naar det behoves nogle folge efter Arrier-Garden, paa 
det mai? paa ingen Maade kan vorde furvreneret. 

Avancerer eller retirerer et Detachement med 

fra hinanden trukne Trups, faa har enhver af dem 
sine Blankere for eller bag ved sig, og de yderste 
Trups have ikke allene Blankere paa Siden, men og 

nogle som felge efter. 
Bestaaer Detachementet af Cavallerie, faa 

kan man (naar Egnen det ellers tillader) lade Blån« 
kere gaae langt forud og til Siden, men ved et De
tachement afInfanterie maae man holde dem narmere 
ved sig eller ogunderststte dem ved andre Trups. 

Dette er overalt der sikkerste ved en tilstrække

lig Styrke, saavel for Infanteriet fom Cavc«l!eriet. 
I evrigt rener sig alt efter Terrainet og Omstæn

dighederne. At angive for ethvert Tilfalde bestemte 
Regler er umueligt, et ovet Hie med fund Bedem-
melfes Kraft vil efter almindelige Regler, vide at 
giore de nsdvendiqe Forandringer. 

Imidlertid er det hoist nedvcndig at Jagerne 
blive underrellcde i det man kalder at blankre, siden 

meget ofte et hecll Detachements Sikkerhed derpaa 

heroer. 2 
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I Henseende til Iager-Corpserne vil omtrent 
folgende Ting vare at iagttage og at ove: 

1. V^an maae stedse udskikke 2de Mand for at blan-
kre, som underststte hinanden; naar den eens 
fyrer og lader, maae den anden staae i Beredskab. 

2. Marscherer en Inger-Trup af omtrent 14 Mand 
e!Zer 7 Roder allene, saa kan samme udskikke 2 

Mand for ved sig, 2 til Hoire og 2 til Venstre. 
Disse Z Roder kan tages fra venstre Floi; dog 
maae man og ffifte dermed paa det alle derudi kan 
blive svede. 

I alvorlige Begivenheder udtages ofte her
til de beste Folk. 

Z. Naar Appel blases, trakter Blinkerne sig til 
Hsire og Venstre bag Truppen, og begive sig 
igien paa deres Plads. Naar Fienden var nar, 
maatte ved Tilbagemarschen den eene stedse giore 
Front imod Fienden, imedens den anden gaaer 
12 til 20 Skridt tilbage. Siden retirerer den 
fsrste, og saa fremdeles. 

4. Det selvsamme maae iagttages naar Inger-
Truppen selv retirerer, Blankernefslge da efter 
en om den anden i den behsrige Frastand, en
ten for at give Agt eller og for at afhslde en
kelte forvovne Ryttere. 

5. Naar fiendtlige Blankere til Hest svarme for 
ved en Iager-Trnpog det ffulde hende sig at 2d« 
hinanden fecunderende Jagere begge maatte 
de feil paa den som vil springe ind paa dem, saa 

er det best at de kaste sig ned, fordi de i saa Fald 

C resi-



resiquere mindst, da nogle Icegere strax kan springe 
frem af Truppen for at syre paa deres Fiende. 

Undertiden kan det vcere fornsdent, at sende 

flere Blcenkere frem, man tager da enten flere 
Noder, eller og det hele serste Geled frem; 
men en enkelt Trup, som ingen Understøttelse 

har, maae ikke saa aldeles adsprede sig. 
som med Buffe og Gierder er igiennemffaaren 

kan fligt vel finde Sted, dog ikkun i besynder
lige Tilfalde og meget trcrngende Omstændigheder. 
For i alt dette at ove Icegerne vel, tager man 
forst 2 og 2 Mand sammen, viser dem hvorle
des de saavel paa Smdet som ved at avancere oq 
retirere maae vcere agtpaagivende og understotte 

hinanden. . 
Derpaa lader man 2de Trups marschere,mod « 

hinanden, hvis Blcenkere naar de stede paa hver- -

andre, maae skiermydsere med hinanden. 
Derpaa lader man disse 2de Trups vexelviis i 

avancere og retirere, og ssger derved at vise alle : 

ovenanferte Regler i Udsorelsen. 
Endelig viiser man og hvorledes en Hee! Trup,, 

naar Noden kraver det, bor adsprede sig og x 

blcrnkre imod Fienden. De 2 Mcrnd af hver? 
Rode maae da stedse staae hinanden bie, og paal 
Appel, saaledes som forhen er sagt, retirere ogx 

trcekke sig ordentlig enten til den nærmeste Trup,^ 

eller til detStced hvor der blcefts Appel. 

Ar ti-
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A r t i k e l .  V .  

Anvendelsen af disse almindelige Negler for 
BiCukerne paa de foregaaeude Mar
cher og Evolutioner. Art. 2. 

i. 
Saasnart Trupperne ere sormeerte bag hinan

den, og Ver ffal avanceres, lader hver as Trupperne 
No. 4, Z, 2 og 1, springe 2 Mand ud til hoire Side, 
for at bevogte Flanqven, som tillige avancerer med 
Trupperne. 

Trupperne 5, 6, 7 og 8 bcssrge det samme til 
venstre Side. 

2. 
Blinkerne afTrupperne Z, 2 og 1 gaae med til 

Siden, dog derved tillige noget fremad, og opholde sig 
ved Intervallerne. 

Blinkerne af Trupperne No. 4 og 5', kunde 
da ogsaa gaae noget videre frem, og i en Frastand af 
omtrent 6o til 8o Skridt forestille en Avant-Garde. 

^5. Z. 
Blcenkerne af Trupperne 6, 7, og 8 gier Be

varelsen tilligemed Trupperne, som ovenfor ved Z, 2 
og 1. 

Naar ved 4 og 5 blases Appel, forssie Blom-
kerne af begge disse Trups sig tilbage. 

Nota. Naar ikke udtrykkelig er befalet, at Blin
kerne paa Appel ffal indtråde paa deres Plads i 

Truppen, krakke de sig kun lil de »armeste 
Intervaller. 

C 2 Jme-
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Imedens at Trupperne 4 og 5 fyre, kan de 

evrige ^Blcenkere gaae noget frem og syre med i 

Avancering. 

4. 
I det Trupperne z, 2 og 1 marchere frem, 

gaae Blinkerne af samme temmelig langt forud oz 

fyrer. 
Men af Truppeu 1 maatte flere udstikkes baade 

frem og til Siden. 
Saasnart Truppen Z er frem, kan 4 og 5 hore 

op at fyre, og deres Blankere igien gaae frem. 
Hvorefter Truppen Z tilbagekalder sine Blan

kere og Fyrere. 
Derpaa felger Truppen 2. 

Hvorledes alt dette kan og bor ivcerkfcettes 

ved Signaler paa Blase-Instrumenter vil i 

den fslgende Artikel vorde sagt. 
Naar Truppen 1 er kommen frem, lader den 

sine Blankere gaae meer til Siden, for at bedakke 

Flanquen. 
Man kunde ogsaa ellers lade hele Truppen ved 

denne Leilighed adsprede sig og svcerme, og paa Appel 
igien samle den bag Truppen No. 2, for igien at ind

tage sin Plads. 

Truppen i udstikker flere Bl-enker- forud og 

til Siderne. 
Bl-nkerne af alle smige Trupper gaaer en-

,en foran samme eller cotoyere dem, alt ligesom en 

Trup mor Bevo-gelsen med Tr«kning eller Hoire om. 



^5. 6. 
Ved denne Bevcegelse forholder sig Blakkerne 

af Trupperne 6, 7 og 8 ligesom ovenfor Z, 2 og 1, 

Fig. 4-

8-
Blankerne af Trupperne .z, 2 og 1 ftlger reti

rerende ester, som ovenfor ved Art. III er bleven be

skreven. 
Men saasnart der blases Appel og Truppene 

Ml fyre, rrakker Blcenkerne sig imod Intervallerne, 
hvor de da ligeledes kan fyre med. 

9-
Her forholder Blcenkerne af Trupperne 6, 7 oz 

8 sig ligesom de forrige. 

10. 
Ved denne Bevcegelse gaae alle Blcenkerne af 

Trupperne 1, 2, Z, og 6, 7, 8 noget videre frem, og 

krakker sig da med hoire og venstre tilsammen. 
11. 

Ligesom forhen. 

12. 
Blcenkerne af Trupperne 4, Z, 2 og 1 folge 

til hsire, og de af 5, 6, 7 og 8 til venstre Haand, 
men faaledes som ved Art. Z om Plankernes Retire-
ring er bleven sagt. 

Naar Defilee-Fyret giores, gaaer Blcenkerne 
af de fyrende Pelotons ikke tilbage, fsrend det andet 
Geled har fyret og springer tilbage. 

IZ. 
Imedens Quarreen formeres gisre alle Blan

kere Fronten udad. 

C 3 
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14. 
Naar Bl«nkerne ikke rappelleres ved Quar< 

reens Tilbagemarch, saa felge de bag ogvedSidm 
af samme. 

15. 
Naar Qnarreen gisr Holdt og ffal syre, ind

kaldes Blcrnkerne. 
De springer da ind og fordeele sig paa Hjer

nerne, hvor de 2 og 2 springe ud og fyre. 
Naar endelig af Quarreen igien ffal opmar

cheres, kan Mankerne indtråde ved deres Trups, for 
trupviis at kunde fyre med. 

A r t i k e l .  V I .  

Om Signalerne med Blase-Instrumen
terne. 
Da cl Jager-Corxs eller Commando kikke age« 

rer sammenhængende som en Battaillon; men ofte 
nedfages at udbrede sig fordeelr i Trups langt fra hin
anden; saa maae man ssge at tilkiendegive de fleste 

Commando-Ord og Befalinger ved Blc?se-Instru

menter ?c. 
Imidlertid solger ikke heraf, at Jcsgerne i Kri

gen stedse maatte agere efter Signaler; ved Mange 
Tilfcelde og Begivenheder bliver Udforelsen ikke en
gang muelig, og ved hemmelige Expeditioner falder 

del af sig ftlv bort ze. 
Men og i mange Begivenheder vilde him Maa« 

de at befale paa, bringe Fordele, som ved Avant-

Garder og Arrier»Garder, og i Særdeleshed ved alle 
Be-
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Begivenheder hvor man, i Overværelse af Fienden, 

enten ikke kan eller vil ffiule sig, og endelig fornem

melig ved Exerceringer. 
Jo simplere og mindre kunstlede disse Signaler 

kan vnre, faa meget mindre har man at frygte for 

Misforstaaelfe og den deraf flydende Uorden, og i 
denne Henseende vilde det vcere godt, om foruden 
Valdhornerne endnu kunde medfores en saa kaldet 

Halvmaane og tillige en Trompete. Alle disse In
strumenter give en meget forffiellig Lyd, saa at man 
kan bruge samme uden Fare blandt hinanden, og 

derved forsge Signalerne. 
Signalernes Gienstande og deres muelige Ud-

ferelse ere saa mange Slags, at de ikke alle leti For

vejen kan lade sig bestemme. 
Dette maae overlades til enhver Eommandeurs 

egen Bedemmelse og Opfindelse, der desforuden i 

Krig som oftest bliver nodsaget herudi at giore Foran
dring, paa det at en Fiende ikke os til Skade benyt

ter sig deraf. 
Imidlertid lod sig dog efter Anledningen af de 

udi den 2den Artikel i dette Afsnit angivne Marcher 
og Evolutioner maasVee efterstaaende ved en forbe-

redende Exercice antages: 
Commandeuren maatte omtrent opholde sig i 

Midten af Corpfet, og Halvemaane-Blcrseren hos 

ham. 
Det ene Valdhorn paa den hoire Flei ved Ca< 

pitainen, og det andet Valdhorn paa den venstre Fls; 

ved Premier-Lieutenanten. 

Der-
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Derpaa kunde ved Halvmaanen blive Z Tegn 

bestemte, hvoraf 
det iste betegnede det hele Corps. 
— Zdel den hoire Floy. 
— zdieden venstre Floy. 

Derefter vil folgende Signaler vcere at aftale: 

For Avancering. 
— Retirering, 

Trcekning til hoire. 
— Trakning til Venstre. 
— Med Trups fra hinanden trukken. 
— Igien ncermere tilsammen trukken. 
— Blankere frem! endnu flere. 
— Appel for BlENkerne. 
— Appel for Trupperne, som ligeledes 

og kunde kaldes stor Appel. 
— Holt! 

2 for del Hele. 
k for den hoire Floi 
c for den venstre Floi. 
6 Attaqueer! munter! 
e Geleder Fyr! 
5 Colonne formeert! 
Z -Quarree formeert! 

Da imidlertid ved Brug af de sidste Commando-
Ord det heele Corps scedvanlig er samlet, saa kunde 
til den Ende Signalerne dertil undværes. 

Uden Nod maae man ikke lade dem vc?re for 

mange, da man ellers vilde have Umages i mueligste 

Korthed at gisre tilstrækkelig Forffiel derpaa. 

Imid-



Imidlertid vil det ikke vcere svcert at angive 
deovenanforte Commando-Ord og endnu flere med For-

Mellighed og Korthed, (som ved Avelsen af den Z Af
handling let kunde blive nodvendig) og i Nodssald 

kunde dcn som blceser Halve^Maanen endnu fere en 
Trompet med sig. 

Naar nu, for Exempel, Commandeuren i Midten 
(efter at han fra en Hoi eller andet Sted, hvor han havde 
overfeet Tingens Beskaffenhed) vilde befale: 

Den hoire Floi fremtrukken! Fig. 4. 
Saa gives forst med Halv-Maanen et Tegn, 

som et Avertissement for den hoire Floi at et Commsn-
do-Ord sVal fslge; dette maae besvares fra Capitai-
nen med Valdhornet, for at man kan vcere forvisset 
om, at han er opmærksom. 

Derpaa folger med Halv-Maanen Signalet tik 
Bevcegelfen, fom ligeledes maae besvares, paa det 

Commandeuren kan vide, at han er ret sorstaaet. 
Skulde der befales: 

Det heele Corps trukken til hoire! Fig. 5. 
Saa bliver sorst Tegnet til det heele Corps 

med Halv>Maanen givet, fom faavel fra hoire som 
venstre Floi maa besvares, og derpaa folger Signa
let til Bevægelsen felv, fom igicn bliver repeteret fra 
begge Floiene :c. 

Skulde desuagtet indlobe Misforstaaelfe, saa 
kunde man ̂ gierne strax commandere Holt! og om 

da beheves, i storste Hastighed afsende een til det 
behsrige Sted. 

C 5 Af 
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As selv samme Signaler med Valdhornet kan 

CapLtaincn paa den heire Flei og Premier-Lieutenan-

ten paa den venstre Floi giore eget Brug, for at fore 

og dirigere sine Trups. 
Foruden dette maae ligeledes hver Ober-I«ger 

tc., som commanderer en Trup, v«re i Stand kil at 
give et Tegn hvorved han kan tilbagekalde og dirigere 

sine Blcenkere, som lcetiest kunne ffee ved at pibe 

i Fingrene eller i Krud-Maalet. 



vilde allernaadigst at Lom-

mandeurerne over Vores Jager-Corps, 
ffal fordetfsrste, og indtil anderledes bestemt 
vorder, efter forestaaende Udkast ove Jagerne; 
og som den Tieneste Jcrger-Corpferne ffal giore 
udfordrer, at Folkene, endog i Freds-Tider, 
saa meget mueligt vcennes til og hårdes i Fati-
que: Saa befale Vi og, at Aar ud og Aar ind 
(saavidt som Veierliget det tillader) i det mind
ste to Gange om Ugen ffalexerceres, ffydes ef
ter Skiven eller manoeuvreres, hvilket ogsaa un

dertiden ffal ffee i flet og koldt Veir, siden Vi 
have serget for at Jcrgcrne fm synes med gode 
Munderings'Stykker, som kunde beffiermedem 
for Regn og Blcest. End videre befale Vi, at 
Commandcurerne over Vores Jcrger. Corps, 
saasn art endeel af Jagerne er formeret til Tjene
sten, ffulde, eftersom Corpset er starkt til, ud
sende Patrouiller, som i Planen allerede er be
stemt, og at Ober-Jcegerne i Særdeleshed ffulde 
paalagges, efter et opgivet Schema, over 

disse Patrouiller at holde en ordentlig Journal, 

)( af-



afstatte Rapporter, og indgive Beskrivelser ove)« 
de af dem igiennemgaaede Egne. 

Skrevet paa Vort Slot Christiansborg 
Vores Kongelige Residents-Stad Kisbeuhavrll 
den lo Febr. 1786. 

kLX. 

k'kIIZ. 

A p p r o b a t i o n  
paa et Udkast til et Exerceer Reglement for Jce-

gerCorpserne. 
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