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I n d h o l d  

af 

Cavalleriets Exerceer - Reglement. 

Pag. Cap. Art. 

i i i  O m  E s c a d r o n e r n e s  R a n g e 

ring. 

q. l 2 Om Escadronernes Indde

ling. 

10 i 3 Om Retning og Slutning 

i Gelederne. 

11 i 4 Om Trompet-Signalerne. 

14 i Z Om at trcekke og indstikke 

Sidegevceret. 



I V  I n d h o l d .  

Pag. Cap. Art. 

17 i 6 Om Officerernes og Estan-

darternes Salutering. 

Z9 T 7 Om Estandarternes Afhent

ning fra den Hoistcom-

manderendes Qvarteer. 

1 s Om Efcadronschefcrnes Com-

man do. 

I 9 Om cks vue, jzoim 

cl'axxui og slliAneniLNt. 

^ lo Om Escadronernes Range

ring paa Linien, og Re

giments - Formering samt 

Distancerne. 

SZ i II Om Stabs - Officerernes 

Poster, naar Regimentet 

er formeret. 



I n d h o l d .  V  

Art. 

12 Hvorledes Officererne forde

les ved Regimentet og 

Escadronerne, naar Gele

derne ere sluttede. 

!Z Om Speciel-Revuen, og 

hvorledes Regimentet stal 

passere Revuen til Heft. 

14 Om Regimentets Afmarfcher 

med Efcadroner fra hsire 

eller venstre, og hvad ved 

Svingningerne er at iagt

tage. 

15 Om Regimentets Afmarfcher 

med Divisioner' fra boire 

eller venstre, samt af hvil

ke Officerer disse fores og 

sluttes. 



V I  I n d h o l d .  

Pag. Cap. Art. 

52 1 16 Om Regimentets Afmarscher 

med Delinger fra hsire eller 

venstre, samt af lwilke Of

ficerer disse fores og sluttes. 

A4 1 17 Om Opmarscherne til hsire 

og venstre med Efcadroner. 

58 1 18 Om Traven i aUiZriLniL!^ 

iet. 

61 1 iy Om Formeringerne. 

70 20 Om Afbrydningerne. 

72 1 21 Om Vendingerne med 4. 

77 1 22 Om heleRegimentetsSving-

»nng fremad til hoire eller 

venstre. 

7Y i 23 Om hele RegimentetsSving-

ninq bagloends til heirs 

eller venstre. 



I n d h o l d «  V U  

Pag. Cap. Art. 

g2 i S4 Om Contra-Marscherne> 

87 i 25 Om Deploycringerne. 

97 1 26 Om Skraa- eg Trceknings-

Marfchen med hele Regi-

mentets Linie. 

105 l 27 Om Regimentets Attaks 

IIO 

LIT IMS. 

Om Regimentets Attaqus 

en. sclisllon. 

111 I 2Y Om Attaquen en slebkN' 

dacle. 

112 1 Zv Om Retiraden en oelii.-

c^uier. 

z i y  1  Z i  O m  a t  t r c e k k e  s i g  i g i e n n e l t t  

Infanteriet i Avancering, 

T20 1 Z2 Om at trcekke sig igiennem 

Infanteriet i Retirering, 



^  I n d h o l d .  

Pag. Cap. Art. 

^ T zz Om at passne en Broe eller 

et Defilee i Avancering. 

224 5 Z4 Om at passere en Broe eller 

et.Defilee i Retirering. 

128 1 ZZ Om Skydning med Carabi-

ner og Pistoler. 

^9 1 36 Om Afsi'dningen, Hestenes 

Kobling, og Opstillingen 

til Fods. 



K a p i t e l  i .  

A r t i k e l  l -

Om Escadronens Rangering. 

§- i-

>^)ver Escadron rangerer sine Folk oz 

Heste fra hoire og venstre Flei til Mid
ten, og opstiller dem i tvende Geleder. 

§. 2' 

Til Blnnkcre tages omtrent den sierde 

Deel af de tjenstdygtigste Gemene som 
ere paa Pladsen, og scvttes samme paa 
tvende Geleder af Escadronens venstre 

Floi, hvor de formere sierde Deling. 

§- z-
I Krigstider og til Revnen tages til 

Blankcr-Tienesten dc raskeste Folk og He



ste, men ellers ved almindelige Exercerin-

ger udtages de skifteviis blandt hele Esca-
dronens Mandskab, saa at enhver Mand 
med Tiden erholder et rigtig Begreb om 

Blcrnkernes Forhold og Pligter. 

§' 4* 

Efterat Blcenkerne ere fratagne, scettes 

de dueligste Folk og Heste i forste, og de 
svrige i andet Geled, saa at Gelederne 

bestaae af lige mange Gemene. 

§. 5-
Til Exercicen skal der bestandig vcere 

12 Underofficerer, som kan indrangeres i 
Escadronerne; men da der ikke ere saa 

mange ved Escadronerne, saa tages i de 
FeilendeS Sted paalidelige Ryttere, som 

til den Ende forsynes med Underofficeere 

Patrontaffer. 

§- 6. 
De ovenmeldte i2Underofficerer opstil

le sig iO Skridt foran Midten af Esca-
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dronen, og vende Ansigtet mod samme^ 
Til Inddeling ved Exercicen, bencrvnes 

d isse Underofficerer fra No. i til 12, og 
gieres herudi ingen Forandring uden sår

deles Aarsag eller Befaling. 

Ligeledes befales EscadronS Cheferne at 

forhindre, at der ikke ffeer nogen Ombyt
ning med Hestene, uden scerdeles Aarsag, 

saa at hver Mand i Escadronen , saame-
get muligt, ved alle Leiligheder beholder 

eg rider den ham eengang tildelte Hest. 

§- 7-
Naar Ritmesteren med Cornetten har 

efterseet ferste, og Prennerlientenanten med 
Secondlieutenanten andet Geled, opstille 

disse Officerer sig alle, est-erat have giort 
Anmeldelse til Escadronschefen, i en Linie, 

4 Skridt bag Underofficererne efter deres 

Anciennetet, med Ansigtet modEscadronen« 

A 2 
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Art ikel i l .  

Om Escadronens Inddeling. 

§. l» 

Escadronschcfen eller Commandcuren, 
som selv beserger Inddelingen, comman-
derer: 

Slut Gcledcrne! Marsch! 
Efterat andet Geled har flutter tet til 

ssrste, renes enhver noie paa Formanden^ 

§- 2. 

EnEscadron inddeles i Midten til tven

de Divisioner, og hver Division igien til 
tvende Delinger. Bestaaer Escadronen 

af ulige Noder, bliver fersie Division en 
Rode storre end anden, og bestaaer Divi

sionerne af ulige Roder, bliver ferste og 
tredie Deling en Rode sterre end anden 0A 

fierde Deling. 
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§- z-

Esterat Escadronen saaledcs erinddeelt, 

befales Underofficererne at tage Posr i sam

me som felger: 

No. i. Paa hsire Flei af Escadronen. 

- 2. Imellem ferste og anden Deling, 

s Z. Som ferer Estandarten imellem 
anden og tredie Deling. 

- 4. Imellem tredie og fierde Deling. 

- 5. Paa venstre Flei af Escadronen. 

Disse 5 ere alle i ferste Geled. 

No. 6. Paa heire Flei af andet Geled. 

- 7. Bag No. 2. 
- 8. Bag No. 

-- 9. Bag No. 4. 
- in. Bag No. 5. 
Disse sidstnævnte 5 Underofficerer ere 

alle i andet Geled. 

No. 11. Som er Qvarteermesteren, holder 
bag andet Geled, hvor tredie og 

fierde Deling skilles. 
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No. 12. Som er Vagtmesteren, holder 

bag andet Geled, hvor forsis og. 
anden Deling ffilles. 

Disse tvende sidstnævnte holde i sam
me Afstand fra andet Geled, som dette 

Holder fra ferste. 

§. 4-
Naar Gelederne ere aabnede, holde 

Trompeterne udenfor forsie Geleds Under-
officeer paa hoire Floi, men naar Geleder-
M ere sluttede, holde de siedse paa andet 
Geleds hoire Floi, udenfor den dcrvKren^ 

de Underofficeer. 

§. 5-
Naar Underofficererne paa deres Poster 

ere indrykkede, inddeles hver Deling med 

fire, hvortil de i Gelederne holdende Un

derofficerer medregnes, og skeer Jndde-

lingen saaledes, som vedtegnede Tabel viftr» 
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Naar en Deling Saa inddeles 
besiaaer af: Roderne: 

15 Roder. 4 4 4 3 

14 Roder. 4 4 3 

iz Roder. 4 Z, z. 5 
12 Roder. 4 4 4 

§. 6. 
Efterat Escadronen saaledes er inddelt, 

lader Escadronschefen d? afdelte Floimcend 

af begge Geleder rcekke Hcenderne i Veiret, 

for at.see om enhver veed, til hvilken Af
deling han horer, og paaminder Mandffa-
bet tillige som oftest ved denne Leilighed, 

at rette og sintte sig hastig i Gelederne, 
efter de i den tredie Artikel givne Anviis-

ninger, at vcere tause og stille, agte med 

yderste Opmerksomhed paa Commandoet, 
samt aldrig enten de ride i Skridt, Trav, 
Gallop eller Carriere, at see ned paa dereK 

Heste. 
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Med det samme betydes Folkene, at 

naar nogen styrter, og hans Ugyldighed 

ikke ligger tydelig for Dagen, han da strax 
paa Stedet uden Skaansel straffes. 

§ ?. 
Naar alt ovenfor anferte er bessrget, 

commandercr Escadronschesen: 

Aabner Gelederne! Marsch! 
Da Gelederne aldrig aabnes anderledes, 

end paa 4 Skridt, nemlig: fra Bagbe

nene af det forste Geleds Heste til Forbe
nene af det andet Geleds, saa maa, naar 

det forste Geled, som strax og hastig maa 
fremrykke, er kommen 4 Skridt for det 

andet, dette felge efter, indtil der cono 

manderes: Holdt! 

§. 8. 
Naar det ikke formedelst et Commando 

Anderledes befales, saa seer og retter det i 

Gelederne varende Mandskab sig stedse 
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til hsire, men enten der holdes eller mar-

schercs med Escadroner, Divisioner, De^ 
linger eller Fire, seer den yderste Flsimand, 
han vcsre Ossiceer, Underofficeer eller Ge-
meen, alcneindiGeledet. Ved Tryknings 

Marken derimod, see alle til den Side 

samme gisres. 

§. 9. 
Naar Gelederne ere aabnede, fordele 

Officererne sig foran fsrste Geled saaledes: 
Second-Ritmesteren foran anden Rode 

af Escadronens hsire Flsi. Premier-Lien-

tenanten for anden Rode af venstre Flsi. 
Second-Lientenanten for anden Rode af 

anden Delings hsire, og Cornenen for 

anden Rode af tredie Delings venstre Flsi. 

§. I O. 
Findes en Officeer a la suiw ved Esca-

dronen, saa holder han foran anden Node 

af anden Delings venstre Flsi. Alle hids 

til bennvnte Officerer holde i en Linie 2 
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Skridt fra ferste Geled, men C'scadrons-
Chejen en Hests Lcengde mere freinad/ og 
midt for Ejcadronen, dog saaledes at Estan-
darten forbliver lidet paa hans hoire Side. 

§ .  l i .  

Ved forste Escadron holder Stabs-
Trompeteren udenfor Escadrons-Trom
peterne. 

A r t i k e l  I I I .  
Om Retning og Slutning i Gelederne. 

§. s. 

Da hverken Aabninger eller Trcengsel 
bor taales i Efcadronerne, saa bestem
mes for Fremtiden til Regel for Slutnin

gen i Geleder, at hver Mand enten han 

holder stille eller marscherer, ikke ncermer 

sig sin Sidemand meer eller mindre, end 

at han uden at udstrække Benet fra Hesten, 

kan for det meste med sin egen Stigbsile 
sele og berore sin Sidemands. 
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Z. 2. 
Prdet: bor ansees som helligt, 

og ikkun sielden bruges, hvorimod det bor 

udtales med megeu Estertryk, og Mand

skabet tilholdes, at det derved viser den 

storste Opmærksomhed, saa at hver Mand 
i hele Linien er fcrrdig i behovende Tilfal

de at bringe sin Hest saa hurtig som mue--
lig frem eller tilbage; de Folk som herudi 

vise sig efterladne, maae uden Skaansel 

alvorlig straffes. 

A r t i k e l  I V .  
Om Trompet-Signalerne. 

§. i. 

Trompet - Signalerne som bruges ved 

Exercicen ere folgende: 
1) At trcekke Sidegevceret. 

2) At formere Escadronen. 
Z) At udove et eller andet Manovre-

4) Marsch eller Skridt. 



5) Trav. 
6) Gallop. 

7) Carriere. 

8) Holdt. 
9) Blinkerne ud. 

10) Blcenkerne ind. 

11) Med fire hoirc omkring. 
12) Til Estandarten. 

i z) At indstikke Sidegevceret. 

Foruden disse bruges i Garnisonen, Lejren 
og Cantonnering folgende: 

1) Revellien. 

2) Til Sadling. 

z) Ti! Heft eller Udrykning. 
4) Til Allarm. 

5) Til Bon eller Kirkeparade. 
6) Til Retraiten. 

§> 2. 
Naar af de til Exercicen brugelige 

Signaler No. 5 og 6 repeteres, forstarkes 
Traven eller Galoppen. 
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Atle de 15 til Exercicen horende Sig
naler, blnscs af Stabs-Trompeteren, og 

repeteres sirax af de ovrige Escadrons 

Trompetere. 

§. 4-
Naav et eller andet af de omtalre i z 

Signaler blceses, udoves intet af det som 
derved befales, forend Signalet afStabs-

Trompeterener endt, og EscadronSchefer--

ne derefter have commanderet det befalede; 
dog undtages fra denne Regel det syvende, 

ottende, niende, tiende og tolvte Signal, 

hvilket sirax og uden videre Commando 

skal adlydes. 

Escadrons - Trompeterne repetere des

uagtet alle Signalerne. 
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A r t i k e l  V .  

Om at trcekke og indstikke Side-
Gevceret. 

§- i. 

Sidegevcrret trcekkes og indstikkes, hvad 
enten det ffeer paa Cominando eller Trom-

pet^Signal, stedse uden Tempo, dog agtes 
derved den Forskiel, at naar det trnkkes 
paa Commando, saa paagribes det vel strax 

paa Ordet: Paslaff! SablM! men 

det drages ikke ud af Skeden, forinden 

den Commanderende har tilfeiet: Ud! 

§ . 2 .  

Skal hele Regimentet paa eengang dra
ge Sidegevcrret, Mer saadant altid paa 

Appel, og tager i saa Fald hver Mand 

Pallaffremmen over Haanden. 
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§. z. 

Naar et Regiment elle? en mindre Com-

niando ^al trcekke Sidegeveeret for at ho

norere, skeer saadant Escadronsviis, og 

paa Escadronschefene Commando uden 
Tempo. RegimentScommandeuren giver 

i dette Tilfcelde naar han og de evrige 

Stabs-Officerer haver trukken, Befaling 
til den Escadron som Ml giere Begyndel

sen. 

§-4-
Naar den Person som skal honoreres, 

ncermer sig Escadronen paa ic> Skridt, 

commanderer Escadronschefen i det han selv 
draget Sidegevcrret: 

GlV Agt! Dette er ikkun et Aver

tissement for at giere Mandskabet opmærk
somt. 

Pallast! eller: Sablen! Strax 
paa Ordet griber hver Mand, saa hurtig 
som muelig, over ben vensire Arm til Side-
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gevceret, vendende Hovedet med det sam

me til venstre; naar derefter Ordet: Uh! 

af den Commanderende er tilfoiet, drages 
Vcerget raj'k ud af Skeden, og bringes 

tilligemed Hovedet saa hastig som muelig 
til den hoire Side. 

Sablen feres ligesom hidindtil paa den 

hoire Skuldre, saaatEggen vender udad, 

og Fcestet kan holdes eller trykkes til den 

hoire Hofte. 
Pallasken fores efterdags paa samme 

Maade, og ikkun med den Forffiel, at 
Klingen, da den ikke er krum, ei kan fo
res paa Skulderen, men maa holdes mod 
samme. Ligeledes maa ved de Regimen

ter som have lange Carabiner, Fcestet hol
des saaledes mod Hoften, at HandsVekra-
ven hviler paa Gevnrlobet; ved denne 
Leilighed kan Remmen ikke bringes over 

Haanden, forinden den Person som hono

reres, er passeret Escadronen. Paa sam

me 

' 
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me Maade forholde alle de evrige Esca-
drons-Commandeurer sig een efter anden, 

og Officererne, Escadronschefen undtagen, 

drage deres Sidegevcerer ligesom Folkene, 
og killigemed dem. 

§. 5-
Naar Sidegevnret ffal indstikkes, ffeer 

saadant ligeledes uden Tempo, men under 

den venstre Arm, og endffient dette maat-

te commanderes, saa ffeer Indstikningen 
dog uden Ophold paa eengang. 

A r t i k e l VI. 

Om Officerernes og Estandarternes 
Salutering. 

§. 1. 

Estandanerne sceldes til Saluteringen 
saaledes: > 

B 
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Den tages ud af Skoen, og haldeS frem
ad mod Jorden, forblivende i denne Stil

ling indtil Hans Majestcet Kongen eller de 

Kongelige Personer ere passerede forbi, 
hvorncest den reises og bringes igien i 

Skoen. 

§. 2. 

Officererne salutere paafolgendeMaade: 

1) Pallaffen eller Sablen bringes med 
nedsynkende Albue og flad Klinge lige 

for Ansigtet. 
2) Den rives med flad Klinge og udstrakt 

Arm ned ved den hsire Side af Hesten. 
z) Den bringes igien i samme Stilling 

som ved ferste Tempo, og 
4) Den bringes til samme Sted som efter 

Udtrækningen. 

Ved Saluteringen for de Kongelige Her

skaber bringes Klingen saalangt ned som 

den udstrakte Arm kan naae, men for an

dre Personer holdes den mere i Veiret. 
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A r t i k e l VII. 

Om Estandarternes Afhentning fra 
den Hoistcommanderendes Qvarteer. 

§. i. 

Esiandarterne som i hver Garnison be

finde sig hos den hoistcommanderende 
Ossiceer, afhentes og udbringes til Sam
lingsstedet af den der garnisonerende ferste 
Escadron, men ligge alle Escadroner ved 

Staben, saa modtager hver Escadron sin 
Estandart. 

§. 2. 
Kan Regimentet eller Escadronen ikke 

opmarschere i Ncerheden af den Hoist-
commanderendes Qvarteer, saa sendes til 

samme for at afhente Esiandarterne, en 

Vagt, som besiaaer af en Avarteermestec 
eller en anden Underofficeer, samt4Mand 
og Estandart-Foreren. 

B ^ 



§. z. 

Afhentes Esiandarterne fra Regiments-

Chefens Qvarteer, saa indfinder sig ved 
samme, tilligemed Vagten, Adjntanten, 

som efterat have beserget dem udbragt^ 

selger med dem til Samlingsstedet. 

§. 4-
Ved disse HcederStegnS Ankomst drages 

stedse Sidegevcehret, Spillet rores, ogOf-

ficerernesalntere; hvorpaa de bringes imel

lem Gelederne til Escadronerne. 

§. 5. 

Paa samme Maade som ovenfor er 

sagt, bringes Esiandarterne igien til Re-

gimentS-ChefenS eller den Heisicommande-

rendes Qvarteer-



A r t i k e l  V I I I .  

Om Escadrons-Chefernes Comman^ 
do, naar flere end een Escadwn, eller 

hele Regimeittet er forsamlet-

§. i. 

EfcadronS - Cheferne igientage ved alle 

Lejligheder denHoiftcommanderendes Com-

mando Ord, eller hvad formedelst et eller 
andet Trompet-Signal befales, dog maae 

de ikke hceve deres Stemme hoiere, end at 

de nnrmest ved dem vcerende Efcadroner, 

og deres egne Folk netop kan hore og for-
siaae hvad de commandere. 

A r t i k e l IX. 

O m v u e ,  
og ^lliZnement. 

§. I. 

Det er meget nodvendigt, at Officerer-
ve, saavelsom Underofficererne og Flei^ 
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mcendene erholde et tydeligt Begreb om 

disse trende forffiellige Ting, paa det, naar 
derom ved Evolutionerne og Manevrene 

tales, de rigtigen vide at forstaae den Com-

manderende. 

§. 2. 
6e vue er den faste Punkt eller 

det Sted, som en marscherende Floi af en 

Trop ffal rette sin Marsch lige hen paa; 
men da nzan kan marschere til en Punkt, 
uden altid at gaae den korteste Vei, saa 

maa man altid soge fiere faste Punkter i 

lige Linie med den ferste givne Punkt og 

den marscherende Floi, som ikkun marsche-
rer lige, naar disse Punkter sees i samme 
Linie. Disse Punkter udscrttes enten ved 
Adjntanten, eller man tager dertil Taar-

ve. Stene, Trceer og deslige. 

§. z. 

cl' axxui er den Punkt eller det 

Sted, hvor Floien afen marscherende Trop 
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ffal satte sig, og hvorfra den skal alligne-
res til en anden eller flcre Punkter, som 
kaldes zzvint Adjutan-

ternesom mcerke disse Punkter, maae vcere 

ovede i at afride saa nsiagtig som muelig 

de fornodne Intervaller og Distancer, som 
til et eller stere Regimenters Front udfor 
dres, og naar de have fnndet alliAiienieli-

wt, maae de trcekke deres Hestes Hoved saa 
langt tilbage, at det netop er i aUiZris-
inents Linien. 

§- 4-
er den lige Linie som man 

tcenker sig imellem 2 Punkter. At mar-

schere i er derfor intet an
det end at lade en udsvinget Trop indmar-

schere paa denne Linie. For nu at bringe 

pere saadanne Afdelinger, eller en Colon-
ne, til at marschere rigtig i alliAneineri-

iei, maa samme forgasses Mellempunkter 
paa denne Linie, og hertil bruges Adju-
tanterne. 
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§- 5-
Dersom aUiAneinentet ffal tages efter 

langt fraliggende Gienstande, som f. Ex. 
Kirke, Huse, Trceer og deslige, saa maa 
sUiAnsrnerits Linien ordentlig opsogcs af 

Adjutanterne, som da rette sig imellem de 

anbefalede Punkter. 
Som en Regel uden al Undtagelse, ret

tes der^ bestandig fra cl' af 
hen til ds vue. 

A r t i k e l  X .  

Om Escadronernes Rangering paa 
Linien, og Regiments-Formering, 

samt Distancerne. 

§. i. 

Escadronerne rangeres paa Regiments-

Linien efter deres Nummer fra hsire til 

venstre. 
§. 2. 

Efterat alle Escadroner paa forhen be

skrevne Maade ere rangerede, inddeelte 
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og instruerede, og paa Regiments- Linien 
opmarscherede, holdes fra den ene til den 

anden 12 Skridts Distance, og imellem 

Regimenterne ligeledes. 

§- z. 

At det hele Regiment holder i den befa
lede Orden, og saavel Overofficererne som 

Gelederne ere vel rettede paa Linien, ha

ver Premiermajoren at paasee, hvorved 
tillige bemcerkes, at alle for Fronten vce-

rende Officerer bor tilholdes, at de ved 

alle Lejligheder holde den rette Afstand fra 

Escadronen, og selv formere en vel rettet 

Linie foran Regimentet. 

A r t i k e l  X I .  

Om Stabs - Officerernes Poster 
naar Regimentet er formeret. 

§. i. 

Saalcenge Gelederne ere aabne, holde 

Stabs-Osslcererne foran i folgende.Orden: 
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Regimentschefen 20 Skridt midt for 
Regimentet; paa hoireSide, dog noget 

bag ved ham, holder Adjutanten uden at 
trcrkke Sidegevceret, og paa venstre Side 

af Regimentschefen, i lige Linie med Ad
jutanten , holder Stabs-Trompeteren; 

disse 2 Perfoner opholde sig fra det øje
blik af at Regimentet er formeret, bestan

dig hos Chefen, for strax at kunne modta
ge og efterkomme hans Ordre, den Tid 
alene undtagen, naar Regimentet passerer 

Revuen. 

§. 2. 
Oberstlieutenanten holder 6 Skridt midt 

for Intervallen af tredie og fierde Efca-
dron, og Majoren ligeledes for Interval

len af forste og anden Escadron. 

§. z-
Feiler en Stabs-Officeer, saa forretter 

den celdste EscadronSchefMajor-Tienesten; 
efter samme Regel forholdes det med Esca-

dronscheferne. 
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A r t i k e l  X I I .  

Hvorledes Officererne fordeles ved 
Regimentet og Eseadronerne, naar 

Gelederne siuttes. 

§. i. 

Saasnart Gelederne blive fluttede, for

dele Officererne sig saaledes: 
Regimentschefen bliver foran, men 

Oberftlientenanten og Majoren begive sig 

6 Skridt bag ved de Aabmnger, hvor de 

ellers holdt foran. 
Ved hver Escadron bliver Commandeu-

ren foran samme, og den celdste Officeer 

efter Escadronschefen scetter sig midt bag 
Escadronen fire Skridt fra andet Geled. 

§. 2. 
De svrige Officerer fordele Efcadrons-

cheferne efter Skionsomhed, og befale en
hver forinden Gelederne siuttes, til hvils 

ken Post han ffal forfoie sig. 
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§. z. 

En af disse Officerer sattes paa fsrste 
Geleds heire Floi, udenfor den der hol

dende Underofficeer, ligeledes scettes een 

paa Escadronens venstre Floi; den endnu 
tiloversva'rende Officeer siutter bag Vagt

mesteren , i lige Linie med den sluttende 
celdste Officeer, og er en Officeer ^ la 

w ved Escadronen, saa holder han paa 
samme Maade bag Qvarteermesterens 

Plads, og ferer ved alle Afmarscher anden 

Deling isiedensor Vagtmesteren. 

§- 4-
Skulde Regimentchefen til Gavn for 

Tienesten finde det forgot, at fordeele Of-
sicererne anderledes, saa overlades saadant 

aldeles til ham; ligesom det staaer i hans 
Magt, ved denne og. andre Lejligheder 

at forflytte hvilken Officeer han finder for

got, fra en Escadron til en anden. 
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A r t i k e l  X I I I .  

Om Speciel-Revuen, og hvorledes 
hele Regimentet stal passere 

Revuen til Hest. 

§. i. 

Naar ee eller flere Regimenter jVal præ

senteres for Kongen, Hans Kongelige Hoi-

hed Kronprindsen, eller Inspectenren, saa 
inaa Regimentet hver Gang i Forvejen 

foie den Foranstaltning, at alt det som be

hoves ti! Speciel-NevuenS Holdelse, findes 
paa Exerceerpladsen, nemlig: 

2O Skridt bag hver Escadron de til 
samme herende Overcomplette og uberedne 

Mand; 2O Skridt bag disse de Remonte-

Heste som formedelst deres Ungdom endnu 
ikke kunne indrangeres i Escadronen, samt 
de syge og marode Heste; thi ved denne Lej

lighed skal stedse hele Regimentets Mand? 
tal og Heste vcere paa Pladsen, og undta

ges herfra ikkun de Folk og Heste, som for-
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medelst betydelige Sygdomme ikke kunne 

fslge Regimentet, samt de seenest afRemon-
te-Commissi'onen leverede Heste, som ef
ter hoiere Befaling paa den Tid allerede 
maatte vcrre satte paa Grccs. 

Ligeledes maa i en liden Afstand fra 

Regimentet vcere folgende Ting: Nogle 

Telte, en Skive, en udstoppet Figur af 
en Mands Sterrelse, endeel Fourage, en 

Springmachine, samt alt hvad der herer til 

Rytteriets Pakning. 

§- 2. 
Naar Regimentet, paa forhen bencevnte 

Maade, er formeret til Parade med 4 
Skridts aabnede Geleder, alle Officerer 

foran Fronten, Trompeterne ved hver 

Eftadrons hoireFlsi, deOvercomplette og 
uberedne Folk og de marode Heste bag ved 
deres Escadroner, samt de i den forrige § 

omtalte Requisiter befinde sig paa Plad
sen, saa melder Majoren Regimentschefen, 

at att findes i behorig Orden ved Regimen--



tet, og med det samme forfoier Adjutan-

ten og Stabs-Trompeteren sig til Regi-
mentschefen. 

§. 5 

Naar den Person for hvilken Regimen
tet skal prcesenteres, ncermer sig en af Re

gimentets Floie, jager Regimentschefen 
didhen, for at imodtage samme med dra
get Sidegevcer nogle og tyve Skridt uden

for Floien, befalende derncrst den nærme

ste Escadron paa 8 a io Skridts Afstand 
at drage Sidegevceret. 

§. 4-
Naar den ankommende Person ncermee 

sig paa nylig omtalte Afstand, commande-
re Escadronscheferne een efter anden: 

Giv Agt! Paslask! Sablen! Ud! 
dette ^eer efter forhen givne AnviiSning. 
(See Side 15.) Gives denne Honneur 
for nogen af det Kongelige Huns, rores 

stva.r. Spillet, Officererne salutere, samt 
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Estandarten, tilligemed Escadronscheferne, 

ligesom Heistsamme ncermer sig enhver paa 
5 Skridt; men er den Ankommende ikkun 
en Generalsperson , saluteres ikke med 

Estandarterne. 

5 5. 
Regiments-Commandeuren folger den 

Person som tager Regimentet i Hiesyl! 
ned ad Fronten, og igien op imellem Ge

lederne, hvorved Mandskabet dog bestan

dig vedbliver at see til hoire. 

§. 6. 
Naar den Person for hvilken Regimen

tet skal præsenteres, har begivet sig til det 
dertil bestemte Sted, overgiver Regiments-

Chefen samme en fuldstændig Liste, efter 
vedheftede Schema, over hele Regimentet, 

hvorved han tillige udbeder sig Befaling, 

om det som forst ffal foretages ved Regi

mentet. 
§. ?. 
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§. 7. 
Skal hver Escadron enkelt præsenteres, 

saa stkeer saadant, ifolge den givne Befa
ling, til Hest eller Fods, og maae samtlige 

Stabs-Officerer i saa Fald derved vttre 
ncervarende. 

§. 8. 
Skal Speciel Revnen holdes til Fods, 

saa commanderer Regimentschefen: 

Speciel Revnen ffnl holdes til 
Fods! 

Lader derefter Sidegevceret formedelst Af

blæsning stikke ind, og Regimentet sidde 

af, hvorefter Escadronerne opstille sig for

an Hestene, ligesom det efter Udmarschen 
fra Hestene, forinden Regimentet bliver 

formeret, i Fod - Exerceer-Reglementet 
findes beffreven. 

§- 9. 
Naar Escadronerne hver for sig ere op-? 

stillede, rettes de i alliAnerneiit med den 
C 



ferste, Gelederne aabntS, Gevceeet fful-

dres, og samtlige Officeter rangere sig 

foran ferste Geled, ligesom til Hest. 
De Overcomplette og Uberedne opstil

les 2Q Skridt bag den Aabning som er 

paa venstre Floi af deres Escadeon, de 
rangeres paa et Geled, og Qvarteerme-

sieren eller en anden Underofficeerscetter sig 

paa hoire Floi af dem» 

§- IO. 

Regiments Afsidning, samt Escadro-
tiernes Rangering paa Linien, maa ffee 

scerdeles hastig, og derefter strax meldes 
til den Person som holder SpeciebRevuen. 

Er det Kongen eller Hans Kongl. Hoi-

hed Kronprindsen, prcesenteres Gevceret 

ved hans Ankomst til Fleien, Escadrons-
viis, Spillet reres og Officererne samt 

Estandarten salutere; for Inspecteuren 
derimod saluteres ikke med Estandarten. 

Skulde det maaffee vcere befalet, ikke 

at honorere paa nylig omtalte Maade, saa 
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modtages den ankommende Person ikkun 
med skuldret Gevcer. 

§. li. 
Befales at de OvercompketLe og Ube-

redne ferst skal præsenteres, saa komman

derer ferste Escadronschef: 

De Overeomplette og Uberedne 
frem! Mcnsch! 

Den paa Floien af disse Folk vcekende Uns 
derofficeer folger Med dem igiennem Esca-

drons Aabningen, og commanderer Naar 

de ere komne nogle og tyve Skridt for

an samme: Holdt! Ret! Mandskabet 

rettes paa et Geled til heire, og Underof

ficeren stiller sig paa hoire Flsi af dem. 
EscadronScommandenren fslger med disse 
Folk, for at besvare et eller andetSporgs-

maal som i Henseende til dem maatte gis-
tes ham. 

L s 
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§. 12-

Naar dette Mandffab er taget i Aie-
syn, commanderer paa noermere Ordre den 

ved samme sig besindende Nnderosficeer: 

AlUkNNg! og marscherer med dem igien-

nem den samme Escadrons Intervalle 
hvorigiennem de ere komne frem, hen til 

Escadronshestene, bag hvilke de opstilles 

ligesom forhen. 

§- lZ-

Skal forste Escadrons Rekruter nu 

strax præsenteres, commanderer Escadrons-

Chefen: 

RekrMerne frem! Marsch! 
Alle ved Escadronen sig besindende Rekru

ter, som siden forrige Aars Revue fra 
Exerceerjlkolen ere asieverede, troede 20 

Skridt frem og rangere sig paa et Geled, 

nogle og 2O Skridt foran ferste Division. 
De Underofficerer som maatte vcere an

satte vcd Skolen, samt de som siden sidste 
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Revne ere blevne Underofficerer, rangeres 
paa begge Floie af Rekruterue, og den 

yngste Escadrons-Ojficeer scetter sig foran 

samme, for at commandere deOvelser som 
befales at foretages. 

§. 14-

Escadronscheferne folge med deres Re-
kruter; og med Stabs-Officererne, som 

alle folge den Person for hvilke Rekruter
ue præsenteres, folger Skolens Forstan

der. Er Kongen, Hans Kongelige Hsi-

hed Kronprindsen, eller Jnspectenren til 

Hest, folge forhen ncevnte Personer lige
ledes til Hest. , 

§- 15-

Naar den Person som holder Speciel-
Revuen, begiver sig til en anden Escadron, 
gisre Rekruterne paa deres Osficeers Com-

mando: ! og rangere sig 

igien i deres Geleder, hvorefter Esca^ 

drons-Commandeuren lader scette Gev«-
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ret ved Foden, ifald saadant ei i Forveien 

har vceret tilladt. 

§. 16. 

De ovrige Escadroner forholde sig alde

les som om den ferste er sagt, og naar samt

lige Rekruter ere prcesenterede, ffuldvev 

hele Regimentet, vender omkring, marsche-

rer til Hestene og sidder op, hvilket alt nd-
eves efter den i Fod-Exerceer-Reglemen

tet givne Forffrivt. 

§- !?. 

Befales at de marode Heste ffal præsen

teres, saa fores de een efter andc.! for

bi den Person som vil tage dem i Aie-
syn, og bringes derester sirax igien bag 

ved deres Escadroner. 

§. i8-
Skal Rekrnterne prcesenteres til Hest, 

faa forholdes dermed ligesom med Præsen

tationen til Fods er sagt, og er derved ik
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kun den Forffiel, at de nu ffulte vise de
res Duelighed til Heft, og at Beriderne 

ved disse øvelser stal vcere nttrvcerende. 

Befales at Remonteheftene som siden 
forrige Aars Revue fra Exerceerffolen ere 

afleverede, stal præsenteres, saa comman-

derer Chefen af ferste Escadron: 

Remonteheftene frem! Marsch! 
Hver Mand som rider een af disse Heste, 

rykker strax frem, og rangerer sig, lige

som Rckruterne, foran ferste Division, og 
befales det ikke anderledes/rides hver en

kelt Hest i en kort Gallop forbi. 
Ved disse Hestes Præsentation maa, 

foruden Stabs-Officererne, EscadronS-
Chefen, Skolens Forstander og Beride

ren vcepe n«rv«rende» 

§. 2O. 
De evrige Escadroner forholde sig med 

Rekruternes Prcesentering til Hest, saa^ 
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velsom i Henseende til Remonten og de 

marode Heste, aldeles som om forste Esca--
dron er sagt. 

§. 21. 
Endelig bemcrrkes endnu, atEjcadrons-

Cheferne forinden Speciel - Revnen be

gynder, maae trcessealle fornodne Anstal

ter, saa at det som maatte befales at fore
tages, uden Ophold eller Tidsspilde kan 

udoves. At denne Befaling efterleves, 

haver Regimentschefen og de svrigeStabs-
Officerer at paasee, samt at naar Regi

mentet til Speciel - Revnen opstilles til 

Fods, ingen af Skolens Lcrrere, ingen af 
Rekruterne eller de Uberedne blive tilbage 
ved Hestene. 

§. 22. 
Befales efter Speciel - Revnen at det 

hele Regiment ffal passere Revnen til Hest, 
saa fkeer saadant paa folgende Maade: 

Efterat det uberedne Mandskab og de ma-



rode Heste ere bortsendte, og Regimentet 
i evrigt igien er bragt i den ved Artikel 

XIII. §. 2 anbefalede Orden, commande-

rer Regimentschefen: 

Det bele Regiment stal passere 
Revuen! Slut Gelcdcrne! 

Marsch! 
Naar Gelcdcrne ere flnttede, lader Regi

mentschefen efter Omstændighederne hele 
Regimentet svinge med Delinger til hoire, 

eller den forste Deling gaaer lige ud» 

See Side 48. 

Og finde ved Revne-Marschen ikkun 
folgende Forandringer Sted: 

s) At Gelederne strax og af dem selv aab-

ne sig efter ffeet Afmarsch paa sire 
Skridt, og samme Afstand holde 

alle og enhver fra den foran ham 
marscherende. 

k) Adjntanten, ferste Escadrons Trom
petere, Regimentchefen og Majoren, 

scette sig foran Commandeuren af 
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ferste Escadron med 4 Skridts Di
stance fra hinanden. Ved de paa-

folgende Escadroner scette Trompe

terne sig ligeledes foran deres Esca-
drons6)ef. 

o) Officererne salutere, ligesom de een 

efter anden paa 5 Skridt ncerme sig 

den Person Revnen passeres for, 
beholdende Sidegevceret til Salute

ring, intil de ere marscherede forbi. 

6) Passererer Regimentet fer en af de 

Kongel. Personer, saluterer Estan? 
darten, tilligemed den Ossic.eer som 

forer Delingen, hvorved samme be

finder sig. 

e) Regimentschefen forbliver hos den 
Person Revnen passeres for, indtil 
Oberftlieutenanten, som flntker ved 

alle Afmarscher bag Regimentet, er 

passeret forbi. 
L) Spillet rores ved hver Escadron ikkun 

indtil den sidste Mand af samme er 
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passeret, hvorefter Trompeterne firax 

forfoie sig paa Fleien af andet Ge
led, Gelederne sintte, og Adjutan-
ten med Stabs-Trompeteren begive 

sig slpax til Regimentschefen. 

§- 2Z-
Naar hver EscadronS sidste Mand er 

kommen omtrent 20 Skridt forbi Revue-

Stedet, commanderer Escadronschefen: 

Formeer Escadronen! MarschZ 
hvilket ffeer efter den ved Formeringen 

givne Anviisning. See Side 61. 
Befales det, saa begynde Evolutioner

ne sirax naar den sidste Eftadren er passe
ret, men ellers marschere Escadronerne en. 
(kolonne med sluttede Geleder og uden 

Spil, formedelst de fornodne Svingninger 
paa den forhen indtagne Regiments Linie^, 

hvor Regimentschefen commanderer: 

Der skal marscheres op! 
Hele Regimentet! Holdt! 
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Med Escadroner til venstre Sving! 
Marsch! 

Escadronschcfernc commandere: Holdt! 

hvilket alt ffeer efter den ved Opmarscher-
ne givne Anviisning. See Side 54. 

§ 24. 
Naar Regimentet ester Revlens Pas-

sering paa Linien er opmarscheret, aabnes 
Gelederne ikke igien uden scerdeles Befa

ling; men Evolutionerne begynde strax. 

A r t i k e l  X I V .  

Om Regimeiltets Afmarscher med 
Eseadroncr fra hoire eller venstre, 

og hvad ved Svingningen er 
at iagttage. 

§- i-

Her anfsres ikkun de tvende almindeli

ge og brugelige Afmarscher fra hoire, og 

lige saa mange fra venstre, men forinden 
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disse omtales, bemcerkes efterstaaende Reg
ler som iagttages ved alle tankelige Sving
ninger: 

a) At hver Mand under Svingningen 

seer til den svingende Flsi, undta
gen den svingende Fleimand, som 

alene seer til den staaende; her

af flyder: at efterdags den yderste 
ved Geledet holdende Mand alene 
derigerer Marschen. 

K) Paa Ordet: Til hsue SvlUg! 
kaster det i Geledet varende Mand-

llkab Hovederne til venstre, og paa 
Holdt! igien til hsire. 

c) Den staaende Fleimand dreier ikkun 

sin Hest ^ eller ^ Deel lidt efter lidt 
paa Stedet; de evrige i Gelederne 

varende Folk, holde Hestens Hoved 
lidet til den svingende Flei, dreiende 

Hesten efterhaanden mod den staaen
de; den svingende Flsi maa betegne 
^ eller 4 Cirkelbue, men da Oiet let 



46 

kunde bedrage, saa maa den Mand, 
som derigerer Svingningen, see og 
bedomme hvorledes det tilgaaer i Ge-
ledet, for, naar han mccrker Aab-
mnger eller Trcengsel, da at kunne 

efter Omstændighederne giore en stor-

re eller mindre Bne. 

6) Enhver i Gelederne vcerende, retter 

sig efter den svingende Floi, uden ak 
Hestens Bagdeel kommer fra den 

siaaende. 

e) De svingende Floie indrette deres 

Ridt efter den for dem svingende, 

saa at alle have svinget" ligemegct, 

naar EscadronScheferne cvmmandere: 

Holdt! da dette af alle paa eengang 

maa kunne coMmanderes; menskul

de, ved mindre Afdelingers Sving
ning, een eller anden have svinget 

nok, forinden Escadronschefens Holdt 

blev hert, saa commanderer eller 
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vinker Fereren til den svingende Flsi 
at holde> 

i) Ved alle Svingninger maae Geleder

ne ikke vcere alt for tcet sinttede, men 
vcrre vel rettede, at hverken Aabnin-

ger eller Trængsel findes i samme. 

tz) Hvadenten der svinges medEscadro-

ner, Divisioner eller Delinger, skeer 

Oversioiningen paa Ordet: 

alt efter Escadronernes, Divisioner
nes ellerDelingernes respective Stor-
relse med 2 ^ z Mand. 

d) Naar i Marschen, og uden forst at 
giore Holdt, svinges med Escadro-

ner, Divisioner eller Delinger til 
hoire, forblive Hovederne til venstre, 

hvorhen de kastes paa Ordet: 

Sving! hvorefter altid tilfeies: 

! indtil Forerne strax efter 

Lige ud! have tilfsiet: See til 
hoire! 
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i) Svingmngs-Marschen begyndes i en 

kort Gallop, og rides ikkun de sidste 
12 Skridt ret ra^. 

§. 2. 
Naar Regimentschefen commanderer: 

Fsrste Escadron marscherer lige 
ud! ogderncest: MedEftadroner til 
lMve SdlNg! vedbliver forste Escadron 

at see til hsire. 

Regimentschefen: M^rsch! 
Forste Escadron rider ligefrem, imedens 
de ovrige svinge ^ Deel til hoire, og alle 

Escadronsforerne commandere paa een-

gang: Holdt! 
Regimentschefen: Marsch! 

Fsrste Escadron marscherer ligefrem, de 
evrige sKtte sig ligeledes i Marsch, og 
naar de komme een ester en anden mod det 

Sted hvor forste har holdt, commanderer 

den Forende: Ttl VkNstte SvlNg! 
Esca-
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Escadronen forbliver i samme Marsch, ind

til dens Commandeur tilfoier; Marsch! 

Den venstre Floi holder noget an, og 

den hoire svinger i en kort Gallop 5 Deel 
til venstre. 

Paa Forerens Commando: Lige Ud! 

falde Escadronerne igien i forrige Marsch, 
felgende i samme den foranvcerende paa 
behorig Distance. 

§» 
Skal den nyelig omjlkrevne Afmarsch 

gieres fra venstre, ffeer saadant vies 

naar Regimentschefen commanderer: 

4de Escadron marscherer lige ud! 
Med Escadroner til venstre Sving! 
o. s. v. 

§. 4. 
Skal Regimentet paa den anden Maa-

de, med Escadroner fra hoire eller venstre 
D 
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afmars6)ere, skeer saadant naar Regiments 

Chefen commanderer: 

Med Eftadroner ti! hotte (ven
stre) Sving! Marsch 

Escadronscheftn: Holdt! 
Regiments6^efen: McN'fch! 

A r t i k e l  X V .  

Om Regimentets Afmarscher med 
Divisioner fra hsire eller venstre, 

samt af hvilke Officerer disse 
fores vg stutles. 

§. i. 

Skal de forhen omffrevne Eftadrons-

Afmarscher gieres med Divisioner, ffeee 
saadant paa samme Maade, efter de der
ved givne Anviisninger, og agtes foruden 

disse ikkun fslgende derved: 
a) At paa Ordet: Svlttg! Divisio

nernes Fleimcend af begge Gekeder 

sirar see til hverandre. 



d) Enten der afmarscheres med Divisio

ner fra heire eller venstre, saa feree 
den hoire Floi-Officeer altid den for-

sie, og den venstre altid den anden 
Division. 

c) De sluttende Over-Officerer felge sted
se i en Linie tcet bag ved Vagtmeste

ren eller Qvarteermesteren, saa at 

disse Officerer ved alle Afmarscher 
sintte bag Escadronen eller dens ba
geste Afdeling. 

6) Ved Afmarfcherne med Divisioner, 
siutter Vagtmesteren toet bag den for-

ste, og Qvarteermesteren bag den 
anden. 

D 2 
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A r t i k e l  X V I .  

Om Regimentets Afmarscher med 
Delinger fra hsire eller venstre, 
samt af hvilke disse fores og fluttes. 

§. i. 

Skal de forhen omtalte Afmarscher giores 

med Delinger fra hoire eller venstre, daffeer 

saadant paa samme Maade, og efter de 
Regler som tildeels ved Divisionernes Af

marscher ere fastsatte, dog mcerkes derved : 

s) At enten Afmarschen ffeer fra hoire 

eller venstre, saa forer stedse den hoi
re Floi-Officeer forste Deling; naar 
ingen Officeer a la 8uiw besinder sig 
ved Escadronen, Vagtmesteren den 
anden, den ncestceldste Officeer af de 

sinttende tredie, og den venstre Floi-

Officeer fierde Deling. 

b) De sluttende Officerer felge i en Linie 

bag Escadronen, eller den bageste 
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Deling, t«t efter Vagtmesteren eller 
Qvarteermesteren. 

e:) Ved alle Afmarscher med Delinger, 
sin tter Vagtmesteren og Qvarteerme
steren, naar de ikke ere beordrede til 

andet, stedste den forste bag forste, og 
den anden bag anden Division. 

§. 2. 
Endnu bemcerkes i Henseende til Afmar-

scherne med Divisioner og Delinger, at 
Estandarten uforanderlig bliver ved den 

anden Division eller zdie Deling, og alt-

saa efter Omstcendi^hederne svinger ud med 
samme eller bliver ved den staaende Flei, 

og at enten Afmarschen l^eer fra heire el
ler venstre, Underofficererne som ere for-
deelte i Gelederne, forblive paa Flsiene af 
deres respective Divisioner eller Delinger, 
saa at efterdags med disse ingen Ombyt

ning skal finde Sted. Ved at folge disse 
Negler, befinder sig ester alle Udsvingnin-
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ger til heire eller venstre, en Underossiceer 

paa hver Divisions og Delings heire Floi. 

A r t i k e l  X V I I .  

Om Regimentets Opmarscher til 
heire og venstre med Escadroner. 

§ i. 

Er Regimentet afmarscheret fra hoire, 

finder egentlig kun ey Opmarsch eller Ind
svingning Sted, og ligeledes naar det er 

venstre afmarscheret, nemlig at svinge ind 
til venstre naar der er hoire afmarscheret, 
yg at svinge ind til hoire naar der er ven-

sire afmarscheret; dog eves ogsaa at ind
svinge til heire, naar der er hoire afmar

scheret, hvorved den forste Escadron eller 

Afdeling kommer paa venstre Floi at staae, 

Hg hen 4de Escadron eller sidste Afdeling 
paa heire Floi, og vice versa naar der ex 

venstre afmarscheret. 
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§. 2. 

Er Regimentet afmarschcret med Esca-

droner fra hoire, og ffal opmarschere eller 

indsvinge til venstre, commanderer Regi-

mentschefen: 

Der ffal mmschcrcs op! 
Escadronerne forblive i samme Marsch, 

men Escadronscheferne commandere: See 

ttl venstre! Alle see da til venstre, und

tagen hver EscadronS venstre Floi-Ossi-
eeer, som Ml vcere ansvarlig for den rette 

EscadronS-Intervalle, og at de venstre 

Fleimcend ride lige paa hverandre. 

Idet samme EscadronS-Fererne com

mandere: 
See til venstre! trcrkke de sluttende 

Over- og Underofficerer sig ud til hoire, 

saa at de ei kan sees i EscadronS-Inter

vallerne. 

§' 
Naar Regimentschefen sindet det for 

got, commanderer han: 
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Hele Regimentet! Holdt! 
Hele Colonnen gier Holdt, og Hovederne 
kastes igien til hoire. 

Regimentschefen: Med EstadroMV 

til venstre Sving! Marsch! 
Saasnart enhver Escadronschefseer at den 
svingende Flsi kommer mod alliArieinenis 

Linien, commanderer han: Holdt! Ret! 

§' 4^ 

Er Regimentet medEftadroner afmar-

scheret fra venstre, og Opmarschen eller 
Indsvingningen Ml ffee til hoire, saa 
giores saadant vice ver83) undtagen at 

hver Escadronschef efter det sidste Holdt, 

commanderer: venstre Ret! og Regi

mentschefen naar Linien er vel rettet: 

See til hoire! 

§. 5-
Er Regimentet fra hoire afmarscheret, 

og Indsvingningen dog ffal ffee til hoire, 
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saa iagttages derved de samme Regler, 

som forhen ved Regiments Opmarschen ere 
givne, undtagen at herved ikke som ellers 

iForveien commanderes: Ners?NlMcU'-i 

scheves op! men Regimentschefen com-

manderer sirax: Holdt! Tll hvire 
Sving! Matsch! og Escadronscheferne; 

Holdt! venstre Ret! 
Hvorefter Regimentschefen naar han fin
der det for got, ligesom ellers commanderer; 

See til hoire.' 

§. 6. 
Er Regimentet fra venstre afmarscheret, 

og skal dog indsvinge til venstre, giores 

saadant vice V6!'5a, og Linien rettes til 
hoire. 

§- ?. 

Da ved disse sidst omtalte Indsvingnin
ger , den ferste Escadron eller Afdeling 
kommer paa venstre, og den sierde Esca

dron eller sidste Afdeling paa hoire Floi af 
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Regiments-Linien; saa maae de saa ofte 
sves, at Eskadronerne ikke ansee en saadan 

erholdt Stilling for urigtig. 

§> 8. 
Almindeligen giores alle Indsvingnin

ger paa Regiments-Linien med Escadro

ner, men ffulde Omstcendighederne giers 
det nedvendigr, at en med Divisioner eller 

Delinger marscherende Colonne maatte 

indsvinge, forinden Escadronerne vare 
blevne formerede, saa iagttages derved de 

samme Negler, som ved Indsvingninger

ne med Escadroner ere givne. 

A r r i k e l  X V I I I .  

Om Traven i 

§. i. 

Naar der er udsvinget med Escadroner 

eller mindre Afdelinger, og Signal til 

Trav bliver givet, bekiendtgiores tillige 
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den forreste Escadron Punkterne for den 
Nye alliArisnieiiis-Linie. 

§. 2-
Traven, hvori hele Colonnen strax, ef-

tcrat Signal dertil er givet, har sat sig, 
maa ikke vcere for stcerk, for at forekom

me al Gallopperen i Colonnen. 

§. z. 
Officererne paa Floyene maae paa det 

noieste holde Formcend, og om den forre

ste Afdeling ffulle svinge, maae de fslgens 

ge en efter anden ogsaa svinge accnrat paa 

samme Sted. 

§. 4-
Enhver i Colonnen vcerende Afdeling 

maa blive i en uforanderlig roelig Trav, 
vg hverken ved at holde an eller ved en 

for hastig Bevægelse, tage sin maajkee 
tabte Distance. 
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§. 5-
Skulde Regimentschefen lade blcrse 

Gallop, saa maa hele Colonnen strax gal-
loppcre med den samme Stadighed som 
den forhen travede, og det uden underti

den at holde an, og siden igien at jage, 

fordi nogen tabt Distance langt fra ikke ec 

saa stor en Feil, som den ustadige Riden. 

§. 6. 
Saasnart Regimentschefen har sit al-

liArieineni) . commanderer han: 

og derpaa strax Indsvingningen. 

§. 7-
Hver Escadronschef maa hastig rette sin 

Escadron, og AlIiAneMenis-Punkterne 

maae stedse vcrre nogle Skridt foran den 

formerede Linie, og ikke Mules af samme. 

§. 8. 
En scerdeles nodvendig Sag ved denne 

Dpmarsch i er: at Esca-
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dronscheferne maae vcere sårdeles opmcerks 
somme paa de foranvcerende Escadroner, 

for efter disse at anordne Traven eller Gas
loppen, og ikke at giere Holdt, forinden de 

ere ganske forsikkrede, at de have deres 

rigtige Distance. 

§. 9. 
Da denne omtalte Trav og Gallop i alliZ-

ansees for en scerdeles nyttig 
Cavallerie Bevagelse, saa paalwgges Re-

gimentsck^eferne at bringe Regimenterne 

dertil, at den kan udeves med den storste 

Neiagtighed. 

A r t i k e l  X I X -

Om Formeringerne. 

§. 1. 

Enten Regimentet er afmarscheret med 
Divisioner eller Delinger fra hoire elle? 
venstre, saa formeres Escadronerne paa 
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eengang, naar enten Regimentschefen selv 
commandercr Formeringen, eller lader 
blcefe det dertil bestemte Signal. 

Ligeledes formere sig alle Divisioner 
paa eengang, naar Regimentschefen com-

manderer det; men giver han til den for^-

anvcerende Escadronsforer Befaling at be

gynde Formeringen, saa formeres Esca-
dronen eller Divisionen paa Escadtons-

ChefensCommando, og paa samme Sted 

hvor den forreste hat giort der. 

Det samme iagttages ogsaa, naar af 

Escadroncr ffal formeres Divisioner eller 

Delinger, men ffal i sidstnævnte Tilfcelde 
af Divisioner formeres Delinger, saa ffeer 

saadant, efterat EscadronSchefen har befa
let det, paaDivisionsforerens Cdmmando. 

§. 2. 
Er Regimentet med Escadroner fra 

hoire afmarsck^eret, ffeer Formeringen en-

^en til Divisioner eller Delinger, stedse 
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fra hver Escadrons hoireFloi; er derimod 
fra venstre afmarscheret, ffee de omtalte 

Formeringer fra Sfcadronens venstre Floi. 
Disse benævnte Regler iagttages ligele? 

des ved alle Afbrydninger. 

§. z-

Naar der efter Delingers hoire Afmarsch 
skal formeres Divisioner eller Escadroner, 

saa forbliver den forreste til hver Escadron 

horende Afdeling vel i Marschen lige ud, 

men denne Marsch maa vcrre sårdeles 
langsom. De paafelgende og til samme 

Escadron herende Forere, commandere 

strax, og alle paa eengang: 

Trock til venstre! 
Mandskabet kaster alle paa eengang Ho-

vederne til venstre, jagende med det sam

me strax ud til venstre Side, og naar Fe-
rerne synes at det er nok, commandere de 

ufortovet: Ligeud! See til beire! 
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ilende derefter hurtig frem for at allig-
nere sig med den forandrende Afdeling. 

Skulde Escadronens lew maaskee ha

ve giort Holdt, tilfsiede: Hvldt! Ret! 

og begive sig derefter i begge Tilfoelde, saa-
snart de have bragt deres Afdeling paa 

Escadrons - Linien, til de dem anviste Po

ster. Er Escadronens lew forbleven i 

den forhen omtalte jevne Marsch, uden at 
giere Holdt, saa commandererEscadrons-

chefen, i det den sidste Afdeling kommer 

frem paa Escadrons-Linien: Holdt! og 

straxderpaa: Marsch! 

§. 
Skal disse omtalte Fermeringer gieres 

naar der er venstre afmarscheret, skeer saa-
hant vice versa, og iagttages derved iks 

kun endnu : at Forerne ester: Tvssk til 

hoire! Lige ud!tilfsie: See til ven
stre! og naar lereu skulde have giort 

Holdt, 
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Holdt, tilfoie de atter, eflerat have com-

manderet: Holdt', venstre Ret! 
Men er leien under Formeringen bleven 

i en langsom Marsch, saa seer og retter 
hele EscadronenS Mandffab sig til venstre 
indtil Escadronenschefen commanderer: 

Holdt! hvorefter han, ligesom for er 

sagt, strax maa tilfoie: Mttrsch^ 

§» 5* 

Skal af Delinger formeres Divisioner, 
saa iagttages derved, enten det ^eer 

til hoire eller venstre, de samme Regler 
som ved Escadrons-Formeringerne. 

§ 6. 
Skal af de fra hoire afmarscherte Esca-

droner formeres Divisioner eller Delin

ger , maa, paa Commandoet: Fonmer 

Divisioner! Delinger! hver Forer 

forfoie sig i storste Hast foran den ham 
anviste Afdeling. 
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Paa Marsch! jager den ferste Divi

sion 8 a iO Skridt lcenger ligefrem, end 

dens Fronte er lang, eller forste Deling 
jager nogle Skridt lcenger frem end hele 

Escadronens Fronte udgior. 

De evrige Divisions eller Delingsfere-

re commandere strax i det samme, for at 

giere deres Folk opmærksomme: 

tl!! holdende derved nnsten ligesaa me

get an, som om der var commanderet 

Holdt, indtil den Afdeling som Ml foran 
dem, er kommen saa langt frem, at de 

kantrcekke sig bag ved samme, da de strax 

tilfeie: hvile! Saasnan dette Ord er 

udtalt, dreier hver Mand sin Hest noget 
til heire, og Floimanden, som de evrige 
i Gelcderne maae felge, jager hurtig ud 

til samme Side, og saasnart Afdelingens 

heire Flsimand har erholdt den foran ham 
varende til Formand, commanderer Fere-

ren: Lige Ud! 
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§. ?. 
Skal afvensire afmarscherteEscadroner 

formeres Divisioner eller Delinger, ffeer 
dette vies verss, og iagttages derved ikkun 

denneForskiel, at efter: tll DLN-

s t l ' 6 c g  n a a r  A f d e l i n g e n  e r  k o m m e n  b a g  

ved den foranv«rende, efter: Uge U^>! 

rilfeies: See til heire! 

§. 8-

I ovrigt ansees det som en almindelig 

Regel, at naar af Escadroner formeres 

Divisioner eller Delinger, samt af Divi
sioner Delinger, Escadronens l'ew al
drig uden sårdeles Befaling gisr Holdt, 
men eflerat have jaget saa langt frem 

som til Formeringen beheves, falde de 

Aen i forrige Marsch. 

§. 9-
Ved alle Formeringer feres Divisionee 

og Delinger af de samme Ferere som ved 
E s 
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Afmarschen med Divisioner og Delinger 
er sagt. 

Ligeledes fslge de i Gelederne og paa 
Floiene vcerende Underofficerer deres re^ 

spective Divisioner eller Delinger, paa sam

me Maade som ved Afmarscherne; det 
samme iagttages og i Henseende til de slut

tende Over - Officerer, Vagtmesteren og 
Qvarteermesteren. 

§- lv. 

Hvorledes Mandskabet har at forholde 
sig i Henseende kil denTrcekning som bruges 

til Formeringerne, findes ved Tr«?nings-

Marscherne beskreven. See Side 6z^ 

§ i l .  

Skal Escadronerne formeres, efterat 

de have vendt med 4 til heire, saa ved

blive de foranvKrende fire Mand af ferste 
Geled at marschere ligefrem; de endnu 

ved Siden af disse varende 4 Mand af 

andet Geled, trcekke sig strax bag ved sam-
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de 4 og 4 jage hastig ud til venstre og op 

ved Siden af deres forhen i Geledet hav-

te Sidemand, og see strax til hsire. 
' Naar hver Escadron saaledes er forme

ret, commandere Escadronscheferne: 

Holdt! Marsch! 

§. 12. 

Skal denne Formering giores, efterat 
der er vendt med 4 til venstre, trcekker det 

i Gelederne horende Mandsikab sig ud ti! 
hoire, og marscherer saaledes op for at 

formere fsrste og andet Geled, hvorved 
enhver, i det han jager op paa Escadrons-

Linien, strar seer og retter sig til venstre, 
indtil Escadrons--Chefen commanderer: 

Holdt! eller, naar Escadronerne efter 

Formeringen Mlde blive i Marsch: 

til heire! 
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A r t i k e l  X X .  

Om Afbrydningerne. 

§ - 1 ,  

Alle Afbrydninger og de deraf selgende 

Opmarscher, skee efter de ved Formerin
gerne angivne Regler, dog bemærkes der

ved selgende: 
a) At hver Delings Ferer, i det han ncer--

mer sig det Sted hvor Afbrydningen 
bliver nodvendig, bencevner hvor 

mange Roder der skal bryde af, com-

manderende derefter: Bryh 

Efterhaanden som de paafolgende 

Forere ncerme sig samme Sted, fore
holde de sig ligeledes een efter anden. 

b) Saasnart enhver Afdeling er kommen 

saa langt frem, at Opmarschcn er 

giorlig, commanderes sirax: Mav-

scheer op: 
c) Der maae ikke afbryde flere Roder 

end hoist nodvendig er, dog maa man 



7! 

ikke gaae igiennem Disileer med stær
kere Front, end at paa hver Side af 
Colonnen en Mand magelig kan ride. 

Z) Afbrydningen gaaer ligesom Forme
ringen igiennem begge Gelcder, saa 

at andet Geled felger sine Formand, 

e) Er heire afmarscheret, gaae saamange 

Roder som Fereren har bestemt, fra 
Afdelingens heire Flei frem, og de 
fra den venstre tiloversblevne holde 

an og trcekke sig bag ved. Har Af-

marschen derimod vceret fra venstre, 

iagttages det modsatte, 

k) I Retireringen forbliver EscadronS--
Commandenren ved Defileet, eller 
det Sted hvor Afbrydningen skeer, 

indtil hele Escadronen i mueligste 

Hast og Orden er marscheret igien

nem. 
I Avanceringen derimod felger 

Escadronschefen strax med sin Esca-
drons lew, og den celdste Officeer 
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ester ham forbliver ved Defileet, ind
til hele Escadronen er gaaet igiennem. 

g) Alle Afbrydninger og Defilee-Mar-

scher ffal oves i GaKop, endffiondt 
de i Almindelighed gieres i Trav. 

A r t i k e l  X X I .  

Om Vendingerne med 4. 

§. 1. 

Gelederne aabnes til Vendingerne med 

4 ikkun saa meget, at det efter Udsving-
ning af forske og andet Geled en luinis 

vcerende Mand^ab, for det meste strax 

efterat Vendingen er ffeet, kan holde Bet
le ved Beile sammensluttet. 

§- 2. 
Naar Regimentschefen commanderer: 

Med 4! trcekker det andet Geled Heste

ne lidt tilbage, og paa Commandoet: 

l)M' svinge i begge Geleder de 



73 

z, 4 eller 5 Mand, som ifolge Inddelin
gen hore sammen, paa eengang ^ Deel til 

heire. 
Efter hver Vending med 4 hsire om, 

ftal strax commanderes: See til venstre ! 
Under Svingningen see alle til venstre, 

undtagen de udsvingende Flsimcend af 

hver 4, som i begge Geleder alene see til 

heire. 
Efterat Udsvingningen eller Vendingen 

ergiort, commanderes: Skt kl! venstre! 

vg have de udsvingende Fleimcend af an

det Geled ligeledes at see og rette sig til 

venstre, hvorimod de udsvingende Flsi
mcend affsrste Geled, sce lige ud, for de-

siobedre at kunne tage og holde Formande
ne under Marschen. Trompeterne gisre 

Vendingen for sig selv. De sluttende 
Over- og Underofficerer vende sig hver for 

sig, og sintte saa tet som muligt til andet Ge
leds Mandskab. Den hsire Floi-Officeer 

scetter sig foran venstre Flsimand af det for? 
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ste Geleds forreste 4, og den venstre bag 
Escadronens venstre Floi-Underossiceer. 

Regimentschefen: Marsth! 

I denne Marsck) maae de 4 Mand som nu 
af hvert Geled cre sammen en. 

siutte saaledes sammen, at imellem den 

af forste og andet Geled ingen Aabning 

stndes, undtagen paa de Steder hvor i 

forste Geled ikkuns z Mand istedenfor 
4 til Vendingen maatte vcere afdelte. 

Alle rette sig til venstre, undtagen det 
forste Geleds nuvcrrende venstre Floimcend, 
hvilke ved at see og ride ligefrem paa For

mandene, tillige bor folge dem saaledes, 

at Mandffabet i Gelederne, naar det, for
medelst Tilbagevendingen til venstre, gior 

Front, kan strax vare fluttet Boile til 
Bo ile. 

Regimentschefen: Nmstrk l)M! 

Commandeuren bor give nogen Tid, 

efter at have udtalt: Venstre! for at 

giore Mandffabet, som vedbliver i samme 
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Marsch, opmærksomt, men saasnart Ordet: 

er udtalt, kaste alle, undtagen de 

hoinFlsimcend af hver 4, Hovederne 

strax til hsire, svingende i det samme ind 

til venstre, og de heiere Floimcend see ef
ter denne Ndsvingning ligeledes til hsire. 

§- Z» 
Regimentschefen: Med 4 VtNstl't 

om! Marsch! lwire om! gieresatt 

vice versa mod det forhen omtalte« 

§. 4. 

Regimentschefen: M(d 4 

! gieres efter forhen givne Anviis-

ning, og ikkun med den Forffiel, at de i 

ethvert Geled tilsammen afdelte 4 Mand 
svinge Z Tour omkring, og naar dette er 

skeet, see alle strax til heire. 
De stuttende Over- og UnderoAicerer, 

saavelsom Trompeterne, giore Vendingen 

for sig selv, det samme iagttage Floi - Of-
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^cererne, som strax derefter ride frem til 
Almen as andet uuvcerende forreste Geled«. 

Regimentschefen: MiU'sch! 

Regimentschefen: Holve omkNNg! 
Her maa RegimentScommandenren lige

ledes efter det udtalte Hoire! give lidt 

^id» ^Icandf^a^et vedbliver i samme 

Marsch, indtil det Ord: Omkring! 

tilfeies; men saasnart dette er udtalt, ven

de de 4 tilsammen afdelte Folk i begge 
Geleder, ligesom for omkring, og see der
efter strax til hoire. 

§. 5-
Disse sidst omtalte Vendinger giores og-

saa ester Signalet No. ii. 
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A r t i k e l  X X I ? .  

Om hele Regimentets Svingning 
fremad til hoire og til venstre. 

§- i. 

Regimentschefen commanderer: 

Det hele Regiment til hoire Sving! 
Marsch! 

Naar ferste Escadron har svinget ^ Deel 

til hoire, commanderer densForer: Hv!dt! 

og retter samme strax saa hastig som mue-
lig i det nye Naar de ov? 

rige Escadroner have svinget -z Deel, com-
mandere Escadronscheferne: 

Lige ud 5 See til hoire: 
Enhver af disse Escadroner ile, i den efter 
Udsvingningen erholdte Direction, lige 
frem, indtil Fererne see, at de ved at 

svinge atter 4 Deel til hoire, kan erholde 
deres rette Escadrons Intervalle, og da 

commandere de ufortovet: Tll hoire 
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Sving: Marsch: Ligeud: Seetil 

holl'e! jagende med det samme rask hen 
imod aUiAriem6nl5-Linien, men forinden 
de aldeles have naaet den, bor de com-

mandere: Holdt! Ret! Denne Ret

ning ber stee sccrdeles hastig, og forinden 
den paafolgende Escadron kommer paa 

Linien. 

2» 

Skal Regiments s Svingningen gisres 

fremad til venstre, skeer saadant omvendt, 
dog iagttages derved, at naar Escadrons-

Fereren efter den sidste ? Deel Svingning 

til venstre haver commanderet: Llge ud! 

de da strar tilfsie: See tll venstre! 
og efterat have giort Holdt paa slligne-

Linien: Venstlt Ret! 

§- z-

Den venstre Flei - Escadronsom ved 

Henne Regiments-Svingning bestemmer 



79 

aUiAnements-Linien, retter stg ligeledes 

til venstre, indtil Regimentschefen com

manderer: See til hoire! 

A r t i k e l  X X I I I .  

Om hele Regimentets Svmgnmg 
baglands til hoire eller venstre. 

§ - 1 ,  

Regimentschefen commanderer: 

Med 4 hoire omkring! 
Skal efter Omkringvendingen den ferste 
Escadron tiene til alliAneinent) saa !ili-

foier han: 

Det hele Regiment til venstre 
Sving' Marsch! 

Efterat ferste Escadron har svinget ^ Deel 
til venstre, commanderer dens Forer: 

Holdt! hoire omkring! og rettes 
derefter til hoire; de ovrige svinge ikkun 

? Deel, og ile i denne Direction lige frem. 



89 

indtil de see, at de ved atter at svinge Z 
Deel til venstre, kan erholde den rette Esca-
dron6 Intervalle, fra den ellers paa den 
hoire Side af dem varende Escadron, og 
tillige komme nogle Skridt bag alligne-

NiLnts - Linien, hvor de efter Omstændig

hederne commandere: Llg? Ud! eller: 

Holdt! og naar de da have vendt om

kring, commandere de: MM'sch! for at 

jage frem paa alliAnernents-Linien, hvor 

de giore Holdt, og rette Escadronen saa 

hastig som muelig til hsire. 

§- 2-

Skal, efterat Regimentet med 4 har 
vendt omkring, Regiments-Svingningen 

giores til hoire, og altsaa sterde Escadron 
bestemme Linien, saastkeev 
saadant vice versa, og iagttages ikkun 

endnu herved: at den fierde Escadron, 

efterat have tilbagevendt med 4, rettes til 
ven
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ligeledes at have tilbagevendt med 4, com-
mandere i Fremrykningen imod alliAne-

irients-Linien: Ske tll venstre' og ef

ter Holdt! Venstre Ret! hvorefter 

Regimentschefen, naar han finder det for 

got, commanderer: See tll HMl-'t! 

§' z. 
Formedelst de omtalte Regiments-Sving

ninger, kan Linien bringes i hvilket alliA-

nienr Chefen finder for got, naar han i 

Forveien underretter Retnings Escadro-
dronen hvormeget den ^al fvinge; ellers 

giores alle Regiments - Svingninger be

standig ^ Deel. 

§ 4. 
Endnu bemcrrkes i Henseende til de oms 

talte Regiments-Svingninger, at naar 

Terrainet ikke tillader en eller anden Esca-

F 
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dron at marschere ubrudt den foreskrevne 

Vei, saa maa enhver Escadronsferer i flige 
Tilfalde vide at hielpe sig under MarjHen, 
enten ved at formere Delinger, ved at fal

de af, eller ved at trcekke til heire eller 

Venstre. 

Art ike l  XXIV.  

Om Contra-Marscherne-

§. i. 

Der bruges i Almindelighed ikkun 2 

forMellige Contra-Marscher, nemlig: en
ten for at forandre hele Liniens Fronte, 

eller for at forandre Fronten af en enkelt 

Escadron eller mindre Afdeling. 

§» 2. 

Skal en heel Linies Fronte forandres, 

bruges dertil stedse Contra-Marschen med 
Delinger paa folgende Maade: Skal Li

nien til hoire contramarchere, saa com--

wanderer Regimentschefen: 
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Det hele Regiment stal til hoire 
cvntramarchere! forske og anden 
Ejcadron med Delinger til hoire 

Sving! Marsch! 
Paa Ordet: Sving! s«!te Fererne ved 

al!e 4 Estadrvner sig foran deres De-

linger. 

Qvarteermesteren af fierde Escadron 

mcerker Stedet hvor Regimentets venstre 

Floi staaer, og Qvarteermesteren af forste 

Escadron, hvor hoire Floi staaer. 

Paa Marsch! udsvinge forste og an

den Escadron med Delinger ^ Deel til 

hoire, men forste EscadronS forste De-

ling svinger strax ^Tonr omkring. Deov-

rige Delingsforere commandel'e: 

efter Svingningen, men den forste: 

Lige  u d !  o g  n a a r  d e n  d e r e f t e r  e r  6  t i l  8  
Skridt fremrykket, svinger den atter Z 

Deel til hoire, og rider i en god Gallvst 

F Z 



84 

hen til Sredet, hvor Regimentets venstre 

Flsi har staaet, og gier der Holdt! Saa-
snart den ferste Deling kommer ved Siden 
af den anden, svinger den anden ligeledes 
H Deel til heire, og rykker saalangt frem, 

at den, efterat have svinget 5 Deel, kan 
komme lige bag den foranvcerende. Paa 

denne Maade felge alle Afdelinger af fer
ste og anden Escadron een efter anden, og 

saasnart ferste og anden Escadron ere kom

ne bag det Sted hvor sierde og tredie 

have holdt, lade Escadronscheferne De
lingerne indsvinge til venstre, og rette dem 
saaledes til heire, at deres Stilling bli

ver paralel med den sorrige RegimentS-

Linie. 

Paa Regimentschefens omtalte MNtsch! 

rykker sierde Escadrons sierde Deling 15 K 

16 Skridt ligefrem, svinger 5 Deel til 
heire, og rider i en kort Gallop til det 

Sted, hvor Regimentets heire Flei har 

staaet. De evrige Delinger af sierde og 
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tredie Escadron afmarschere paa samme 

Maade een efter anden fra venstre og fslge. 
Saasnart nu den fierde og tredie Esca-

dron ere komne paa det Sted, hvor fsrste 
og anden Escadron paa den forrige Regi

ments-Linie have holdt, lade Escadrons-

cheferne Delingerne indsvinge ti! hsire, og 

Escadronerne derefter raff jage frem imod 
den nye Linie, for at allignere sig med den 

paa samme allerede holdende fsrste og an

den Escadron. 

§> z. 

Rode Contra-Marschen gisres ikkuns 

Escadrons-, Divisions- eller DelingSviiS, 

og stedse paa Commandoet: Me!) 

til hoire Coutra-Marsch! Saasnart 
dette Commando er udtalt, jager den hsi

re Flei-Officeer og Trompeterne bag om
kring Escadronen, for at angive Stedet 

hvor den hsire Flsi efter Contra-Marschen 

stalstaae; derefter vende begge Floi-Un-
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derofficerer af forste og andet Geled deres 
Heste paa eengang ^ Deel til heire, svinge 
sammensluttede ^ Deel til hoire,og marsche-

re derefter saalangt frem, at de bag ved det 

sidste Geled kan svinge atter Z Deel tik 
hoire, derncest ride de tilsammen bag det 
andet Geled forbi, hen til det Sted hvor 

venstre Flei har staaet, og her dreier en

hver sig ? Deel til venstre, for at angive 

hver sit Geled. 

De efterfolgende forholde sig efterhaan-
den som deres hoire Sidemcend give dem 

Plads, paa samme Maade indtil Midten 
akCommandoen. Den anden halveDeek 
af Commandoen dreier Hestene ligeledes 

forste Gang ? Deel til hoire', og marsche-
re derefter saalangt sammensluttet frem, 
indtil de komme til den ncest for dem op-

marscherte Rode, hvor de tilsammen svin

ge 5 Deel til heire, og enhver seger strax 
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sit Geled, nemlig: den af andet Geled 

fatter sig ved Siden af sin forhen havte 
heire Sidemand, og den af forste Geled 
rider andet Geled forbi, og flutter sig lige

ledes til sin heire Sidemand i forste Geleds 

A r t i k e l  X X V .  

Om Deployerwgerne. 

§. i. 

Atle Deployeringer ffee efterdags ale

ne med 4. 

§. 2. 
Enten der er heire eller venstre afmar-

scheret, saa sinde dog ikkun z Deploye

ringer Sted, nemlig: 
1) Naar czueueri eller den bageste Esca-

dron ffal dcsmarqueres. 
2) Naar eller de bageste Escas 

droner ffal drage op paa den forreste 

Efcadrons-Linie — og 
z) Naar der ffal deployeres til Midten. 
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§. Z-

Paa Regimentschefens Commando: 

Der ffal deployeres! siutte Eskadro

nerne sig paa 8 Skridts Afstand til hver
andre. 

§. 4-

AlleDeployeringer skal gioresi en rask 

Gallop, og Retningen ffee scerdeles hastig. 

§. 5. 

Er Colonnen hoire afmarscheret, og 

Ml, eftcrat der er sillttet til De-
ployeringen, demasqneres, commanderer 

Regimentschefen: Deployeer! Med 
4 hoire om! See til venstre! 
MiN'sch! forste, anden og tredie Esca-

dron som have vendt ^ Deel til hoire, ride 
i denne Stilling alle paa eengang og i en 

rask Gallop ud til den hoire Side; hvor-

imod den bageste eller fierde Escadron, 

som seer strax til venstre, marscherer lige
frem. 
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Saasnart den ncestbageste eller tredie 
Escadron er kommen saameget ud til hoi-

re, at den kan faae sin EscadronS Jnter-
vatle fra den bagved vcrrende sierde, com-

manderer tredie Escadronsferer, som under 

denne Marsch har opholdt sig ved sin Esca

drons bageste eller venstre Floi: BtN-

stre om! See til venstre', holdende 
derefter saalcenge noget an, indtil den sier-
de som vedbliver at see til venstre, er kom

men i Linie med ham, og haver den tredie 

Escadron at rette sig efter sierde; dog maa 
den sidstncevnte indrette sin Marsch nogen
ledes efter de paa heire Side varende, 

saa at, naar forste Escadron gior Fronte, 
alle 4 Escadroner kunne vcere i Linie med 
hverandre. 

De ovrige Escadroner forholde sig alde
les som her om tredie og sierde er sagt, og 
naar Linien er formeret, commanderer Re

gimentschefen: Holdt! tilfoiendederefter 

VM han finder det nodvendigt: 
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Venstre Ret! See til hsire! 
Skulde Linien derimod efter Formeringen 

blive i Marschen, commanderer Regi

mentschefen: See til hsire! Mener 

det Sted paa hvilket sierde eller 

Mems-Escadronen efter Liniens Forme

ring stal staae, nmrket, saa commanderer 
hver Escadrous-Forer naar han kommer i 
Retningen med samme: Holdt! Ven
stre Ret! og Regimentschefen derefter: 

See til hoire! 

§. 6. 
Er Colonnen venstre afmarscheret, og 

yueuen skal demasqveres, skeer saadant 

vies versa paa Regimentschefens Com-

mando: Deployeer! Med 4 venstre 
om! Marsch! 

nemlig den forste nu bagved varende Esca-
dron marscherer lige frem. Fjerde, tre-

die og anden Escadron vende med 4 til 

venstre, og galoppere ud til samme Side. 



Escadrons-Intervallerne tages fra den 
bag enhver varende Escadron, og Retnin

gen ffeer til hoire. Ved denne Deploye-

ring maae Forerne af sierde, tredie og an

den Escadron opholde sig ved deres Esca

drons hoire Floi, og det indtil de havs 

commanderen Hsire l)M! 

§ 7-
Er Colonnen hsire afmars6)eret, og den 

bageste Escadron ffal formere Linien med 
den forreste, saa commanderer Regiments-

Chefen, efterat der er siuttet tet til De-

ployeringen: 

Deployeer! Med 4 venstre om! 
Marsch! 

Den ferste nuvcerende forreste Escadron 
holder stille; de bagved vcerende vende alle 

paa eengang med 4 til venstre, ilende i en 
rask Gallop ud til samme Side, og saasnart 
den anden Escadron er kommen saalangt 

ud til venstre, at den kan erholde sin rett? 
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Jntervalle fra forste Escadron, komman

derer Foreren strax : Hvile 0M! oz 

marscherer raff frem i killiAnernenwtmed 

forste Escadron, men forend dette aldeles 

er naaet, commanderes: Holdt! Ret! 
og ff'eer denne Retning til hoire. 

Tredie og fierde Escadron forholde sig 
aldeles som om. anden er sagt. 

§. 8. 
Er Colonnen venstre afmarscheret, og 

de bageste Escadroner ffal drage op paa 
8inien, saa f!^eer saadcmt vice ver8a paa 

Regiments-chefeliS Commando: 

Dep loyeerMed  4  w i re  om!  
See tit venstre! Mursch! 

nemlig den fierde nu foranvcrrende Esca

dron holder stille og retter sig til venstre, 
hvorimod tredie, anden og forste vende 

med 4 til hoire, og ride i en raff Gal-
lop ud til samme Side. 
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Escadrons-Jntervalferne tages fra den 
foran dem varende Escadron, og bemær

kes herved, at Fsrerne, efterat have com-

manderet: Venstre 0N!! i det de jage 

frem imod aUiAri6rnent5-Linien comman-

dere: See til venstre! og efterHoldt! 

igien: Venstre Ret! hvorpaa Regi

mentschefen naar han sinder det forgot, 

commanderer: See ti! hsire! 

Er Colonnen hsire afmarscheret, og 
der ^al deployeres til Midten, benævner 

Regimentschefen, efterat der er sluttet til 

Deployeringen, den Escadron som ffal 
have tewri eller tiene ti! Retningen, com-

wanderende dernceft: 

Til Midten depsoyeer! Mcd 4 
hsire og venstre om! Marsch! 

Antages at anden Escadron Ml bestemme 
alligriernerits-Linien, saa marscherer den 
ligefrem, og bliver ved at see til hsire. 

Den foranvcerende Escadron vender med 
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4 til hsire, sg trkkker hurtig ud til samme 
Side, hvorimod de bagved vcerende vende 
med 4 til venstre, jagende ud til denne 

Side. I svrigt forholdes det med Inter
vallerne og Retningen som ^keer til Mids 

tcn, efter de forhen givne Regler. 
Er Stedet hvor alliAQelneiitZ Esca? 

dronen skal staae, bestemt, saa gior den 
der Holdt, og Regimentschefen comman-

derer naar Linien er ve! rettet: 

hNve! men skal Linien efterår den er for

meret forblive i Marschen, saa comman-
'derer Regimentschefen naar han finder det 

sorgen See til hsire! eller: Holdt! 

§. 9. 
Er Cvlonnen venstre afmarscherel, oz 

der Ml deployeres til Midten, ffeer saa-

dant vice vei-sa. 

§. IO. 

Da Regimentschefen ved alle forhen 

benttvnte Deployeringer selv commanderer 
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Vendingerne, saa kan ingen Fejltagelse 

sinde Sted, naar ikkun den forreste og ba

geste Escadronsforer huffer, om Colonnm 

er hoire eller venstre afmacscheret, samt 
hvilken Escadron ved den rette Regiments-

Linies Formering Ml komme paa hoire 

eller venstre Floi; alene heraf kan man 
med Sikkerhed vide om deres Escadron 

fkal giore Vendingen eller ei» 

§. il. 

I Henseende til de forhen omtalte De-

Ployeringer, paalc?gges Regimentschefer

ne at forandre Colonnens Stilling paa 
Stedet hvor den staaer, paa folgendeMaa-
de, nemlig: naar der er sinttet til De-

ployeringen, commanderer Regimentschef

en med Hensyn til det Sted aUiAnenients--

Linien efter Deployeringen ffal have: 

Med Escadroner til hoire! eller: 

venstre Sving! Marsch! og naar 

han seer at den forreste Escadron har svin
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get saameget som behsves, for at erholde 
den forlangte Direction, commanderer 

han uforlovet: Holdt! og dernceft De-

ployeringen, hvormed i alle Maader for

holdes ester de forhen derved givne Regler. 
Da de ovenfor omtalte Svingninger 

som Escadronerne i Colonnen maattegiere, 
aldrig gisres over ^ Deel, men for det 

meste vel ikkun nogle faae Skridt, saa 
maae Escadronsfererne noie iagttage, at 

de ikke svinge formeget, saa at alle Esca-

droner efter Holdt! kan have samme Di
rection som den forste. Skulde Regi
mentschefen efter Svingningen finde det 

nodvendigt at rette den forreste Escadron, 

forinden han har commanderet Deploye-
ringen, saa maae de evrige ufortovet af 

Escadronscheferne bringes i samme Di-
rection. 

Skulde Colonnen, i den Direction Esca

dronerne efter Svingningerne have er
holdt. 



97 

holdt, fremrykke, saa marscherer tewn 
i samme ligefrem, og de bagved vcerende 

Escadroner trcekke dem under Marschen 
igien lige bagved de foranvcerende, hvil

ket ffeer formedelst TrakningS-Marschen. 
See Side 6z og 102. 

Da Maaden at bringe Colonnen under 

Marschen i en anden Direction, er saa al-

mindeligen bekiendt, saa tales her ikke 

om samme. 

A r t i k e l  X X V I .  

Om Skraa- og Trceknings - Mar
schen med hele Regiments-Linien. 

§. i. 

Skraa- eller Diagonal-Marschen, som 
bruges til at overfleie, gieres enten ved at 
ndsvinge med Delinger ~ Deel til den 

Side den ffal gisres, eller ved at udsvin-
G 
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ge eller vende med 4 til hsire eller venstre 

^ Deel, som ogsaa kaldes at gisre halv 

heire eller venstre.om. 

§. 2. 
Skal S?raa - Marschen gieres med De

linger til hoire, saa commanderer Regi

mentschefen : 

Ttl Skraa < Marschen til boire! 
Med Delinger til hsire! S'mg! 

Marsch! 
Naar Escadronerne have udsvinget med 
Delinger 4 Deel til hoire, commanderer 

hver Escadronsforer, ifald Linien ikke er 

i Marsch: Hvidt! og Regimentschefen 

derefter: Marsch! See ttl venstre! 
men ffeer denne Skraa - Marsch, naar 
Linien allerede er sat i Marsch, saa til-

foier Regimentschefen efter SvlNg! 

Marsch! Ligeud! See til venstre! 
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§- ?. 
I denne Marsch, som maa giores i en 

god Trav eller Gallop, maae Delingernes 

venstre Floimcend, ved at see til hsire, 

rette sig vel efter hinanden, saa at de bli

ve i en Linie, som er paralel med den for

rige Regiments-Linie. Ligeledes bor de 

paa det noiagtigste vedligeholde de Distan

cer, som hver Deling ved Udsvingningen 

fra en til anden erholdt; iscer bor de hoire 

Floi-Ossicerer, som strax efterat Delinger

ne cre udsvingede, scette sig paa venstre 

Floi af deres Escadrons forste Deling, 

soge at vedligeholde Paralel - Linien og 

det rette Mellemrum fra en Escadron til 

anden. 

Er den Officeer som rider paa Res 

gimentets Floi, givet en Punkt hvorpaa 

han ffal rette sin Marsch, saa maa han 

ikke vige fra samme, og de evrige bor saas 

»neget mueligt rette sig ester ham. 

G s 



§. 4-
Naar denne Skraamarsch skal ophsre, 

commandererRegimentschefen: Llgt Ud! 

Sse til hslve! Indsvingningen maa 

fkee af alle Delinger paa eengang: og ester: 

Lige ud! See til hsire! forbliver 

Linien i samme Marsch som forhen, det 

vare sig Trav eller Gallop, 

§. 5. 
Skal Skraa - Marschen med Delinger 

giores til venstre, skeer saadantviee versa, 

men enhver vedbliver at see til hoire, und

tagen Delingernes hoire Flsimcend, som 

bor see til venstre, for at kunne rette sig 

med hverandre. 

Ligeledes vedbliver hele Linien efter Lige 

ud! at see til hoire, naar det ikke ander

ledes befales. 

Ved disse Skraae-Marscher satte Fe-

rerne sig ikke foran Delingerne. 
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§.6. 
SkalSkraa- eller Diagonal-Marchen 

gieres n:ed 4 halv hoire om, saa comman-

dercr Regimentschefen : 

Til Skcaa - Marschen til hoire! 
Med 4 halv hoire om! 

Gelederne svinge hver for sig med 4 ud til 
heire, og forholde sig derved efter den 

Forskrivt som i den Artikel om Vendin
gerne med 4 er givet, undtagen at ved 

denne Leilighed de 4 tilsammen afdelte 

Mcend ikkun svinges Deel, eller giereVen

dingen halv hoire om. 

Gieres denne omtalte Skraa-Maesch 
formedelst Vendingen med 4 naar Linien 

holder stille, saa tilfeier Regimentschefen, 
efterat have commanderet Vendingen, ik-

k»»: See til venstre! Marsch! 
og skeer Vendingen efterat Linien har sat 

sig i Marschen, saa commanderer Regi

mentschefen alene Vendingen, og: See 
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tll ! thi i begge Tilfcelde udsvin

ge de tilsammen afdelte Mcend i hvert Ge
led ikke mere eller mindre end - Deel. 

De hoire Floi-Officerer scette sig ved 
hver Escadron paa venstre Floi af de for-

ste 4. 

Naar denne Skraa - Marsch ffal hore 
op, commanderer Regimentschefen ikkun: 

Lige ud! See til hsire! I ovrigt ud-

sves denne Skraa-Marsch med 4 for det 

meste efter samme Regler, som naar den 
giores med Delinger. 

§. 7. > 
Skal denne Skraa > Marsch giores med 

4 til venstre, jVeer saadant vice versa. 

§. 8. 
Skal Regiments-Linien i det den mar-

scherer frem, ikkun bringes lidet til en af 
Siderne, saa bruges dertil Trceknings-

Marschen, som udoves paa folgendeMaade: 



Regimentschefen commanderer: Trctk 

tl! hmre! Hver Mand dreier sin Heft 

sirax, men ikkun ^ Deel til hoire, saa at 

hans Hests Hoved derved bringes bag Ho

vedet af den hoire Sidehest, hvor det og 

vnder Marschen bor forblive, og ved at 

anlcegge den venstre Schenkel eller Spore, 
forekommes, at Hestens Bagdeel ikke kom
mer ud til venstre. 

Ved denne Trceknings - Marsch maae 

de 4 EfcadronerS hoire Floimcend forblive 
i Linie med hverandre, og paralel med 

den forrige Regiments-Linie. Escadro-
uernes venstre Fleie bor ikkun blive nogle 
faae Skridt lcengere tilbage end de hoire. 

Naar denne Trceknings-Marsch Ml op
hore, commanderer Regimentschefen: 

LM Ud! Hver Mand bringer strax sin 
Hest i den forrige lige Stilling, ved at 

dreie den lidet til venstre. 
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Det Mandskab som er noget tilbage, 

waa komme scerdeles hastig frem og rette 

sigtil hoire. 

§- 9^ 

Skal denne Trceknings-Marsch gieres 
ril venstre, ffeer saadant vice und

tagen at paa Commandoet : Trcrk til 

dtttstve! enhver i hele Linien ogsaa seer 

til venstre, og naarTrcekningS-Marschen 

skal ophore, vedbliver Mandffabet efter 

Commandoet: Lige Ud! at see til ven

stre, indtil enhver Escadron iscer, samt 

Hele Linien, er vel rettet, og RegimenkS-

Chefcn commanderer: See til hsil'e ! 

' §. IO. 

Da alle disse omtalte Skraae-Marscher 

for det meste bruges for at vinde Fiendens 

Flanke, saa maae de, for at frembringe 

den sande Nytte, kunne giores i en stcrrk 

Gallop, og med sterste Orden. 
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A r t i k e l  X X V I I .  

Om Regimentets Attaque eu I^inie. 

§- r. 

Naar der skal attaqueres, maa det 

hverken ved Signal eller Commando-Ord 
iforveien tilkiendegives, merr det paa-

lcegges Regimentscheferne, for at vcenne 

Escadronerne stedse at vcere fcerdige til 
Angreb, meget ofte naar Regimentet har 

formeret en eller anden nye Linie, f. Ex» 
efter Opdeployeringen, Opmars6)en eller 

Indsvingning, Regiments-Svingning og 

Skraa-Marschen, strax naar den sidste 
paa Linien komne Escadron neppe er allig-

neret, fra Stedet af at giere en kort At

taque i Gallop eller Carxiere. 

§. 2. 
Naar Omstændighederne tillade det, 

ber i Attaquen ikke paa eengang gieres 

Holdt, men Regimentet derfra bringes i 
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Gallop, Trav eller Skridt, deels for er 

at tilvcenne Hestene at standse ved alvorli

ge Begivenheder i Carrieren, og deels 

for at Mane dem for den voldsomme Pa

rering. 

§- z. 
Hver Gang Attaquen ffal begynde, el

ler naar Linien allerede har sat sig i Mar-

schen dertil, gives den hoire Flsi-Dst'i--

ceer en Punkt at attaqucre paa, og det 

uden Hensyn, enten den salder til hoire, 

til venstre eller ligefrem, og om Regi

mentschefen vilde give Regimentet en Di-

rections Forandring, saa averteres alle 

Eftadronsfererne derom, hvilken Floi der 

skal holdes tilbage, og maa Flsi-Office-

ren/ som derigerer Marschen, soge at er

holde Mellempunkter mellem sig og den 

givne Punkt. 

Saavel ved denne Leilighed, som ved 

andre Begivenheder, hvor Linien er sat i 
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Skridt, Trav, Gallop eller Carriere, bor 

Flo: - Officeren ved hver Escadron til-

holdes, at rette Marschen og Inter
vallen efter den Escadron, som paa Re

giments-FWLen derigerer Marken, og 

altsaa, for ei at tabe Escadrons-Interval-
len, l fornedne Tilfcelde trcekke til hsire 

eller venstre; dog maae de ikke lade sig 

forfsre af en eller anden Escadrons usta
dige Riden, eller naar ved samme forme

delst en Hests Styrtning eller andre Aar-
sager findes Uorden, men de maae rette 

deres Marsch efter det Hele, og Regimen
tets Flei. 

§- 4-
Almindelig forblive Blcenkerne under 

Attaquen 6ri liriis med deres Escadro-

ner, men ved alvorlige Begivenheder, 

eller naar Regimentschefen ellers sinder 
det nsdvendigt, kan han scnte saamange 

han sinder for got bagved Fronten, for 
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atdnkkeEscadronS-Aabningerne og Regi

mentets Flanke. 

§- 5. 
Ved alleAttaquer forbliver RegimentS-

Chefen nogle Skridt foran Aabningen af 

anden og tredie Escadron, og Escadrons-

Cheferne ligeledes foran deres EscadronS 

Estandart, som forbliver i forste Geled, 

og paalcegges det iscer Estandartens Si

de- og Eftermand at vare opmærksomme 

paa samme, og at forsvare den imod 

Fienden. 

6-

Det forste Geled holder Sidegevcrret, 

det vare sig Sabel eller Pallask, med no

get boiet Arm i Terzen, saa at Odden 

kommer frem over Hestens Hoved; paa 

denne Maade ere de ikke alene fcerdige til at 

parere, men Vcrrget fores tillige saaledes, 

at de strax og ligesom Lejligheden dertil 

gives, kan bruge det til Hug eller Stik. 



Det 2det Geled holder Sidegevceret ab 

deles til Hugningen, nemlig med noget 

beiet Arm hoit i Veiret, og trcenger ved 

Carrieren saaledes ind paa forste Geled, 

som om hver Mand vilde bryde igiennem 

eller ride sine Formcend overende. 

§> 7-
Imod Cavallerie ker hele Attaquen, 

men iscrr Carrieren giores kort, saa at 

Hestene med fuld Kraft kan stede ind paa 
Ficnden. Ligeledes maa Carrieren ikke 

giores stcerkere, end at alle Heste kan felge, 

og altsaa ikke bestemmes efter enkelte He

stes raffere Leb» 

§> 8. 
Endffiendt det befales, at alle Evolu

tioner, og isnr Attaquerne, skal giores me
get hurtig, saa maa dog Orden og god 

Slutning ansees som Ting af yderste Vig
tighed. 
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A r t i k e l  X X V I I I .  
? ? j 

Om Attaquen en Lc^e!!0n. 

§. i. 

Regimentschefen averterer Escadrons-

Commandeuren iforveien, fra hvilken 

Floi Attaquen Ml begynde, og naar der

efter Signalet No. z blcefts, sottter den 

bencevnte Floi-Escadron sig strax fra Ste
det i Gallop, de evrige blive holdende, 

eller i samme Marsch de ere i, indtil den 

sidst for dem paa Linien fremrykkede Eska
droner avanceret 25 a zo Skridt, da de 

een efter anden folge i samme Fart, hol

dende bestandig den omtalte Afstand. 

§. 2-

Naar Regimentschefen ved den forreste 
Escadron lader blcese til Carrierre, falde 

de bagved vcnende Escadroner ligeledes 

strax i Carrieren. 



I I I  

Blcefts Signalet No. 4, saa falder den 

foranvcrrende Escadron i en jevn Marsch, 

og de tilbageværende jage hastig frem for 
at allignere sig med samme. 

§. 4. 

Blceses Holdt forinden Carrieren er be
gyndt, gior hver Escadron, paa den ha
vende eckellon-Distance, Holdt. 

§. 5-
Er Attaqnen begyndt fra venstre Floi, 

saa see og rette Eftadronerne sig til sam
me Side, indtil der giores Holdt, eller 
Linien igien er formeret. 

A r t i k e l  x x i x .  
Om Attaquen en 

§. 1. 

Da den ikkun udoves med enkelte Esca-
kloner, som detacl>eres for at borttage et 



ns 

Bakterie, saa er derved intet scerdeles at 

forklare, undtagen det, at Mandskabet 
bor tilvcrnnes at jage vel adspredt rask 

frem, samt strax at adlyde Appellen. 

§- 2. 
Det paalcrgges Regiments- og Esca-

drons6^eferne, for ogsaa at vnnne Mand

skabet til en hastig Samling, at lade dem 
adsprede, og siden formedelst Blnsning 

til Estandarten, igien samle, hvorved noie 

paasees, at hver Mand strax jager til 
Estandarten, samt uden megen Tummel 

indrykker i sit Geled, og det uden at soge 

sin forhen hav te Sidemand. 

A r t i k e l  X X X .  

Om Retiraden en IZckiquisr. 

§. I. 

Naar Regimentet skal retirere en scki. 

Mier) skeer saadant strax med hele Esca-
droner, 



droner, og Regimentschefen befaler ifor-
veien om de lige eller ulige Nummer ha

vende ffal begynde, samt hvorlangt de 
hver Gang Ml gaae tilbage. 

Oberstlieutenanten eller Majoren , af 

hvilke bestandig den ene skal opholde sig ved 
den Linie som i Retiraden er bagest, under

rettes af Regimentschefen til hvilket Sted 

Retiraden Ml gieres, samt i hvilken Stil
ling eller Direction den retirerende Linie 

skal bringes, og haver denne Stabs-Ossi-

ceer at paasee, at Regimentschefens Be
faling paa det noiagtigste vorder iværksat, 

§. 2. 

Saasnart det 9de Signal vorder blcvst, 
jage alle Blcenkerne, som ved hver Esca-
dron udgiore fierde Deling, tilligemed de 2 
paa ferste og andet Geled af dem vcerende 

Underofficerer frem, og fordele sig foran de

res Escadron, paa den Maade som det sideli 

H 
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findes bedrevet. Med disse Blankere 
felger den yngste bag hver Escadron siut-
tende Officeer, hvorimod den venstre Flei-
Officeer forbliver ved Escadronen og sint-
ter sig til tredie Deling, som nu udgier 

Escadronens venstre Flsi. 

§- z-
Naar Signalet No. 11 vorder blcest^ 

vende de bencevnte Escadroner strax mcd 4 
omkring, for at gaae saalangk tilbage, som 

Chefen har fundet forgot at befale-

§. 4-
Naar de forst retirerende Escadronee 

have igien giort Front imod Fienden, til-
kiendegive de saadantdeForanv^rende ved 
en Appel; disse begynde da ligeledes Re
tiraden, og gaae dobbelt saalangt tilbags 

som de ferste, forholdende sig paa samme 
Maade. Skal den retirerende Linies Di-

rection forandres eller rrakke sig til heire 

eller venstre, saa skeer saadant ikke, fer-



end den er passeret den som har Front imod 

Fjenden, oH da angiver den under Reti

raden paa hsire Flsi varende Escadron 

den nye iM.Ane!nerit8-Linie, ved at brin

ge den ene Flsi mere frem eller tilbage end 

den anden. 

Efter samme Regel forholdes det, naar 

de retirerende Escadroner ^al trcekke sig 

til heire eller venstre, hvilket, ligesom det 

Ml vare meget eller lidet, enten gisres 

formedelst Traknings-Marschen eller med 

4 halv hsire eller halv venstre om. 

De paafolgende Escadroner forholde sig 

paa samme Maade, og rette sig paralet 

med den Linie som har taget en ny Di-

rection, samt trcekke sig saaledes, at Esca-

drons- Intervallerne vedligeholdes. 

§- 5-
Blinkerne som for Retiradens Begyn

delse have jaget frem, fordele sig for deres 

Escadron,som vedheftedeFigurNo» i viser» 

H 2 
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8. 6. 
Her antages at ved hver Escadron om

trent besinde sig zc> til Z2 Blcenkere og 

2 Underofficerer, som udgier sierde Deling; 
herafrider den venstre Flei-Underofficeer af 
ferste Geled til a, og den af andet Geled 
til K, for at have Tilsyn med de fremsend

te Blcenkere; fra venstre Floi af at regne, 

ride L Roder frem, hvoraf de som have 
holdt i ferste Geled, formere den ferste 
Blcenker Linie, og de af andet Geled om
trent 2O Skridt bag disse, den anden Li
nie, dog saaledes at den ottende Rode fra 

venstre Flsi at regne, kommer for Esca-
dronens hsire Flei, og saa fremdeles ind

til den venstre Fleirode, som kommer foe 

EscadronenS venstre Floi. 

Alle disse Blankere fordele sig som Fi
guren viser foran Escadronen, og ere om
trent i zvo Skridts Afstand fra samme. 
Foran det af sierde Deling endnu tilovers-

vnrende Mandskab, scttler sig den forhen 



omtalte yngste Escadrons Officeer, og ri
der med samme omtrent Skridt lige

frem, for at soutinere Blinkerne. 

§. 7-
Saafnart det forhen omtalte Signal til 

Retiraden er givet, begynde de forreste 

Blcenkere ved hele Linien Scharmyserin-

gen til hoire og venstre frem og tilbage, 
uden meget at avancere. 

§. 8. 
Strax cfterat de foranvcerende Blcen-

kere have afskudt deres Pistoler, jage de 
hen bagved deres Secondant, og naar 
de omtrent ere komne 2O Skridt bagved, 
vender Secondanten ligeledes tilbage uden 
at affyre sin Pistol, naar hans Kammerat 
ikke bliver forfulgt. Officeren, som med 
sin Commando paa samme Tid som hans 
Escadron har vendt omkring og fulgt den, 
maa see sig vel tilbage, for i behevende 

Tilfcelde strax at giore Front. 



HF 

Blcenkerne som fslgc deres Escadroner 

Paa forhen ncevnte Afstand, maae igien, i 

det de ride tilbage, lade deres Pistoler, 

og naarEscadronen gier Front imod Fieli

den, gier Officeren med sin Commando 

hg Blamkerne det samme. 

§-9-
Saasnart de retirerende Escadroner hore 

KZ Blcenkerne tilbagekaldes, giore de stra^ 

Front imod Fienden, og de tilbageværen

de ile frem for at formere Linien. 

§- IO. 
Naar nu Blcenkerne formedelst Signa

let No. iO ere tilbagekaldte, forfoie de sig 

uden Ophold igiennemAabningerns og om 

Floiene, tilligemed Officerens Troup, til 

deres Escadroner, for i storste Hast at for

mere igien ved sammeden fierde Deling; 

yg scetter den venstre Zloi-Offlceer sig igien 

paa sammes venstre Floi« 
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A r t i k e l  x x x i .  

Om at trcrkke sig igicnncm Infan
teriet ,i Avanceringen-

§- i-
Regimentet som holder enlluis bag In

fanteriet, formerer Delinger, hvilket ffeer 
ved alle Escadroner paa eengang og stedse 

fra hoire Floi;' med disse jager det igien-
nem de Aabninger som gieres i Infame--

rie-Linien, og.saasnart de ere komne paa 

hun Side, formeres strax Escadroner. 

' §- 2. 
Ved siige Giennemmars6)er maae de 

foranvcerende Delinger eller Escadrons 
forblive vel rettede med hinanden, 

og Escadrons-Intervallerne paa det nsis 

agtigsie vedligeholdes. 
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A r t i k e l  X X X I I .  

Om at trcekke sig igiennem In
fanteriet i Retireringen. 

§. i-
Det hele Regiment retirerer sig, efter-

at have vendt med 4 omkring, i  en god 

Gallop med ubrudt Linie paa 2 a zoo 

Skridts Afstand imod Infanteriets Linie, 

hvor der paa Regimentschefens Comman-

do, eller det af ham iforveien bestemte 

Signal, ved alle Efeadroner paa eengang 

fra venstre eller den forhenværende hoire 

Floi, formeres Delinger, hvormed iovrigt 

forholdes eft?r de forhen ved formerin

gerne givne Anviisninger. 

Ligeledes maae Fererne ved hver De-, 

ling blive de samme. Paa denne Maade 

jager Regimentet igiennem Jnfanterie-Li-

nierne, og maae tewi-ne derved blive vel 

keltede med hverandre, famt Efcadrons« 

Intervallerne neiagng vedligeholdes. 
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§. 2. 
Saasnart Regimentet er kommet bag 

ved Infanteriet, formeres Escadronerne, 
og paa Signal, eller Regimentschefens 

Commando, vendes tilbage med 4. 

§ .  z -
I Tilfttlde at Blcvnkerne ffal dcekke Re

gimentets Retirade, forholde de sig lige
som ved Retiraden en ecdiczuier-, dog 

maae de felge noget hastigere efter, saa 
at de ikkun ere 150 til 200 Skridt fra 

samme, og naar de tilbagekaldes, hvilket 

skeer saasnart der formeres Delinger, maae 
de i en strygende Gallop sege at naae og 

folge deres respective Escadryner. 
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A r t i k e l  x x x i l i .  

Om at passere en Broe eller De-
filee i AvaiicerinZe!?. 

§. i. 
Er Defilcct besat, maae saaman^e 

Mand som behoves for ar forcere det, 

ftaae af Hestene og fyre med Carabinerne, 

hvornnst Vlcenkerne gaae forst over for at 

scharmysere paa hiin Side. 

§. 2. 
Af Regimentets Linie, som har giort 

Holdt l en efter Omstændighederne pas

sende Afstand fraDefileet,gaaer den Esca-

dron som cr ncrrmest, forst over, ved at 

formere Delinger fra hoire. 

De paa hoire Side af denne vcrrende 

Escadroner, svinge med Delinger til ven

stre og folge efter, hvorimod de som be-

sinde sig paa venstre Side af den forste af-

marscherte Escadron, svinge med Delin
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ger til hoire, ftlgende den sidste Deling 

af hoire Floi. 

§. z-
Saasnart hver Escadron er kommen 

igiennem Defileet, formerer den sig strax, 
og opmarschercr paa det samme i Linien 

tilkommende Sted. 

§. 4» 
Er det ikke anderledes befalet, gier den 

Escadron som forsi er gaaen over, paa hiin 

Side i 2OQ Skridts Afstand fra Desileetj, 

Holdt. 

§. 5-
Har Regimentet forinden Overgangen 

foretages, alt sat sig en saa 
gaaer Avantgarden forst over, og Escadro-
nerne formere i fornoden Fald Delinger, 

naar de een efter anden nccrme sig Defi
leet, og om de i dette Tilfalde paa hiin 

Side skal blive «ri colonne z eller stM 
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ester Overgangen formere Regiments-Li
nien, saa befales det iforveien. 

§. 6. 
Regimentschefen gaaer, tilligemed den 

forste Eftadron over, og en af Stabsoffi
cererne forbliver ved Defileet, indtil hele 

Regimentet er gaaet igiennem. Ligeledes 

felger enhver Escadronschef med sine fersie 

Folk, hvorimod den celdste Officeer efter 
ham forbliver ved Overgangsstedet, indtil 
hele Escadronen er passeret. 

A r t i k e l  X X X I V .  

Om ar passere en Broe eller et 
Defilee i Retirermgen. 

§- i-
NaarRegimentS'Linien har trukken sig 

paa 2 a ZOO Skridts Afstand mod Desi-

leet, giores Front imod Fienden, dernast 



assaldes fra begge Regiments-Floie paa 

eengang med Roder, omtrent paa samme 

Maade som ved Contra-Marschen med 
Roder. Trompeterne af ferste Escadron, 

samt Regimentets hoire og venstre Floi-

Officeer ftSde ved Defileet sammen, og 
gaae forst over; strax paa disse folge begge 
Geledernes hoire Flei-Underofficerer, de 

af forste Escadron ride ved Siden af hver
andre ti! Overgangsstedet, ligeledes de 2 

af fierde Estadrons venstre Flei. Disse 
4 Underofficerer maae indtræffe paa een

gang ved Defileet og gaae sammensluttede 
en Iwis over. Saaledes folge fremde
les 2 Mand af Regimentets heire, eg 2 

af venstre Floi, som ligeledes alle 4 ved 

Defileet sammensluttede gaae over, hvilket 
paa denne Maade vedvarer, indtil hele 

Linien er passeret. 
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§. 2. 
Saasnart de forreste ere passerede Des 

fi'leek, ride de af ferste Escadron strax tit 

venstre> og de af sierde til hoire, og mar--

schere op paa det Sted hvor Linien paa 

hiin Side skal formeres, hvilket efter Om

stændighederne maa vcere i  4 til 50« 

Skridts Afstand fra Desileet«. 

§' 
Findes det nedvendigt, sidde de forst 

passerede Delinger af forste og sierde Esca

dron, efterat de have bragt Hestene til det 

ncermeste ^udfrie Sted, strax af, og pos 

stere sig saaledes, at de kan dakke Over

gangen. 

§. 
Alle Tscadronernes BlKnkere ere ds 

sidste som retirere igiennem Desileet, nem

lig: naar de sidste eller mellemste i Linien 

varende Escadroner begynde Retiraden, 
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trcekke de til Blcenkernes Sontien foran 

Escadronerne varende smaae Officeers-

TroupS sig sammen til Midten, og de foran 

dem varende adspredte Blankere krakke sig 

ligeledes noget mere sammen og tilbage. 

Efterat samtlige Escadroner ere gangne 

over Desileet, folge de smaae Troups og 

efter disse de adspredte Blankere, paa den 

Maade som Lejligheden best tillader. 

§- 5-
Ved hver Escadron maa Chefen felge 

wcd de sidste af sine Folk, og den nast-

aldste Officeer med de forste. 

§. 6. 
En af Stabs-Officererne forfoisr sig 

forinden Retiradens Begyndelse til him 

Side af Desileet, for at beserge Liniens 

Opmarsch, samt hvad der ellers findesnod? 

Dendigt at foranstalte, og haver han at 
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mcerke de Punkter hvor Regimentets Floi, 

ifslge Regimentschefens Befaling, efter 

Liniens Formering ffal staae. 

Hvorledes iovrigt Overgangen skeer, 

viser vedheftede Figur No. 2» 

Ar t i ke l  XXXV.  

Om Skydningen med Carabinev 
og Pistoler. 

§. l. 
Endffiont Skydningen efter Comman-

do og med Tempoer, ved alvorlige Begi

venheden ei bruges ti! Hest, saa maa 
Mandffabet ikke desmindre oves deri; 
men det maa ydermere holdes i den øvel

se baade med Carabiner og Pistoler at 

ramme Skiven, samt hastig at lade igien, 

hvormed ialt forholdes efter Ererceerffo-

lens Instrux. . 
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A r t i k e l  X X X V I .  

Om Afst'dnmgcn/ Hestenes Kobling/ 
og Opstillingen til Fods. 

§. i-
Naar Gelederne ere aabnede og Side-

gevceret indstukket, commanderer Regi-

mentschcfen Sld af! Ved begge Ge

leder rykker hveranden Mand en Hests 

Lcengde hastig frem og staaer stra.r af Hesten, 

som uden videre Commando kobbles De-

lingsviie til hoire. 

§. 2-
Efterat Hestene ere koblede, aftager 

hver Mand som ikke er befalet at blive 

ved Hestene, Handlerne, scettende samme 

foran i Gehcenget, med ud- og nedad 

vendte Kraver, midt for Livet; Gevceret 

lssspcendes, Bajonetten paascntes, og en

I 



hver opstiller sig 2o Skridt foran Regi
mentet, indtagende samme Plads i Gele

derne som til Hest. 

Denne Opstilling skeer strar med tcet 
sammensluttede Escadroner, saa at ingen 
Aabning eller Jntervalle er sra een til 

anden, og befaler Regimentschefen ifor-
veien til hvilken Eftadron de evrige ffal 

siutte og rette sig. 

§. 
Til at holde Hestene, forblive ved sam

me pr. Eftadron den tiende og femte Cor-

poral, samt ved hver Delings Geled 2 
Mand. Til at have Opsyn med Regi

mentets Heste, forbliver Oberstlieulenan-
ten eller en anden Officeer ved samme« 

§' 4» 
Skeer Assidningen ikknns af een eller 

Ls Escadroner, saa forblive i dette Tilfalde 



r z i  

Estan'oartecne ved Hestene, og den otten

de Corporal indtager jammes Plade i fers 

ste Geled. 

§- 5-
Skal Afsidningen alene De for at hvis

le, saa befales det iforveien, og da fore

tages intet af foranforte, undtagen at He

stene kobles. 

§. 6» 
Skal hele Regimentet efter Afstdnin-

ningen formeres ordentlige« til Fods, maa 

Mandffabet dertil iforveien vcere rangeret 

og inddelt, og forholdes dermed efter Fod-

Exerceer - Reglementet. 

§. 7-
Hestene kobles bestandig paa folgende 

Maade: 

Efterat de af hvert Geled tilbagevcerew 

de ere fremtrnkne, stikkes den dobbelt til-
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sammentagne Stangtoile, twar den er 

taget over Hovedet af Hesten, nedenfra 

igiennem det Kors som Ncesercmmen for-^ 

mer er med Stang- og Trendse - Bagstykket. 

Over Nceseremmen stikkes derpaa i den 

dervoerende Lokke den ved Enden dobbelt 

tagne Stangtoile, og naar Knuden neden

fra er fast sammentrnkken, stikkes Enden 

af den enkelte Toile atter igiennem den 

nn ovenfor vcerende Lokke. 

§- 8. 
For igien at loskoble Hestene, beheves 

ikkun forst at tage Enden af Stangtsilen 

ud af Lokken , og naar man derncest trcek-

ker samme nedad, lsses den lebende Knu

de af sig selv. 



0 i A. 

Til Slutning befales, at Mandffabet 

i  Garnisonen, og naar det ellers er sam

let ved Regimentet eller Escadronerne, be

standig ffal eves i alt det en Rekrut lcerer 

i Underviisningsffolen; samt at naar en 

og anden Over- eller Underofficeer ikke til-

berlig kan udsve de ham paaliggende Plig

ter, han da strax vorder sendt til Exerceer-

Skolen. 
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R e v  u  e  -  L i s t e  
o v e r  

R e g i m e n t e t  
(Scc Side za.) 

Ved Escadrouerne. Office
rer. 

Under
officerer. 

Trompe
tere. 

Rekru
ter. 

u be
redne. 

Ge
mene. 

Remon
teheste. 

Heste. Escadroner og Delinger. Offi
cerer. 

Under
officerer. 

Trom
petere. 

Rekru
ter. 

U be
redne. 

Ge
mene. 

Remon
teheste. 

Heste. ! 

iste Escadron skal vcere - 5 10 3 s 146 x 164 iste Escadron iste Deling - 2 3 2 ? - 35 - 42 

er paa Pladsen - 5 7 2 8 6 1Z8 6 154 
iste Escadron 2deu Deling - s 1 - s s 34 s Z6 ! 

Syge - - - 1 - - - 2 - 3 
iste Escadron 2deu Deling - s 1 - s s 34 s Z6 ! 

Vacante - - - 1 1 - - 2 - 3 
iste Escadron zdie Deling - 1 2 > - 5 35 - 39 

Commandeerte - -- 1 - - - - - -
iste Escadron zdie Deling - 1 2 > - 5 35 - 39 

Rekruter hiemme - - - - 4 - - -- -
iste Escadron 4de Deling - 2 1 - - - 34 s 37 

Remonteheste hiemme -

5 

- - - - - - 4 4 
iste Escadron 4de Deling - 2 1 - - - 34 s 37 

Summa - 5 IQ 3 - - 146 - 164 iste Escadron passerer med - 5 7 2 - - i Z 8  s 154 

2den Escadron ffal vcere - 2den Escadron iste Deling -

er paa Pladsen -
, 

2den Escadron 2den Deling -
Syge - -

, 

2den Escadron 2den Deling -

Vacante - -
2den Escadron zdie Deling -

Commandeerte -
2den Escadron zdie Deling -

Rekruter hiemme -
2den Escadron 4de Deling -

Remonteheste hjemme 
2den Escadron 4de Deling -

Summa - 2den Ejcadrou passerer med - ... —7-. -

Zdie Escadron l'kal vcere - Zdie Escadron iste Deling -

er paa Pladsen -
zdie Escadron 2den Deling -

Syge -
zdie Escadron 2den Deling -

Vacante - -
Zdie Escadron Zdie Deling -

Commandeerte - , 
Zdie Escadron Zdie Deling -

Rekruter hiemme -
, 

Zdie Escadron 4de Deling -
Remonteheste hiemme 

Zdie Escadron 4de Deling -

Summa - Zdie Escadron passerer med -

4de Escadron skal vcere - 4de Escadron iste Deling -

er paa Pladsen -
4de Escadron 2den Deling -

Syge - -
4de Escadron 2den Deling -

Vacante - -
4de Escadron Zdie Deling -

Commandeerte -
4de Escadron Zdie Deling -

Rekruter hiemme -
4de Escadron 4de Deling -

Remonteheste hiemme 
4de Escadron 4de Deling -

Summa - 4de Escadron passerer med -

Regimentet paa Pladsen - Regimentet passerer med -

Fravcereude - - H Er fravcereude - - ! j  

Regimentet Ml vcere - ^ Regimentet stkulle vcere - ! > ! 








