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·Indledning. 

§ 1. 

lnfantel'iets taktiske Ordning, 

Infanteriets Anvendelse i Felten udkræver, at det 
me\l Sikkerhed og Lethed kan udvikles indtil 
sine mindste Led og igjen sammendrages i" større 
eller mindre Hobe, alt eftersom Terrainet, :Fjen
dens :Foretagender eller vore egne Øiemed byde 
det, samt at det til den Ende kan indtage ord
nede Opstillinger (:Formatioper) og udføre ~rdnede 
Bevægelser (Evolutioner). 

Di'llse Krav til Infanteriet gjør det nødven
dig, at de,ts hele Styrke er inddeelt paa en,, saa
dan Maade, og at hver Deel har sin egew :Fører 
saaledes. at ethvert Led kan sondres fra de øv
rige , og en hvilkensomhe)st større eller mindrn 
Deel af Styrken øieblikkelig anvendes , uden at 
den øvi·ige Opstilling derved forstyrres. 

Infanteriet er derfor inddeelt i Compagnier, 
Eatailloner og Brigader. Compagniet, hvis :Felt-
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styrke er 200 Mand, deles ved [Halveringer i: 
r2 Halvcompagnier, 4 Delinger, 8 Halvdelinger og 
l16 Sectioner. Fire Compagnier danne en Batail
~n, og i Reglen 5 Batailloner, en Brigade. 

§ 2. 

Formationernes og Evolutionernes llovedinlltleliug. 

Formationerne ere i deres Enkelthed følgende : 
Linien, hvor Mandskabet er opstillet i 

Række med en Dybde af kun 2 Mand. 
Staae de enkelte Folk i Rækken ~ 

hverandre, kaldes Linien sluttet; er derimod Af-. 
standen mellem dem eller mellem smaa Dele af" 
Linien større, kaldes den spredt. 

Co 1 o n n en, hvor ligestore Dele af den slut
tede Linie med eens Front befinde sig i ligelange 
Afstande bag hverandre. 

Er denne Afstand lig de enkelte Deles Front
længde, kaldes Colonnen aaben eller Marchecolonne; 
er den derimod mindre, kaldes Colonnen sluttet 
eller Fegtningscolonne. ,-13. 

Ca rr e en, en sluttet Masse med Front udad 
til alle Sider og med et indvendigt Rum. 

Evolutionerne ere i deres Enkelthed: 
S te cl for an cl ri i1 g, naar Afdelingerne for

andre Plads uden tillige at forandre J<'ront eller 
Formation; den Overgang til en Forkortelse af 
Fronten, som Terrainhindringer eller andre Om
stændigheder undertiden kunne gjøre nødvendig, 
kaldes Afbrydning. 

" 
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Frontforandring, naar en Afdeling paa. 
Stedet gives en anden Front, eller naar den under 
Bevægelsen gives en anden Marcheretning. 

Formations for an cl ring, Overgang fra en 
af de ovennævnte Ordninger .-t,iL™1 anden. 

§ 3. 

4Jommanlloen. 
~ 

Den Commanderencle giver sine . Befalinger 
enten ved Comrnandoord, Signaler, Vink, eller, 
hvor disse Mecldelelsesrnaader ikke rnaatte være 
tilstrækkelige, ved Instruction eller gjennem be
myndiget Overbringer. 

Cornrnandoordene ere: 
Kjendings- eller Avertissements-Com

mandoorcl og 
Udførelses - C ommand o ord. 

De Første tilkjendegive, hvem Commandoen an
gaaer, eller hvad der skal udføres; de Sidste, at 
Udforelsen skal skee, eller tage sin. Begyndelse. 

Ethvert Commandoo1:!1" nrna udtales m~d fuld
stændig Tydelighed, rigtig Betoning og fornøden 
Livligh~d; ~ Stemmens Styrke afpasses· efter det 
Antal Mand, Commandoen vedrører, og d~h Ud
strækning, hvori den skal kunne høres. Kjen
dings-Comrnandoordene udtales saaledes, at der 
trækkes noget paa det siclste Ord eller den sidste 
Stavelse, hvorimod Udforelses-Commandoordene al
tid betones stærkt. 
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I det EfteTfølgende ere de Ord eller Stavel
ser, som skulle udtales med meest Eftertryk, trykte 
med fremhævet Skrift; og, hvor et almindeligt eller 
mindre Ophold skal finde Sted, er det tilkjendegivet 
ved 3 Punkter ( ... ), eller hver Deel af Commandoen 
er sat i en Linie for sig. Paa enkelte Steder, hvor 
man har udeladt Kjendings-Commandoordet og sat 
en Stjerne (*), benyttes vedkommende Under
afdelings Numer og Benævnelse som Kjendingsord. 
Det maa nøie iagttages og overholdes , at enhver 
Befalingsmand punktlig følger disse Forskrifter. 

Alle Befalinger maae være tydelige og ikke 
ledsages af unødvendig eller høirøstet Tale; de Be- , 
falinger, der sendes mundtlig med Ordonnants, \ 
maae tillige være korte og kun tillade een Ud
tydning. Ellilcli~øI'--det--ved- BefaJingers--Med
-deJelse---s-twngt---=W'hciOOS-,-at---intet---Mellem-led 
ndeIJ--paatfænge~~igheiLowrnpri-ngBfh 

Signaleme ere : 
Kjendings-Signaler og 
Udførelses-Sign al er. 

De Første angive, hvem det efterfølgende Ud
førelsessignal angaaer; de Sidste, hvad der skal 
udføres. 

Uagtet Signalerne nærmest angaae Under
befalingsmændene , der bør vænnes, til at opfatte 
dem i den Commanderendes Aancil, skulle dog 
ogsaa de Menige kjende dere.~ Betydning for let
tere at kunne sætte sig ind i Forholdene. 

Forsaavidt det ikke netop skeer til Øvelse, 
bør Signaler kun anvendes, hvor den Comman-
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derende ikke paa anden og bedre Maade forrnaaer 
til rette Tid at meddele sine Befalinger. 

Compagnicommandeurnme og Delingsførerne 
skulle være forsynede med Signal piber for at 
kunne tilkjendegive deres Uu.Wr,givne, at noget 
skal udføres paa Vink, dog· maae Signalpiberne 
aldrig anvendes uden bydende Nødvendighed. 

§ 4. 

Almindelige Be11æv11elser. 

Stilles :flere Mand ved Siden af hverandre, 
dannes derved et Geled ; de, der stilles paa 
Geledets Endepunkter til Høire og til Ven:,;tre 
kaldes henholdsviis liøire og venstre Fløimand. 
Er Opstillingen paa 2 Geleder, benævnes de 
2 Mand, hvoraf den ene staaer bag den,, anden, 
en Hode, i den spredte Fegtning, Skytterode, og 
de enkelte Folk, Skytter. Den Afdeling, der frem
kommer ved at flere Roder stilles ved Siden af 
hverandre , benævnes en Trop , naar d0'n ikke 
ifolge sin Størrelse eller sit Forhold til andre Af
delingel; bør kaldes anderledes. 

Det peled, som ved den første Ops,tilling 
staaer forrest, kaldes første Geled, og det, cleD staaer 
bagest, andet Geled. Disse Benævnelser forblive 
under alle Bevæg·elser og Stillinger de samme, 
alene med Undtagelse af de til Forsvar mod Ca
valeri henhørende Formationer. Ved forreste og 
bageste Geled forsta.aes derimod altid det, der i 
Øieblikket er forrest eller bagest, uden Hensyn 
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til om det er første eller andet Geled. En Af
deling siges at have ret Front, naar første Geled 
er foran, og omvendt Front, naar andet Geled er 
foran. 

Naar en Afdeling ved Halvering deles i 2 
Underafdelinger, henævnes disse Halvdele hoire 
halve *og venstre halve *, alt eftersom de i Stillin
gen med ret Front befinde sig til Høire eller 
Venstre af Midten, og den Dee] , der er yderst 
til Høire og til Venstre, kaldes henholdsviis høire 
og venstre Fløi. Disse Afdelinger beholde altsaa 
de samme Benævnelser, enten de have ret eller 
omvendt Front. Ved Midten af en Afdeling forstaaes 
dens venstre Halvdeels høire Fløi, og bag Midten -, 
af en Afdeling vil sige bag den høire Fløirode af 
dens venstre Halvdeel. 

§ 5. 
Exel'ceerl'eglementets llovedin11hold. 

Exerceerreglementet indeholder Forskrifter for 
Geværgrebenes , Ordningernes og Bevægelsernes 
Udførelse, og disse Forskrifter ere særlig· afhand
lede for: 

Troppen, 
Compagniet, 
Bataillonen og 
Brigaden. 

Enhver bør have nøiagtigt Kjendskab til de 
ham vedkommende Forskrifter, fuldstændig Fær
dighed i deres Udførelse og punktlig følge dem. 
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Det skal være almindelig Regel, at dersom 
det i et enkelt Tilfælde undtagelsesviis skulde blive 
nødvendigt at lempe nogen af Reglementets Forskrif
ter efter særlige Forhold, maa der dog aldrig afviges 
fra de Grundsætninger, hvorp~,det er bygget, nem
lig: Simpelhed og deraf følgende Sikkerhed og 
Lethed i Udførelsen. Det-"11Jaa--0Yemlt-holdes--fast 
fM--0-i~-t--aUe--kll-Il-Stig€l---og---&amm-0Il&ai~-æ.

ge-l-se-F-let-f-I'BIBbringe Uorden, og at al nnød=-d>ig 
In-fl-hlaru-lffig---,'1i':-de--~-+-tleres--Yml-el'

befalings-mæn~irl.~Metl-s---±e-t-iIB~e!ge, 

a&--tl-e--g·ribe-f-ers-t-yffellil-e---ind og ,s-01-vc---tal:ie-GVBI'~ 

s-i-gten---0-1'8-l'-det-Hcle,-- eller forsømme -d-et--v:igti-g·e 
m-Elet-mintk-e-~-at---6-efftrr-Feirlw±&

nig-l-e-F,--del'---i !\ni æg et -Cl'C--.'Jillifile--0g--kt---llilføTlrnre, 
9_g_c_fill11Lff\re-1-lade---IJOOerbef-aJing.imændene--err--pa-s
~n@--llan-dleU:ilIBcL,---alti~v-ær-e-e~yen<lig 

Bffinge-lse--fo-1:-W~-lJ-dfahl. 

Indøvelsen af Reglementets Forskrifter skal, 
med Undtagelse af det reent Forberedende, ikke 
udelukkende knyttes til ExerceerpladseJ,b, men, 
saa meget som Forhold~ne tillade det, :finde 
Sted ~· et til de enkelte Forskrifters . Natur sva
rende Tei.:.rain, og, selv hvor Øvelsen nærmest 
gaaer ud paa at gjøre en rigtig Anvern}else af 
de Midler, Reglementet frembyder, bør Nøiagtig
heden i Udførelsen dog ,intet Øieblik tabes af 
Sigte. 



Første Afsnit. 
Troppen. 

§ 6. 

Almindelige Bestemmelser. 

I Afsnittet om Troppen findes. Exercicens 
Eleme11ter, og, naar den Menige har lært disse 
tilstrækkelig, vil for hans Vedkommende den senere 
Exercice i det samlede Com pagni i alt V æsent- " 
ligt kun være en ligefrem Anvendelse af det Lærte. 

De i de forskjellige §§ givne Forskrifter 
gjælde ikke ftlene for Troppen som Heelbed, men 
tillige for den enkelte Mand, hvis gode Holdning 
og øvrige Uddftnnelse der maa lægges ~ærlig 

Vægt paa. 

Første Capitel. 

Stillinger og Greb med Gevær, Sabel og Fane. 
§ 7. 

Gevæl'grebenes lnddeli ug og Udførelse 
Almindelighed. 

Geværgrebene inddeles i: 
I. De almindelige Geværgreb, hvis Ud

førelse, med Undtagelse af de egentlige 
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Ladnirigsgreb, samt Bajonettens Paasætning 
og Aftagning, bør skee ikke alene med 
Nøiagtighed af hver Mand for sig, men og
sfta med fuldstændig Samtidighed af hele 
Troppen eller Afdelingea;c~og 

IL De særlige Geværgreb, ved hvis Ud
førelse , med Undtagelse ftf Grebet for 
Skildvagter , det kun er nødvendigt, at 
Geværet paa nemmeste Maade bringes h~n 

og atter tilbage i den foreskrevne Stilling, 
uden at nogen Samtidighed i Udførelsen be
høves, eller bør forlanges. 
Under Geværgrebenes Udførelse veclligeholdes 

en god Holdning, og Overarmen bevæges ikke 
mere end nødvendig. 

For ved Underviisningen at kunne overtyde 
sig om, at Mandskabet udfører Grebene 11J,ecl den 
tilbørlige Nøiagtighed, og for lettere at kunne 
rette mulige Feil, lader man hver enkelt Dee! af 
disse udføre for sig paa Tælling, hvilke Dele 
nedenfor ere betegnede med smaa Tal. ,.,At der 
skal exerceres saaledes, 'antydes ved Avertisse
mentet~ 

,#Exercice pfta Tælling! 
'.I'ffillings.exercice-a=endeS-kt1R-moo-~~u ter, 

og'--gjtJres-k~isSB--tiLCijem;tancl---for-P-re-

.sBHtfuti~. 

Den Hurtighed, hvormed ethvert Grnbs en
kelte Dele ved Udførelsen skulle følge efter hin
anden, naar der ikke tælles, skal være lig Marche
cadence. 
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I. Almindelige Geværgreb. 

§ 8 
Stilling med Geværet ved Foden. 

Hver Mands Stilling skal være naturlig og 
utvungen. Hælene skulle staae saa tæt .sammen, 
som Legemsbygningen tilsteder, Fodspidserne lige
meget udad og saaledes, at Fødderne danne en 
noget mindre end ret Vinkel, Knæene tilbage
trukne uden at være unaturlig strnkte, Over
kroppen saameget forover, at dens V ægt hviler 
mere paa J<"odballerne end paa Hælene, Armene 
hængende frit ned, venstre flade Haand ved Siden 
af Laaret, uden at Fingrene strækkes unaturlig, 
Skuldrene og Halsen noget tilbagetrukne, Hovedet 
lige, og Blikket rettet ligefrem. 

Geværet omfattes med høire Haand og stilles 
saaledes, at den forreste Deel af Kolben kommer 
tæt ved og i Linie med høire Fodspids , iøvrigt 
lodret , med Laclestokken fremad , Geværpiben 
mellem Tommel- og Pege:fingren , sidstnævnte 
strakt og samlet med de øvrige Fingre over 
Geværremmen. 

Denne Stilling beholdes, indtil et Commandoord 
medfører Forandring i samme. 

Rør! 
Hoire Fod sættes frem . Gefæret kommer 

til at hvile i høii;e Armbøining, venstre Haand 
over den høire. I denne Stilling er det tilladt at 
røre sig og tale sagte med Sidemændene, naar 
kun Enhver bliver paa sin Plads. 
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Commanderes igjen: 

Ret! 
trækkes høire Fod rask tilbage til venstre, høire 
Haand omfatter Geværet, og Stillingen bliver som 
ovenfor anført. "4~•.r 

Efterat der er commanderet "Ret", og indtil der atter com
mande1·es "Ror", udforer Soldaten kun de Bevægelser, der befales, 
med mindre han taber en Udl·ustningsgjenstand, der i saa Fald 
strax Optages. 

§ 9. 

Geværet i Hviil, og 1lerfra ved ~'oden. 

Geværet i .. Hviil! 

1. Høire Haand løfter Geværet, dreier det 
samneget, at Piben kommer fremad, og forer det 
hen til venstre Side saaledes, at det kommer til 
at hvile mod den venstre Skulder i er( skraa 
Stilling med nederste Hing lidt ovenfor, og høire 
Haancl, hvorigjennem Geværet glider, lidt nedenfor 
Sknldren; venstre Haancl omfatter Kolben med 
Tornmelfingren paa Kappebladet og . Ball~n mod 
Kolbens udvendige Side; venstre Albue holdes til 
Krnppeii, Ham1den lidt dybere end Albuen. 

2. 1Iøire Haand fores til Siden. 
~ 

Det overholdes, at alle Geværerne have eens 
Hetning. 

Geværet ve<,! . ' ... Foden! 
l. Idet venske Arm udstrækkes, og Kolben 

trække:; tilbage, saa at Geværets Stilling bliver 
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lodret, omfattes det rask med høire Haand lidt 
nedenfor Skuldren. 

2. Venstre Haand slipper Geværet , som 
med høire Haand føres tæt forbi Kroppen til 
høire Side saaledes, at Piben kommer mod Skuldren; 
samtidig strækkes høire. Arm saameget, at Kolben 
holdes en Haandsbred fra Jorden. 

3. Geværet sættes lempelig til Jorden. 

§ 10. 

Geværet i høire Haand fra "llviil", og del'fra igjen 
i "Hviil". 

Geværet i høire ... Haand! 
Som »ved :E'oden" fra "Hviil", kun med den 

:E'orskjel, at den høire Haand kommer til Hofte
ledet, og at Geværmundingen holdes i Baands
breds Afstand fra Skuldren. 

Paa .Reisemarcher kan dot tillades at bære Geværet vandret; 
hoire Haand omfatter da Tyngdepunktet. 

Geværet i ... Hviil! 
Paa »i« bringes Mundingen saameget til

bage, at Geværet kommer i lodret Stilling; iøvrigt 
som »Hviil« fra »ved }'oden». 

§ 11. 

Bajonettens l'aasætniug og Aftagning. 

Dette Greb udføres enten fra »ved ]'oden« 
eller fra "Hviil«. 

13 

Bajonetten .... paa! 
1. Høire Haand bringer Geværet midt for 

Kroppen saaledes, at det kommer til at staae 
imellem :E'ødderne med Piben fremad og fastholdes 
i denne Stilling med Knæe,\/,~j." venstre Haand 
omfatter det ved øverste Ring. (Er Proppen i Gevmret, 

udtages den med J10ire Haand, som derpaa attm· omfatter neværet). 

2. Venstre Haand trækker Bajonetten ucl 
af Skeden, paasætter den og omfatter derpaa 
igjen Geværet ved overste Ring, hvornæst Knæen~ 
strækkes. 

Høire Haand bringer Geværet atter nved 
eller i nHviil«, hvilket Sidste udføres 

paa samme Maade, som » Hviil » fra »ved 

Bajonetten ... bort! 
1. Som lste Dee! af "Bajonetten P~.a«. 

2. Bajonetten aftages med høire Haand og 
stikkes i Skeden, der fastholdes med venstre Haand. 

3. Hænderne omfatte atter Geværet, som 
forinden Bajonetten blev aftagen; Knæene sti;.ækkes. 
(Skal l)roppen sættes i .Mun~lingen, "'skeer det med hoi~e Haan.d, 
som derp\a atter omfai;ter Gevwret). 

4. ~om 3.die Deel af "Bajonetten paa«. 

§ 12. 

l.læltl Gevæl'et, og del'f1•a i » llviil ". 

Dette Greb udføres altid fra >>Geværet 
høire Haand" og kun af forreste Geled. 

2 
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Fæld ... Geværet! 
Idet der gjøres Halvhøireom sættes hoire Fod 

henimod L} Fod tilbage; den høire Haand fører 
Geværet tæt forbi Kroppen ligefrem, ·den fulde 
venstre Haand griber det nedenfra tæt nedenfor 
øverste Rembøile, og den høire Haand omfatter 
Kolbehalsen; høire Arm er naturlig strakt, Haand
ledet støttet mod Forsiden af Laaret; venstre 
Arm fri foran Kroppen, Albuen indad ,' Haanden 
noget dybere end Albuen, Haandledet bøiet, og 
Fingerspidserne opad; Bajonetspidsen omtrent i 
Høide med og ligefor venstre Skulder, Piben dreiet 
lidt til Venstre ; venstre Knæ saameget b øiet, at 
det staaer over Midten af Foden, hoire Knæ strakt,·, 
Overkroppen noget , forover, og Legemets Tyngde 
meest hvilende paa venstre Been. 

Geværet i ... Hviil! 
1. Med høire Haand føres Geværet tæt 

forbi Kroppen i, samme Stilling, som det erllbldt 
efter lste Deel af »Hviil« fra nved Foden«; høire 
Haand forbliver om Kolbehalsen. Samtidig træk" 
kes høire Fod til venstre, og den lige Stilling i 
Geledet indtages. 

2. Høire Haand føres til Siden. 

§ 13. 

La1l Geværet. 

Dette Greb udføres, førs_te Gang der lades, 
fra Stillingen med Geværet ved. Foden. 
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Lad . . . Geværet! 
Geværet føres med høire Haand tæt over 

hoire Fod hen i samme Stilling som ved Bajonet
tens Paasætning, dog i1den at fastholdes med 
Knæene. Det modtages h&i>•""[1f venstre Haand, 
der omfatter det ved øverste Ring; høire Haand 
bringes paa samme Tid til Patrontasken, som op
lukkes. 

Selve Ladningen udføres derpaa overeensstem
mende med de i Skydereglementet givne Bestem
melser, og, naar Fænghætten er paasat, nedlægger 
hver Mand uden videre Commando Hanen og .~::tg(Ol: 

Geværet i Hviil paa følgende l\faade: 
. . 1. .. Idet der gjores Halvvenstreom, og Ge
værets Munding hæves, fores venstre Haand med 
noget mod Brystet bøiet Haandled, og uden at 
Albuen flyttes , hen for venstre Side af ~rystet, 
en Haandsbred fra Samme, medens l!Øire Arm 
strækkes saameget, at Hanen kommer noget nedad 
visende hen mod venstre Side af Underlivet; Haand
bøilen kommer til at vendf noget opad. ;{ieværet 
faa.er herved en skraa Stilling med Mundingen til 
Venstr<iJ. og Kolben til Høire. (I denne Stilling vil 

Sikkerhed'sha_g:nn i .Almindelighed af sig selv falde omkri;_ig Kna
sten, i modsat Fald maa Pegefingren komme til Hjælp). 

2. Tommelfingrep fatter Hanen, og Pege
fingren bringes foran Aft~ækkeren , paa hvilken 
den virker saameget, at Stangsnablen løftes ud 
af ·Roen ; derefter nedlægges Hanen ·langsomt paa 
Sikkerhedshagen ( Sikkerhedsl'oen), Tommel- og 

komme til Kolbehalsen, idet Geværet 



tillige. dreies. saamege.t Il1e,d venstre Haand ved . at 
rette Sammes Haan:dledo, at. Laasen kommer opad. 

. 3. Geværet . pringes . i samme Stilling som 
ved lste Deel. af » Hviil« fra »ved Foden« , dog 
at høire Haand. forbliver om Kolbehalsen. · 

4. Høire Haa:lid føres til Siden. 
Naar der :ved Exerciccm lades blindt, bør Ladestokken for 

de riflede vB.abells Vedkomm.e'nde ikke trækkes. 

§ 14: 
Fra "Bviil" at gjøre "Færdig", og, igjen tage 

i "Bviil". 

* ... Færdig! 
1. Idet venstre Arm· udstrækk,es, dreies Ge

været med Laasen udad og saaledes, at det kom
mer til at staae lodret; ~amtidig griber høire 
Haand. om Kolbehalsen. 

2. Idet,de:rgjøres Hl).lvhøireom, sættes .den 
høire Fod henimod. 1..} F.od bagud til Høire, høire 
H~and fører Geværet tæt forbi Kroppen hurtig 
hen til høire Side. ~åaledes, at det kommer under 
'l'ask~n; det gribes. her nedenfra med . venst:re 
Haan.d ved det Nederste af· nederste Ring saa
ledes, at Tommelfingren. kommer langs Skæftet; 
den høire Arm er bøiet, ~andledet noget lavere 
end. Hoftebenet, venstre 4Uiue fast/til Underlivet; 
Kolbe:i;i ligger,.under; høire Arm, ~iben vender lige 
opad, og Mun:dingEih: holdes saa høit , at· Spidsen 
af. Bajol}etten, . naar .denne er paasat, er i Høide 
med 0(5 .ligefor. venstre Øie. 
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3. Hanen spændes med høire Toinmelfinger, 
som derpaa atter kommer til Kolbehalsen. 

Lf!<Jl<l ilJ,Jl e ~Irl~(} . , , §~y!lJ!.iJ!.g.~~ftL:,.v l. · · 
Idet høire Fod trækkes til venstre; nedlægges 

Hanen, og Geværet tages ~:jjlviil" paa den i 
§ 13 foreskrevne Maade. 

§ 15. 

Slaae an, og sætte af, samt slaae an, fyre, bg 
igjen lade. 
A ... n! 

Ved en jevn Bevægelse bringes Geværet med 
begge Hænder op i Anslaget, Kolben trykkes fast 
mod Skuldren, venstre Øie lukkes , høire Albue 
omtrent i Høide med Skuldren , høire Haands 
Pegefinger med dens 2det Led foran AftræJ.tkeren. 
Naar der ved Øvelserne ikke haves noget bestemt 
Maal , gives Geværpiben Anslaget en næsten 
vandret Stilling. 

Sæt . . 1 • af! .., 
Paa "Sæt« tages Pegefingren fra ~Aftræk

keren ~g sluttes til de øvrige Fingre bag .Haand
bøilen; p:yi. "af« bringes Legemet og Geværet 

" samme Stilling som før Anslaget. r 
. A~ .. n! 

Fyr) 
Der trækkes af, uden at Geværets Stilling 

forandtes. 
Hvor intet Maal haves, tæller Manden hos 

3 , i Marchecadence og tager 

2* 
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derpaa igjen Geværet til Ladning, hvilket fra 
denne Stilling udføres paa følgende Maade: 

1. Idet høire Fod trækkes rask hen til 
venstre, og den oprindelige Front indtages, bliver 
Geværet, uden at der røreB ved Hanen, ved Hjælp 
af begge Hænder bragt fra Anslaget ned i en lodret 
Stilling midt foran KToppen med Laasen fremad; 
Albuerne slutte t.il Siderne, høire Arm naturlig strakt. 

2. Geværet fores ved Hjælp af venstre 
Haand, gjennem hvilken det glider, ned i samme 
Stilling som ved lste Deel af nLad Geværet« fra 
n ved Foden«, · . 

Efter fuldført Ladning gjores strax uden. 
videre Comnrnndo Færdig·, hvilket, da Geværet 
er i Færdigstillingen, udføres ligefrem ved , at 
høire Fod sættes bagud til Høire, medens Hanen 
spændes, hvorefter høire Tommelfinger atter kom
mer til Kolbehalsen. 

N aar der exerceres paa Tælling, comman
deres , kort efter at der er cornmanderet "Fyr«, 

Lad ... Geværet! 
To! 

hvilket udføres som ovenfor anført, hvorpaa Man
den lader. 

§ 16. 
lj. • 

11'ærdig med Nelifalll, fyre, eller lægge Hanen ne1I, 
og tage Gevæl'et i Hviil. 

Med Nedfald! 
Hel e C a rr e en . . . Færdig ! 

1. Som lste Deel af "Færdig«. · 
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2. Idet der gjøres Halvhøireom og faldes 
ned, bringes den hoire Fod saa Jan·gt tilbage, at 
Knæet, naar det kommer til Jorden, er saameget 
bag og til Høire (8-10 Tommer) af venstre. 
Hæl, at Manden derved erhoitlei"' en fast Stilling: 
det venstre Knæ boies saameget, at det staaer 
ud over Fodspidsen, ligesom Geværet til samme 
Tid føres med høire Haand hen foran Kroppens 
høire Side, hvor det gribes ved, at den fulae 
venstre Haand nedenfra omfatter det ved nederste 
Ring. Laasen dreies. opad, og Geværet ·gives en 
skraa Stilling, Kolben mod Jorden tæt foran og 
støttet til det høire Knæ, Bajonetspidsen rettet saa
ledes, at Geværet staaer under en Vinkel af om
trent 45 ° ; Kroppen vel forover; ·den venstre 
næsten udstrakte Arm hviler paa venstre Knæ, 
og med den høire Ha.and ·trykkes Kolben mod 
Jorden. 

3. Hanen spændes, ogTommelfingren kommer 
igjen til Kolbehalsen. 

Commanderes nu: " 
A. n! 

Fyr! 
forholdes ..-0vereensstemmende med de i Skyde
reglementet for Skydningen i det støttede !Anslag 
givne Bestemmelser. t> Efter Skud et bringes Ge
været strax, uden at lades, tilbage i den tidligere 
Stilling, hvor det forbliver, indtil der commanderes: 

Lad ... Geværet! 
hvorpaa Manden hurtig reiser sig op og indtager 
den i § 13 beskrevne Stilling. Efter fuldført 
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Ladning gjøres uden videre Commando Færdig 
meP. Nedfald,· dog Bagmanden først, efterat For-
manden er falden ned. .~ 

~old inde med ... Skydningen_!;~,.,,"~ .t1J.! 
Udføres paa sædvanlig Maade, efterat Manden 

har rei'st sig og indtaget samme Stilling soni 
ved Hanens. Nedlægning. 

§ i7. 
Stilling med Geværet paa Skuldren. 

Geværet bæres ved den høire 'Side uden at 
være dreiet til nogen af Siderne saakcfes , at 
Piben støttes mod Skuldren , Sideblikket mod·~ 
Laaret en Haandsbred nedenfor det Sted, hvor 
Benet har sin Bevægelse; det omfattes. af høire 
Haand ved Haantlbøilen, Pege:fingren under, Tom
mel:fingren . over Haandbøilen, og de øvrige Fingrø 
paa den modsatte Side af Geværet saaledes, at 
Hanen kommer til at hvile paa den mindste 
Finger; høire .Haandled bøies saameget, at Albuen 
kan holdes utvungen mod Kroppen. 

~Fra den her foreskrevne G~væ:r:bæring foretages saadanne Af
,vig01.Ser, som Feil ··i Legemsbygningen maatte gjøre nød ven~~' 
saEiSom, at en Ma.-nd· med brede Hofter og smale Skuldre støtter 
Geværet mod Overarmen iste4enfo.r mod Skulderlede.ti da det ellers 
vilde komme i en -skraa Stilling og fi' nær Hovedet, 

I 
I 

§ 18. . 
. Skuldre Geværet~ 

a. Fra Stillingen med Geværet ved 
Foden, og igjen tage ved Foden .. 
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. Geværet paa ... Skulder! 
1. Medens høire Haand løfter Geværet for 

at bringe det i den beskrevne Stilling, griber 
. venstre· Haand det ved nederste Ring tæt under 
d~~. h~ire Haand, der slip1~<,;J.eværet for hurtig 
at føres· ned til Haandbøilen, som omfattes. 

2. Venstre Haahd føres til Siden. 
Geværet ved .. -. Foden! 

1. Venstre Haand omfatter Geværet, <\er 
føres lidt frem fra Skuldren, hvorpaa høire Haand 
slipper Haandbøilen og griber fat tæt over den 
venstre; Geværets Stilling forbliver iøvrigt ufor
andret. 

2. Høire Haand fører Geværet ned langs 
med høire Side, hvorved høire Arm strækkes saa
meget, at Kolben er en Haandsbred fra Jorden; 

det Samme føres venstre Haand til Siden. 
3. Geværet sættes lempelig til Jora"'e.n. 
b. Fra Geværet i Hviil, og igjen tage 

Hviil. 
Geværet paa ... Skulder! " 

1. Som 1ste Deel åf »Færdig« fra ,"Hviil«. 
2,: Geværet bringes i en lodret Sti!Hng mi:dt 

foran Kroppen med Laasen fremad, venstr~ Haand. 
griber vell nederste Ring, høire Haand o;i1fatter 
Haandbøilen. Høire ~.rm utvungen strakt. 

3. Med høire Haand skuldres Geværet, 
medens venstre Haand føles til Siden. 

Geværet i ... Hviil! 
Høire Ha and fører Geværet hen midt for 
i samme Stilling som ved 2den De~f ~f 
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n Skulder" fra n Hviil", venstre Haand griber ved 
nederste Ring , og høire Haancl omfatter hurtig 
Kolbehalsen; høire Arm naturlig strakt. 

2. Høire Haaucl fører Geværet hen til 
venstre Side saalecles, at det kommer til at hvile 
mod Skuleiren som i lste Deel af nHviil« fra 
ned Foden" ; hoire Haand forbliver om Kolbe
halsen. Under denne Bevægelse slipper venstre 
Haand Geværet og omfatter Kolben. 

3. Høire Haand føres til Siden. 

§ 19. 

P1·ese11tere Geværet, og ig,ien skul1h'e. 

Giv Agt! 

Pres.enteer ... Geværet! 
Med høire Haand bringes Geværet fra Skulder

stillingen tæt om Kroppen i en lodret SWling 
foran venstre Øie; venstre Haand griber Geværet, 
der omfattes saaledes, at den mindste Finger er ved 
den øverste Ende af Laaseblikket, Tornmelfingren 
derimod paa den modsatte Side langs Skæftet; venstre 
Underarm danner en noget mere end ret Vinkel 
med Overarmen, som holdes lodret, med Albuen 
sluttet til Kroppen; Hanen lidt fra Underlivet; 
Kolbehalsen mellem den høire Hq,ands Tomrnel
og Pegefinger , den Sidstnævnte tilligemed de 
øvrige Fingre næsten uds.trakte; samtlige G.eværer 
indbyrdes rettede. 
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Giv Agt! 

Geværet paa ... Skulder! 
1. Paa Commancloordet »paa« omfattes 

Haandbøilen med høire Haand, og paa n Skulden 
føres Geværet hen til hø.ii:!h~:Side og bringes 
i Skulderstillingen ; venstre Haand bliver ved 
Geværet og er behjælpelig ved, rnecl et Tryk 
med den flade Haand, at b1-inge Geværet ind mod 
Slrnlclren. ~ 

2. Venstre Haand føres til Siden. 
FøreTne saavelsom de, der eTe bag Fronten, 

presentere ikke. 

Il. Særlige Geværg1·eb. 

§ 20. 

Pistemhættens Aftagning og Paasæining. 

Pistonhætten . . af! 
Der gjøres Halvhøiveom, og Geværet føres 

hen til høire Side i samme Stilling .~om ved 
Fængllættens Paasætning; hvornæst Hanen spændes, 
og· Pistonh:ætten aftages. Derpaa nedlægges :Hanen, 
og Geværet tages atter »ved Foden" 1 eller i 
nHviil". 

Pistonhaitten ... paal 
Udføres i Overeens~temmelse med nPiston

hætten af". 



24 

§ 21. 
I ; 

Ladestokken i Løbet, og igjen tilbage paa sit Sted. 

Dette Greb , der udføres fra "Ye<L Foden«, 
anyendes kun, naar man Yil forvisse. sig om , at 
Skudet er gaaet af. 

Ladestokken i ... Løbet! 
p a a s it . . . Sted ! 

Ge\"æret bringes frem midt for Kroppen saa
ledes , at det staaer imellem Fødderne, Piben 
fremad ; yenstre Haand omfatter det Yed øyerste 
Ring, medens Ladestokken trækkes og bringes 
forsigtig ned i Løbet, eller sættes paa sit Sted; 
lworpaa der atter tages »>"ed Foden«. 

§ 22. 

Geværet paa høire Skulder. 

Denne Geyærbæring anvendes til Lettelse, 
naar Geværet i længere Tid er baaret i "H viil « . 

Geværet paa høire ... Skulder! 
Høire Haand griber om Kolbehalsen , og 

Geværet løftes med begge Hænder oyer paa høire 
Skulder, hyorpaa høire Haand omfatter Kolben, 
og yenstre Haand · føres til Siden. 

Geyæ~et i ... HyiilJ/ 
Venstre Haand griber om Kolbehalsen, og 

Geværet løftes mecl begge Hænder over pa.a 
yenstre Skulder, lworpaa yenstre Haand omfatter 
Kolben, og høire Haancl føres til Siden. 
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§ 23. 

Armen over. 

Denne Geværbæring 1rnn anvendes i Regn 
og Sneeveir. ·-·c."' 

Laasen kommer ind under høire Arm, Piben 
opad ; Mundingen skraat ned.ad til Venstre ; venstre 
Haand omfatter Geværet mellem de 2 nederste 
Ringe saaledes , at Tommelfingren kommer om 
Geværremmen, de øvrige Fingre oyer Piben; høire 
Haand hviler paa yenstre Underarm ovenfor Haand
ledet. 

§ 24. 

Gevæl'et i Al'men. 

a. Som Skildvagt. 

F_ra, .s_kuldret Geyæ1:. 

1. Geværet føres med høire Haand hen 
midt for Kroppen i samme Stilling som yed 1 ste 
Dee! af "Hviil « fra "Skulder«. 

2 ·~ V ens tre Haand slipper GeYæret, og høire 
Haand fører det nu over til yenstre Side, hvor 
venstre Underarm bringes under Hanen sagt:ledes, 
at denne hviler paa det Tykke af Underarmen 
nærmest Albueledet; clen flade venstre Haand 
mellem Kroppen og høire Underarm. 

Skal Geværet igjen skuldres, skeer clet paa 
følgende Maacle : 
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1. Med høire Haand bringes det i den 
Stilling , som det erholder ved 2den Deel af 
»Skulder« fra » Hviil". 

2. Som 3die Deel af »Skulder« fra nHviil«. 
Fra nyed Foden.«. 
1. Med høire Haand bringes Geværet op 

og fattes med venstre Haand som ved 1ste Deel 
af nHYiil« fra »ved Foden«. 

2. Hoire Haand omfatter Kolbehalsen, og 
venstre Underarm bringes under Hanen. 

GeYæret bringes atter nved Fo.den« paa føl
gende :M:aade: 

1. Høire Haand slipper Kolbehalsen og 
omfatter Geværnt lidt nedenfor Skuldren. 

2. Som 2den Deel af° »ved Foden« fra 
nHviil«. 

3. Som 3die Deel af nved Foden« fra 
nHviil«. 

b. I den spredte Orden. 
Geværet hvilende i venstre .Arm saaledes, at 

høire Haand omfatter Kolbehalsen , der holdes 
omtrent midt for Underlivet, venstre Haand over 
høire, begge .Arme naturlig strakte, Laasen ndad. 
(Med Hensyn til Geværbæringen i den spredte Orden see iovrigt 
§ 43). 

§ 25. 

Geværet høit. 

Dette Greb ·anvendes knn af Underofficerer, 
naar de skulle tjene som Retningspunkter. 
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fr.a »Skulder«. 
Først udføres 1steDeel af nHviil« fra n Skulder«, 

dernæst hæves Geværet lodret saameget i Veiret, 
at den høire Haand kommer midt for Brystet, 
den venstre omfatter Kapp,~ "'og støttes mod 
Kro1ipen. 

hø i re 
ved 
ud

"-

Skal Geværet atter skuldres, bringer 
Haand det ned i samme Stilling som 
2den Dee] af n Skulder" fra n.Hviil", clernæ:;t 
føres 3die Deel af samme Greb. 

Fra »Hviil«. 
Først udfores 1 ste Deel af n Skulder" fra 

"Hviil" og derpaa 2den Deel af samme Greb, 
dog saaledes, at hoire Haand forbliver om Kolbe
halsen , hvornæst Geværet hæves paa samme 
:M:aade som o.venfor anført. 

Skal Geværet atter tages i Hviil, bringes 
det i samme Stilling som ved 1 ste Ueel af 
nHviil« fra "Skulder«, hvornæst det tages i Hviil 
paa sædvanlig Maade. 

Hl. Greb med Sabel og ~'ane. 

§ 26. 

Greb mecl Sablen. 

Stilling med Sablen ved Foden~ 
Høire Haand omfatter Fæstet, Klingen med 

Spidsen mod .Jorden, Skarpen nedad. 
Skulder. 

Idet Spidsen hæves, omfattes Fæstet saa
ledes , at de 2 bageste Fingre komme hag 
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Samme , Pareerpladen trykkes mod .Laaret, Klin
gens Ryg hviler mod Skuldren ; høire Arm noget 
bøiet , Albuen hverken tvungen mod Kroppen 
eller formeget udad. 

Hviil. 

Høire Haand bringes noget frem ; Klingens 
Ryg hviler mod Skuldren. 

Sablen skuldres , tages i Hviil, eller ved 
Foden . samtidig med de tilsvarende Geværgrebs 
Udførelse. 

Saluteringsgreb for Officerer. 
1. Sablen føres· frem for Brystet, hvor den 

holdes i lodret Stilling, Fæstet en Haandsbred 
fra Brystet, Bøilen vendt til Venstre, Albuen til". 
Kroppen. 

2. Sablen sænkes saaledes, at Bøilen kommer 
ved Siden af høire J,aar, Klingespidsen noget fra 
Jorden. 

Skulder. 

1. Sablen løftes saaledes, at den ·kommer i 
samme Stilling som ved lste Deel af Saluteringen. 

2. Den føres hen i Stillingen ved Skuldren. 
Saluteringen udføres, naar den, der afgiver, 

og den, der modtager Honneuren, paa 6 Skridt nær 
ere i Høide med hinanden, og først i samme Af-
stand skuldres igjen: 1 

I Marchen udføres hver D~el af Saluten, 
naar venstre Fod bringes frem; og hvor :flere 
Officerer marchere foran en Underafdeling, salu
tere 'de paa engang. 
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Naar Officeren skal afgive Hoimeur med 
blottet Værge uden at skulle salutere, skeer det 
ved uden videre at sænk..e Sablen med Skarpen 
til Venstre. ' 

§ 27.~.lt;· 
Greb med Fanen. 

Naar der trædes an, har Fanebæreren Fanen 
ved Foden, Dopskoen til Jorden ved den udvendig\) 
Side af høire Fod, Stangen lodret., lænet til høire 
Skulder og omfattet af Tommel- og Pegefingren. 

Skulder. 
Høire Haand løfter Fanen saameget ; at 

Underarmen kommer til Stangen, som omfattes af 
venstre Haand tæt nedenfor Albuen; hvornæst 
den høire griber om Stangen tæt ovenfor Dop
skoen saaledes , at Tommelfingren kommer" udad, 
og med begge Hænder sættes Enden af Stangen 
ned i Faneskoen; Albuen holdeR til Kroppen, 
Haandeil fast til Laaret; venstre Haand føres til 
Siden. , " 

Naar Blæsten gjør det nødvendig, omfattes Stangen med høire 
··Haand i l\øfde med Skuldren. 

- . Hviil. 
Høire"' Haand bringes saameget . ligefreDJ.~ som 

Faneskoens Længde tillader, hvorved Stangen kom- • 
mer til at hvile paa høire Skulder. · 

I 

Skulder. 
H'øire Haand fører Fanen tilbage den lod

rette Stilling. 



Ved Foden. 
Venstre Haand omfatter Stangen i Høide 

med Skuldren, og med begge Hænder løftes den 
ud af Farieskoen; Starigen glider imellem begge 
Hænder lodret ned til Jorden og omfattes af den 
høire Haands Tommel- og .. Pegefinger; venstre 
Haand føres til Siden. 

Salutering. 
1. Venstre Haand omfatter Stangen i Høide 

med Skuldren, og med begge Hænder løftes den 
ud af Faneskoen. 

2. Idet der gjøres Halvhøireom, bringes 
Stangen i• vandret Stilling saaledes, at Fanen ikke'f 
berører Jorden; den venstre Haand midt for Krop
pen, Albuen støttet mod. Siden. 

Skulder. 
1. Der gjøres Front, idet Fanen med begge· 

Hænder bringes i sædvanlig Stilling ved
1 

Skuldren: 
2. Enden af Stangen sættes i Farieskoen, 

og venstre Haaud føres til Siden. 
I Marchen ud,føres Saluteringen ligesom paa 

Stedet, k.un at den høire Skulder bringes tilbage 
istedenfor. Vendingen Halvhøireom. 

Saluteringen og Skuldringen udføres af Fane
bæreren saavel paa Stedet som i 1Marchen sam

.tidig med Officeren, der commandeter den Deling, 
hvortil Fanen hører. · 
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Andet Capitel. 

Troppen i sluttet Orden. 
I. Opstilling og ~eiser. 

§ 28. 

Opstilling. 

Mandskabet opstilles efter Høiden saaledes, 
at de to Høieste. udgjøre den høire Fløirode, de 
to Næsthøieste den følgende Rode, og saaledes 
fremdele,s. Er Folkenes Antal ulige, fremkommer 
en blind Rode, hvis Plads er næst venstre Fløi. 
Afstanden mellem Roderne er en Haandsbred, regnet 
fra Albue til Albue , og mellem Gelederne 3 Fod 
fra Hæl til Hæl , saa at en Mand med fu~d Be
pa:kning kan træde ind imellem dem , og. disse 
Afstande beholdes under alle Forhold, hvor det 
ikke i det Føl,gende udtrykkelig er foreskrevet 
anderledes. Enhver Trop )uddeles fra høwe Fløi 
i ulige og lige Roder. 

· TWade Forholdene det, haves paa hver Fløi 
en Uudero:f;ficeer, der benævnes høire og v7nstre 
F!øiunderofficeer, og hvis Plads altid er i forreste 
Geled. 

Træd ~n! 
Første Geleds høire Fløimand stiller sig med 

Geværei ved Foden 2 Skridt fra og med Front 
mod Befalingsmanden, hvorefter de Øvrige indtage 
deres Pladser. J,,,_ •. ;;~,,. 7....; JI. 

'· 
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§ 29. 

Retning. 

Det Punkt, hvorfra Retningen udgaaer, kaldes 
Støttepunktet, det, der angiver Retningens Flugt, 
Retningspunktet, og den Linie, der gaaer igjennem 
begge, Frontlinien. 

Ret! (Til Venstre .•. ret!) 
Hver Mand, med Undtagelse af Geledernes 

Fløimænd i Støttepunktet, dreier Hovi::det saameget 
til den nævnte Side, at det venstre (høire) Øie 
kommer i Linie med Munderingskravens Sammen
hægtning, uden at Hovedet lægges til Siden, og:~ 
han bevæger sig derefter hurtig saameget fremad 
eller tilbage, at han netop kan skimte tredie 
Sidemands Bryst, og indtager den i § 8 fore
skrevne Stilling. Hver Mand i 2det Geled stiller 
sig tillige nøiagtig b!}g sin Formand i Roden og 
i befalet Afstand fra ham. 

Den Commanderende retter de 3 Roder, 
der staae nærmest Støttepunktet, og tilkjende
giver ved Vink, om de øvrige skulle frem el:ler 
tilbage. 

Mandskabet vedbliver at see til Høire (V ens tre), 
indtil en følgende Commando gives , og først da 
sees ligeud. Skal intet Geværgi1ib eller ingen 
Bevægelse følge umiddelbart efter endt Retning, 
commanderes : 

See lige •.. ud! 
hvorpaa Hovedet igjen dreies ligefrem. 

" 
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Paa Commandoordet: 
See til ... Høire! (Venstre!) 

dreies Hovedet igjen saameget, som naar der 
commanderes til den nævnte Side ret, hvilket 
ogsaa Fløimanden iagttager. ~"" 

§ 30. 

Gangarter. 
\ 

a. Marche. 
Forat sluttede Evolutioner kunne udføres med 

Nøiagtighed, er det nødvendigt, at Bevægelsen er 
eensformig og regelmæssig. Hertil udkræves , at 
Alle gjøre lige lange Skridt og holde Fodslag. 
Skridtlængden .er 30 danske Tommer, ·som svarer 
til 4 Skridt paa 5 Alen, og Cadencen er læ //..6. 
Skridt i Minutet. Marchen skal være en, med 
fri og utvungen Holdning udført, smuk, na'iurlig, 
roen taktbunden Gang. Alt, hvad der staaer 
Strid hermed, holdes udelukket fra Marchen. 

* ... Marchel 
Venstre Fod bringes 'uden a.t slingr~ rask 

'·1igefrem\ i den befalede Skridtlængdes Afstand, 
hvor den, idet Knæet strækkes, med hele sin 
underste Flade sættes let ligened. Idet foden 
bringes frem, hvilket skeer tæt over Jorden uden 
dog at berøre denne, skal Fodspidsen være noget 
nedad , og Overkroppen fø1ge saaledes med, at 
Legemets Tyngde kommet til at hvile paa den 
fremsatte Fod, og, idet venstre Fod hviler paa 
Jorden , bringes den høire Fod frem paa samme 
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lVfoadc og sættes ligeledes ned i samme Afstand. 
Saaledes yedbJiyer Enhver at nmrclrnre, uden at 
krydse med Benene, dreie Skuldrene, eller bringe 
Hovedet ud af den foreskreYne Stilling. 

l\farcheres med Gevmret i Hviil, beymges 
l10ire Arm frit. dog uden at slingre. 

* ... Holdt! 
Den Fod, der skal bringes frem, smttes 

frem som sædvanlig, og den bagvedvmrernle trmkkes 
n1sk hen til den. Commandoordet udtales i Reglen, 
idet l10ire Fod hviler paa .Torden. 

Skal Skridtlængden forkortes, skeer dette, 
uden at J\farchecadencen derved foramlres, pmt 
Cornnrnndoen: 

Korte .. Skridt! 

Almindelig ... Marchel 
tages ig;jen den sædvanlige Skridtlængde. 

Træd ... om! 
Den Ji'od, som under Marchen er bagest. 

sættes hmtig med Hælen lidt hag den fornn
værendo Fod, der derpna bringes frem paa sæd
vanlig J\Taade. Bevægelsen maa udfores saa hurtig, 
a.t den kun medtager den Tid, som ifolge l\Ja.rche
cadencen behoves til ed Sluidt. 

NaaT Flere marehero sammen, sk:eer denne 
Beyægelse uden Cornmando af den,/ som bar mod
rnt Fod fremme. 

Skal en Trop undtn.gelsesviis bornige sig 
nogle Skxidt tilbage, skeer dette paa Commandoen: 

13 ag l æ n cl s . . Marche ! 
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Venstre Fod sættes i almindelig J\farche
caclenco lige tilbage; naaT den bernrer Jorden, 
flyttes hoire J<'od paa . lignende j\faade tilbage, 
og saaledes vedblives, idet der ionigt forholdes 
overeenssternmende med do :\)Tarclten fremad 
givne Regler, indtil der comma.nderes Holdt, hyor
paa. den forreste Fod trækkes tilbage til den 
bageste. 

Skal en Trop undtagelsesviis med uforanrlre~ 

Front beyæge sig nogle Skridt til Siden, skeer 
det paa Commandoen: 

Ti 1 Hoire (Venstre) si u t ... Marche! 
Hoire (V cnstTc) Fod sættes henimocl et halvt 

Skridt til Siden i den sædvanlige Marchecadence, 
hvorefter den anden I'od paa samme Maadc trækkes 
hen til den, og saaledes fortsættes Bevægelsen, 
indtil der comnmnderes Holdt . . _,.f:J. 

b. Lob. 
Lobet anyendes, hvor det gjælder om at 

udfore en Evolution med den storste Hmtighed, 
Ordenens Vedligeholdelse tilsteder. Det wlf'ores 
saaledes, at Kræfterne dcTYecl anstrenges saa lidt 
som mulj,g·, og i Reglen ikke paa længere Stræk
ninger, end at ]\fondskabet umiddellmrt derefter 
med nogenl~~1de Rolighed og Sikkerhed kan prnge 
sit Skyclevaaben. I Gjennemsnit er Skridtlængden 
paa, jevn og fast Jordbund 40 Tommer, og Caden
cen 170 Skridt i Minutet. ' 

Slrnl Lo bet begyndes fra Stedet, comman
cleres: 

* ... Løb! 



til 

Fødderne hoiere 
nø,f1v1~nctw·, og den :flade Fod 

mere. 

Marche, commanderes: 

al-

a. Paa ted et. 
Naar der pa,a Stedet udføres 

deel og ottendedeel 
pa,a venstre Hæl , 
medens høire Fod til samme 

løftes lidt, 
løftes saa-

meget, at den uhindret kan med venstre; 
Hælene blive sammen, og Knæene strakte. 

Paa, Comrnandoen: 
Halvhøire ... om! 

1hedens høire Fod _hviler paa 
til Venstre, medens 

paa Jorden. 

Hele (i: 

Om ... 

Com-

Jorden, 
v~nstre 

Udførelsescornrnandoordet ))kring «udtales, idet 
Fod er paa Jorden. Venstre Fod føres da 

3 
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som frem foran høire, og· 
udfores til Hoire paa begge Fødders Fodballer. 

c. I Løbet. 
i Løb udføres paa samme 

som i Marche. 
Overalt, hvor en Trop ved eller 

paa a11den Maade forandrer Front saaledes, at 
det bageste Geled kommer foran, træder saavel 
Fløiunderofficeren som den Mand, der staaer i 
den blinde Rode, hvis en saadan haves , frem i 
forreste Geled. 

§ 32. 

en i Linie værende 
en , der vinkel-

i denne 
fra kaldes Marchelinien, cl et Punkt, 
mod hvilket man bevæger Maalet, og et
hvert Punkt, der ligger mellem dette og Støtte
punktet, Mellempunkt. antydes ved 
at opgive vedkommende 
Maalet, lworpaa han stra,x , for lettere at be
mærke enhver 
M~llempunkter. 

være nøie øvet 

et eller flere 
Iøvrigt bør enhver Underof:ficeer 
selv at passende Punkter, 

og 
Marchelinie. 

paa venstre Floi. 
Naar skal sættes i 

commanderes : 
* Marche ! (Løb)! 

høire fløi, 
det skal 

Den befalede Afstand mellem Roderne saa
vel som mellem Gelederne maa, noie 
og Ba,gmanden altid værn 
Enhver seer ligeud, dog skimtes 
for at oveTtyde om, at 
standen fra Sidemanden til den Side, 

ikke tabes. Skulde der 
staae i Geledet, 
der komme fra 
den modsatte Side skulle 

pludi:;elig, men derimod 

Formanden. 
til Siden 
eller Af-

af en eller anden 
være venstre Floi, averteres: 

Retning til Venstre! 
hvis 1 ste Geled er foran, og 

Retn til Høire! 
hvis 2det Geled er foran, hvornæst Mandskabet 
retter til den nævnte Side, indtil der ved det 
tilsvarende Avertissement antydei:;, at 
igjen skal være til hoire Fløi. 
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Geled! 
Skridt fremad (b ag 1 æ n d s) . • . !lfarche ! 

§ 33. 

med 
en forandret Ret

saaledes , at den nye Frontlir1ie danner med 
den havte en Vinkel, hvis Størrelse kan være en 
hvilkemomhelst. I vil den 

hvorfor der 
anderledes befales, 

Det Punkt, 

fra denne Floi, men i Frontliniens :For
umiddelbart om Floien an

vendes, saavel naar en enkelt staaende 
skal udføre en Svingning fra selve Stedet, som 
ved de f'orskjellige 
fra eller samtidige 
benævnes Svingning fra Stedet. om et 
i en Afstand ud til Siden liggende Punkt anvendes, 
saavel af den enkelte Af deling, der under Be-

er udført, com-
manderes: 

Holdt! 
Ret! (Til Venstre ret!) 

eftersom der er svinget til I-Iøire eller Venstre, 

3* 



Jworpaa den i 
officeer, efter 
Siden af den 
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, naar 

hvorpaa Underofficeren i 
ledes træder ind i Geledet, og de, som have for
kortet Skridtene, tag'e Skridt af anmr1ae,11g' 

; Alle marchere og see samt tage 

den under 
Fløi. 

til den høire .Fløi, 
har været til den 

Skal der udføres en halv ~~rinrrn1no· comman-
deres: 

Hø i Te 

en 
Skridt 

Arm ved 
bliver staaende heT, medens 

fuldføres. Naar 
er skeet, forholdes, m1ar en fjerde-

er tilendebragt. 
under enhver anden udføres 

paa Maade. / 
u n cl er B e v æ g e l s e 11. 

udføres altid i den hvori 
Afdelingen befinder 

Hø i re 
, naar der commanderes : 
tre) ... 

Umiddelbart efter Ordet 
tales , naar den ma,rcherende 
med 

ud-

atr'44~ll1Rden)fn.cere1L 

Fløimanden , nærmest Svingnings
ikke udelukkende seer til 

Fløi , men ogsaa nu og da til 
og marcherer i en Bue, saa at 
bestandig en Trediedeel af Afdelingens Front
længde ud til Siden , naar ingen støne Af stand 
befales. 

er fuldført, commanderes : 

... ud! 
hvornæst forholdes som ved samme Commando 

fra Stedet. 
under en hvilkensomhelsir anden 

Vinkel udføres paa samme Maade. 

Forat/ en i Linie værende kan be-
væge sig i Roder, maa den først udføre en 
deel Vending, eller med Roder til en af 
Fiøiene. Ved Rodemarchctn er Marcberetningen 
enten i Forlængelse af den havte Frontlinie, eller 
danner med denne en Vinkel, der i Almindelighed 
er ret, hvorfor den paa Frontlinien vinkelrette 



bestemmes , 

a. I Forlæn 
Befinder Troppen 

deres: 

Høire ... om! 

den ::;idste Cornmando 
falder, hvis Troppen alt befinder 
rnarche. 

bort
)front-

b. Under en Vinkel med Frontlinien. 
commandere::;: 

stiller 
som be-

Enhver marcherer ligeud, Fløiunderofficeren 
og· ]Tløimanden i en , der er vinkelret paa 
Frontlinien, men med korte Skridt, indtil Fløi-
manden af andet Geled, der til Venstre 

er i Linie med Fløimand. 
Efterhaanden som de komme til 
Svingningspunktet, udføre de Svingningen. 

Er , bortfalder Com-
mandoen )) Marchecc ( ))LøbH ). 

derimod alt 
cornmanderes blot: 

Høire tr om 
samt, dersom den er paa Stedet, 

(( ). 
Umiddelbm-t efter Commandoen udfører den 

Rode i Marchen den fornødne 
marcherer clernæst Floiunder-

officeren, som er traadt hen foran Fløinrnnden 
lste Geled; de forholde som ovenfor 
anført. 

Dersom Marchelinien ikke skal være vinkelret 
paa Frontlinien , 
UndeTOfficeer det Punkt, 
skal rnttes. 

Det er ~nrlTr~"'"'""" 

marchen nøie holder den 

den foranmarcherende 
imod hvilket Marchen 

som han ha yde, forinden den 
udførte::;, forat der kan den 
i Geled et, naar der atter 
Af::;tanden den 
lidt 

Fløiunderofficeren 
et Mellempunkt og holder 

bestemte Linie, medens ~nhver 
nmrcherer saaledes ' at han ved at 

hverken kan see til Høire eller Venstre 
forbi sin Formand, hvorhos hver Mand i 2det 
Geled tillige tager og Afstand fra sin 
Rodekammerat 1 ste. 



46 

man Rodemarchen med 
forst: 

D lige Roder d ... tilbage 
hvorpaa disse træde hen bag de ulige. 

Naar dernæst Marchen skal tiltrædes, commanderes: 
Hoire (Venstre) ... om! 

Marchel 
Den havende Afstand mellem Roderne bibeholdes. 
Skal Linien igjen formeres, efterat der er gjort Boldt, comman

deres: 
Vens tre (Hoir e) ... om! 

De lige Roder træd ... in1l! 
hvorpaa disse atter indtræde paa deres Plads. 

§ 35. 

En Trop , der er i Roder, 
Linie, enten ved at udføre en 
eller ogsaa ved 
alt eftersom man vil have ret Front, enten til 
høire eller venstre Side, eller 

a. 
B agom-Opmarche til Høire! 

Den foranværende Fløiunderofficeer 
om og marcherer 

der averteres ham at Holdt, hvorpaa han 
Venstre om og staaer; ]'løimanden 

af lste Geled gjør Høire om paa 
det Sted, hvor samme Svingning udførtes af Under
officeren, følger denne og standser hans venstre 
(høire) Arm; den anden Mand af samme Geled 
marcherer ligeud, indtil han er eet Skridt forbi det 
Sted, hvor Formanden gjorde Høire (Venstre) om 
sving, udforer nu samme Svingning, og marcherer 

i dette Geled , og, 
kommer Linien , retter 

Opmarchen 
ikke forinden ];_,løimanden af 
1ste Geled er passeret ham for ind paa 
Linien. Efterhaanden som hver 

stilleT han 
Afstand fra sin Rodekammerat og ind. 

den sidste af Geled eT kommen 
Linien, træder Fløiunderofficeren hen ved Siden 

af Fløimanden. 

Side, tager, saasnart Pladsen 
ham ; ]<'løiundeTOfficeren stiller 

af Floirnanden; alle de 
paa Ordet nLøb (( Halvvenstre 

om og løbe Iwer for sig ligeud mod den Linie, 
hvorpaa der skal opmarcheres. Den forreste Mand 
af den næstforreste Rode stiller ved Siden af 
den staaende Fløimand, og efterhaanden gjør en
hver følgende Mand af det forreste Geled Holdt 
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Siden af den Sidemand, han har henimod den 
staaende Fløi, medens Mandskabet af det 
Geled paa samme Maade' stiller i foreskreven 
Afstand fra Rodekammeraten i forreste Geled. Efter
haanden, som paa sin Plads, 
retter han 

Skal umiddelbart efter endt Op-
marche udføre en Frontmarche, commanderes: 

* Marchel 

§ 36. 

V ed Skraamarche 
med den hidtil paa Stedet 
bavte Frontlinie i en der danner en Vinkel 

Commandoen er n Halvhøire 
er paa Stedet, 

tilføies: 
. MarcheI 

I Forbindelse med, hvad der er foreskrevet 
for Marchen i 
hver Mand ved Skraamarche fra, Frontmarchen, at 
hans høire Skulder er og altid 
i samme _1:\.fstand fra hans foranmarch~rende Side-
mands venstre Skulder. Det Omvendte 
iagttages, hvis Skraarnarche med en i 
Roder marcherende I 

Skal der <1tter marcheres i Flugt med den 
Retning, hvori der marcheredes, forinden Skraa
marchen begyndtes , commanderes »Halvvenstre 
(Halvhøire) om<<. 

Contramarchen anvendes, naar 
skal have modsat Front med første Geled fora,n, 
uden at Fløiene komme mere eller Venstre. 

V ed en paa Stedet, commanderes: 
C o n t r a rn ar c h e t i l Høire ! 

hvorpaa den venstre Fløiunderofficeer 
marcherer 4 Skridt og Holdt. 

Dernæst comrnanderes : 
Høire 

og, efterat 

Fløiroden til Høire 
Fløimand 

nær , træcler han 
deres: 

denne, og der con,rnmn-

* ... Holdt! 
Venstre (Hø . om! 

Ret! V en s t r e . . . ret!) 
hvorpaa den Underofficeer træder 
frem paa Fløien, der forlades ,af den foranyærende, 
som bag Fronten begiveT sig til den modsatte Fløi. 



Befinder 
Contnimarchen 
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træd en af Underofficeren Sted, 
deres blot: 

Con tramarc h e ! 
hvorved Forholdet bliver aldeles som ovenfor ved 
Commandoen n Iv.Iarche (<. 

§ 38. 

Naar Geværerne skulle sættes sammen, maa 
Afdelingen have ret Front og Geværet ved Foden 
saafremt Bajonetten ikke er paa Geværet, maa 
den forinden paasættes. 

Enhver ulige Rode sætter Geværerne sammen 
med den Rode, som staaer nærmest til Venstre. 

S t Geværerne! 
sammen! 

Paa n HPv::tJ>l'P'rn~·" 

og de Roder Høireom, 
Antal Roder, den 

, hvornæst Manden til \T enstre i hver 
Rode fører sit Gevær over til venstre Side saa,
ledes, at det kommer til at staae med Kolben ved 
Hælen og Piben frenmd, og paa »sammen« føres 
Geværmundingerne frem, saa atBajonethalsene slynge 

sammen; Kolberne komme til lige langt 
fra hverandre, og Laasene skulle vende noget opad. 

Underofficererne den venstre Fløirode, naar 
Rodeantallet er ulige), læne deres Geværer til den 
Stabel, som staaer dem nærmest. 

værerne, hvor 
der commanderes : 

Træd 
Det aftraadte 

Skal Mandskabet dernæst træde an uden 
Gevær, commanderes : 

Træd an! 
Opstillingen skeer da 2 Skridt Geværerne. 

Sluil der deTirnod tTædes an med GevæT, 
comrnanderes : 

Til Gevær! 
hvorpaa første Geled træder an foran, andet Geled 
bag Geværerne, og derefter cornmanderes: 

Fat I 
Geværerne! 

Paa ))FatC< Roderne samme 
ved at sætte Geværerne sammen, 

med høire Haand om sit 
værerne (( tager hver sit 

saaledes, at han 
med 

§ 39. 

a. 
Paa Comandoen: 

Til .. 

som 
og· Enhver 



Geled an med høire 
et saadant Skridt frem til 
dette Geled kun kommer til at 
Afstand fra og lidt til I:Iøire af 

* . 

Geled træder saameget 
Venstre, som det paa Commandoen n Til 

er traadt frem og til Høire ; de, der staae 
Geværet i uden videre 

Hanen ned og tage Geværet i Hviil, 
de, der endnu ikke have ladet, 

og tage derefter Geværet H viil. 
Overalt, kror der haves et 

bedst 

b. ild. 
Til 

paa samnrn Maade, 
efterhaanden i ; men 

enhver Mand 
dog kun forsaavidt 

·Formandens 

naar 

, men 
haves, at være 45 o. 

Eftenit der er gjort commanderes: 

tre) 
hvorpaa foneste Geled med Geværet i Færdig
stillingen udfører -en ottendedeel Vending til Høire 



54 

, idet nemlig hver Mand dreier sig paa 
høire Hæl, medens den venstre Fod flyttes t.il 
høire Side; bageste Geled udfører sam
tidig og ligeledes med Geværet i Færdigstillingen 
følgende Bevægelse: Hver Mand gjør et Skridt 
fremad og til Venstre (Høire) og samtidig hermed 
en ottendedeel Vending til Høire (Venstre). Skridtet 
udføres saaledes, at den venstre Fod kommer hen
irnod Formandens høire Hæl, og den høire Fod i 
sædvanlig Afstand i skraa Retning bag den venstre; 
Ved Skridtet til Venstre trædes an med den venstre 

og ved Skridtet til Høire med den høire Fod. 
Begge Geled er deeltage i Skydningen, 
samtidig, da der mangler fornøden Plads til 

at udføre dette uden Fare for Formændene. Bageste 
Geled afgiver først sin Ild, hvilket skeer 

))N. Geled((, })All((·, , og, 
Geleds Mandskab har taget Geværet til 
hvorved venstre Fod trækkes hen til 

og, naar Ladningen er fuldført , tages. 
igjen i Færdigstillingen med samme 

l~ver Mand i bageste Geled igjen sætter 
frem, naar han gjør Færdig. 
Naar der efter fuldført Ladning, og efterat 

Grunden til det skraae Anslag er hævet, comman
deres: 

Lige ... ud! 
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udføres dette paa følgende Maade: Forreste Geled 
gjør en ottendedeel Vending til 
og Mandskabet af bageste Geled 
bage og til Høire (Venstre) , samt tillige under 
denne Bevægelse en ottendedeel Vending til Venstre 

og indtager den under Skydning ligeud 
sædvanlige Stilling. her gjælder samme 
Regel som ved Skridtet fremad, at der ved Skridtet 
til Høire trædes an med høire, og ved Skridtet 
til Venstre med venstre Fod. Gives---d4:H'in:tod 

Da bageste Geleds under 
Retning er afhængig af Formændenes 

maa Geleds til Høire eller 
aldrig øves med en Trop paa eet Geled. 

§ 41. 

For at øve Carre'eforsvaret stilles Troppen paa 
mindst 4 Geleder, hvoraf det forreste benævnes 
første, det næstforreste andet, o. s. v. uden Hen
syn til den dem tidligere tillagte Benævnelse. 

F o r m e er . . . Carree ! 
Afstanden mellem Gelederne formindskes 

at hver Mand i 2det, 3die og 4de Geled slutter 
tættere op, (dog ikke tættere end at han frit kan 
1:1df øre en V en ding), .og.--Bajenet-te!:l-f3aa&ætte&--u4eu 
~€l-Cøn1.mancl.o-,-if'-ald--dett~ik-ke-tid-l-i-ger-e-e-1'-&l~. 



meget 
ledes som 

56 

Geled J'Saa
t,il at staae saa

Geled i Troppen , naar der er 
commanderet H Til '"'""'"nlT•n·n 

eller Rodoild. 
Med Nedfald! 

Hele Carreen ... 
De to forreste Gelecler falde 

Geled Færdig paa 
kun med den }'orskjel, at hver Mand i disse 2 
Geleder, idet han gjør HaJvhøireom, ikke sætter 
den høire Fod tilbage, men den yenst.re Fod frem 
midt i Aa,bningen mellem Formændene. 

udfores efter 
eller 

eller de· 2 bageste 
eller. de Geled er, der 

.~··--~ 3die og 4de Geled trække efter Af
venstre Fod tilbage til høire, lwornæst 
og atter , medens og 

2det Geled altid umiddelbart efter Affyringen igjen 
Geværerne ned og først lade pa,a Corn-

an cl et Go le cl ! (An cl et Gele cl ! ) 
Lad ... Geværet! 

som i § 16 bestemt. 3die og 4de 
tage, saalænge indtil Ladningen er fuldført, 

i samme Stilling som ved Hanens Ned-

Commanderes eller 
, forholde 1ste og 2det Geled 

Ned lægning lige:ledet;; som 
bestemt, medens 3die og 4de 
den sædvanlige Frerngangsmaacle derved,' 
flytte den yenstre Fod tilbage til den hoire 
Geværet dernæst er faget i Hviil~ .træde 
4de Geled saameget til Venstre, som 
Carreens Formering yare traadte til Hoire. 

efterat 
og 

de yed 

Skal Ilden afgives i skraa Retning, udfore 
paa Cornrnandoen , >) Halvhøire 

om ((, 1ste og 2det Geled en ot~encle
deel Vending til den befalede Side , ved at dreie 

paa hoire Knæ, idet tillige venstre Fod og 
clerpaa høire Fod flyttes. 3die 4de Geled for
holde sig saaledes , som det i § 40 er fore.skrevet, 
og 'Skydningen foretages geledviis. 

Hvor 
:finde Sted Geled er, faldes ikke 
og 2det Geled gjørn paa CommancJoen: 

C ar r e en . . . Færdig ! 
J<'ærdig paa sæd vanlig 

Cffi:!!---~UM~•1:---cMte--lif.e±,e€l , beholde Geværet 
Ilden afgives enten geleclviis bagfra, 

Geleder paa engang, og 
efter Allyringen strax i 

og lctdes først paa den fomødne Commando; 
fuldført Ladning 

Conrnumderes eller signaleres 
s~ ((' udføres dette efter de 
gaaende givne Regler. 

det Fore-
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Marche commancleres : . 
Til 

frem i en noget hurtigere Caclence. 
en Afstand fra Fjend(On gaaes paa 

Commandoen n Giv Agt«, n Løb<< over til et 
sluttet og ordnet Løb. 

Fjenden , commanderes saasnart 
Punkt er naaet: 

videre 
hvori 

de ere. 
Beholder derimod sin Stilling, com-

manderes, naar Anledning dertil er forhaanclen : 
Fæld ... Geværet! 

hvilket kun udføres af forreste Geled. 
Der raabes i:.kk~ Hurra undf(t Angrebet, ~ 
~ den Comrnanderende giver Signalet cleTtil, 
hvilket i hveTt Tilfælde ikke bør skee for tidlig, 
da det ellers let vilde forfeile sin Virkning. 

Tredie ap 

Al den regelbundne 
ning, samt de afrnaalte og eens:t"ormiQ·e 
der ere nødvendige i den sluttede 
ikke forlanges i. den spredte, hvor 

Orden, nrnae 
Mandskabet 

og, 
optræde 

den 

maa kunne bevæge med 
indenfor en passende 
med en vis 
skal kunne 
at handle i en 

at der, foruden den 
fæTclighed, . en kla1' Ail"Sl~~ue'1se 

den Maade, hvorpaa de forskjellige 
kunne enten til Skjul 4for nære Fore-

clen Ild, 
for Fjendens , til-

vis Lethed i at 
til at sætte sig ind i 

Førerens Hensigt. 
at disse Fordringer 

til 
mændene, der skulle 

Ved fra den sluttede til den 
spredte Orden og omvendt samt ved Eh1jonet
:111greb føres Geværet i hø i re Haand. Ved alle 



høit, at Skud et kan gaae i Luften, 
hvis ved et Tilfælde skulde gaae af, og 
at der ikke ved Overskridelsen af Grøfter, Jord
volde osv. kan komme Gruus eller Sand i Løbet. 

til Terrain og Mod
for 

Enhver rodeviis mere ellen mindre spredt 
kaldes Afstanden mellem 

de enkelte Roder er fire Skridt, som 
i hvert Tilfælde maa ansees tilstrækkelig til at 
bevirke, at der ikke frembydes for stort et Maal 

for 
have en større 
Roderne, maa Saadant 

hvorpaa 
bliver staaende, det 

til den Side, 
meres, tager strax Geværet i høire Haand og 
giver rask ud til Siden; idet der sees over 
den Skulder , der Yen der til Frontsiden; efter
haanden som de enkelte Roder faae den fore
skrevne Afstand fra hverandre, de, uden 
Yidere Commando , Holdt og Front ; Folkene 
bageste Geled stille et Skridt 
til Høire af deres Formænd. 

Skal den derimod formeres fremad c0111-

manderes: 
Fremad Midten 

Rode, hvorfra 
ligefrem ; de 
til Høire elle1· 

Retning fra Retningsrnden , idet de see 
og Alle vedblive at ligefrem, indtil der 
commanderes, eller vinkes Holdt. 

Kjedeformeringen udføres enten msk 
Gang eller i almindeligt Løb. Befinder Afdelingen 
sig paa Stedet , udføres den altid i , naar 

4 



i i 
lutionens Udfßrelse i den 
naar ikke anderledes befales. 

iSkal Troppen 
Rode, hvortil 
andre Roder

denne, 
videre Commando, 
ved Foden. 

Skal

§' 45. 

samles paa Stedet, den 
skal skee, staaende. De 

Høire- eller Venstreom og be-
i Hßire Haand henimod 

Ene efter den Anden , uden 
Front og tager 

derimod udføres under 
vedbliver den Rodeat be-

andre Roder trække 
saameget ti Høire eller Venstre , at Troppen 
efterhaanden bliver samlet; de indkommende Roder 
tage efter 

Til 
eller, naar han selv 

Foreren comrnanderer: 
eller Ven ! 

hvortil Samlingen skal :finde 
GevÞret eller Sablen

Skal til 
dette enten ved Vink 

eller paa anden Maade, hvorpaa hver enkelt Rode 
bevæger saaledes fremad, at Troppen først 
bliver samlet i det Øieblik, Punktet naaes. 

Alle paa 
l'erens Vink eller Commando og udfßres i 

eller, naar der comnrnnderes n Løb 
i almindeligt Løb, hvorved ingen Cadence 
bør fordres; kun naar et udføres, 

frem med den størst Voldsomhed. 
Afstanden mellem Roderne og Gelederne for-

bliver som paa Stedet, ikke anderledes 
befales. 

fremad udfores 
Vink eller Commando 

eller 

sL•ct.ul1st:s ved, at der vinkes, 
der tillige gjøres 

Front. 
Hodemarche, Skraamarche og Frontforandring 

skee i fuldstændig Lighed med, hvad der er fore-
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for Troppen i 
antydes efter 

ved Vink, deels ved Commandoord; J\farche-
ved eller ved at Fo-

den a,nden af de 
nævnte samt fra dei1 sluttede til den 
spredte Orden og omvendt, bør øves, sattvel under 

'"'""""""'""""', som under 

§ 47. 

a. end al er. 
1. Det Hele. 
2. 1 
3. 2 cl et 

eller Vedetterne. 
7. Reserven. 
8. H øire Flø i. 
9. Ven s t re F l ø i. 

Fremdeles hver Bataillon sit bestemte 

I 

For at undgaae Misforstaaelse blæses de 
foranforte Kjendingssignaler, forinden Udførelses
signalet gives. I meget gjennemslrnaret eller 
blandet Terrain eller ved fjernere Troppeafdelinger 

maa 
inden 
hvilket derpaa 

11. 

13. 

14. 

17. 

21. 
22. 
23. 
24. att p a,a .. 

Lang 'I1one. Alene 
forud afta,lt Betydning. 



eller over:fløie 
i> Reserve u , 

skal :;arnle Colonne .. 

l\ledens Troppen er indenfor den 
nedenstaaende 

I aldeles fladt Terrain formeres og 
faldes ned. 

Hvor derimod Terrainet er 
eller blandet, slutte 

man krtn tilfoiE:: 
Skade, selv om Blottelsen er forbunden 

med egen Fare. der ikke tilstede 
nogenlunde fri Ildvirkning, maae til 

uden t-;0111 

Samlingspunkt under 
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Under Troppens 
nyttes saaledes , at 
nærme eller fjeme 
som mulig, og 

bør Terrainet be· 
man ved dets kan 

aabne 

saa skjult eller dækket 
Troppen til at passere 

der ere under den fjendtlige 
dette i Løb, dog, naar Stræk

ningerne ere lange , kun for den stærkest be
strøgne Deels Vedkommende. 

Er Troppen sluttet 
stand , formeres 
denne foTlades, og, 
meres efter 
til een eller 

en dækkende 
inden 

fremad. Skal en i aabent Terrain 
samles paa et eller andet Punkt 

i nogen Afstand værende 
bør dette i først skee, efterat 

denne 
dette derimod bevæger hver 

enkelt Hode saaledm;, at Troppen vil være 
samlet i samme Øieblik, naaes. Det 
eller de Punkter, hvor hele Troppen eller Dele 
af Samme saaledes skulle samles1: bor saavid,t 
mulig, og navnlig under Tilbagegangen, forud 

af ·Føreren; hvor dette ikke kan skee, 
antydes det under selve Bevægelsen ved Ord eller 
Vink. Skal Troppen udføre et Angreb, samle 

under 
slutte 

naar Troppen opholder 
hvor han har den bedste 

, og altsaa selv lettest vil 
saavel af Mandskabet som af den Comman

derende, eller der, hvor hans Nærværelse i Øie
blikkct maatte være aabent Termin 
vil hans Plads derfor "'"'1""·•+1,"",". 

Midte. 

foran 
fore Mandskabet frem mod 
eller frem i den Ild. 
frem langs med 

bag Troppem,; 

om at 
et bestemt J>unkt, 

Hvor der 

I Begyndelsen af J<'egtningen Ilden 
først paa Førerens nærmere Ordre, men, naar 



, saa
den anden 

imidlertid have med, 
bortødsler Ammunitionen, 

eller skyder paa for langt Hold, 
bor drage Omsorg· for, at (ler 

Antal Skud til det 

Medens rrroppen 

§ 

at man hellere 

eller i en mindre 
for a;t blive overrasket, enten 
for at naae en gunstigere 

eller under Overgangen til en anden 
saameget mere som ethvert Seci~d, der under 
saadanne Forhold kan vindes til at skaJfo Rolighed 
tilveie, er af Det bør derhos 
strengt overholdes, at de enkelte Roder i alle 
mere eller mindre sluttede Opstillinger mod Cava-

Føreren lader en eller anden 
ud af Geledet for at 

Skud. 

god 
sit 



§ 53. 

alle Numre. 
Under alle sluttede 

naar den 
Sectioner overalt, hvor en naar 

Fordeel deryed kan opnaaes, hvorimod Mandskabet 
af den ene ikke uden 1nrrlAnr1'°' 

blandes ind 
alle 

den BcfaJende friere Hænder til at udføre enhver 

]front i 
eller venstre Fløi, 
Venstre af Midten. 

i korteste Tid. 
har villet 

yderst paa høire 
eller nærmest til Hoire eller 

I Overeensstemmelse hermed 

Den 
lrnns Sted 

i 
bestemmer 

den 110ire Floinmnds Plads commanderer derefter: 
Tr cl an! 

stiller 
Mandskabet paa 

Troppen og rettende 
ordnet 

Fløimanden 



lwis Saaclanne ere tilcleelte 
til Høire af Hornblæserne, ordnede efteT deres 
Instnunenter eller :flere Geleder efter 
deres ·Antal Understab og Officeers-
oppasserne Midte. De 

Geværbevæbnede træde an med 

Lieutenanterne efter Ancienneteten som 
, 4de og 2den 

benyttes UndeTOfficerer 

manglende blandt 
Er der et større Antal Undercorporaler, end der 
behøves til Førere, fonleles de til ~elingemes høire 
r'loisectioner. / 

N aar denne Fordeling er skeet, commanderes: 
Træd ind! 

hvorpaa alle Befalingsm:J'mdene gjøre Omkring og 
begive sig til deres Delinger. Delingsførerne ind-

paa 

og 3die Sections 
Hvor Anta1let af Roder 

Af-

De bag 
af Sectionens :Fløi ved Ud-

paa anden Maacle bliver fri, træder 
hver Delings 2den Section paa 

dennes venstre Fløi, Føreren for hver 3clie 
Section ind paa dennes høire :Fløi, og J'øreren for 
hver Delings 4de Section ind p~ta dennes 
de Unclercorporaler, der ikke ere Førere, 
af den Section, hvortil. de ere afdeelte; (naar Sec
tionens venstre r"løi bliver fri, indtræde de paa denne); 
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og Hornblæserne Skridt bag 
Midten, ordnede paa samme Maade, som da 
stode paa Fløien; der afmarcheres, eller af-
troppes, forblive de paa vedkommende Fløi); 

Understaben og 10 Skridt 
bag Sidstnævnte. 

vv11111,a1~111cu saaledes erformeret, comman
rlerer den Næstcommandereude )) Geværet paa Skul-

trækker 
maneloen. 

8 Skridt 
dette, 

.Sablen og overtager derved Com-

Cornpagnicommaudeur. 

Delingsforer. 

Halvdelings- eller Sectionsforer. 

Hornblmser. 

alle i 
heder, hvor der 
skal Plads , forat 
finde Sted, træder enhver 
af det Geled, hvori han 

blmserne begive 
!wire Floi. 

hvis de 

l'aa Commancloen: 

Træcltilb 

ind 

officerer som 
saa, 

paa denne, at 
udfores af samtlige 
hver enkelt 

paa engang, 
samme Øieblik, den 

ind paa Linien. 
Skal Retningen være tit Hoire, anvendes de 

venstre, skal den være til Venstre, de høire Fløi
underofficerer. Kun naa,r en samtidig 
paa Linien finder Sted , anvendes ved 



Frontlinien, udfore 
paa den til 

og selv 
i denne Linie, 

Plads ved Siden af Fløimanden. 
af de Underofficerer, der 

maae de 
vomanøom·c1 , eller for

Hvor man derimod ikke betjener 
udfores HeLningen 

at af-

af 
en 

af 
Underofficeren paa 

Efter fuldført 
Fronten. 

linie 

frem og rette ind 
Na~tr dernæst 

Fremad ... ret! 

!) 

til den Linie, som berører Arm paa i~c•uuui"'~"
underofficererne, der vender mod ·Frontsiden, hvor-



bag }fronten 
samme Side som 

§ 56. 

Commando: 

Geværbevæbnede, merr Førerne deel-
kun i Skydningen de i det 

Tilfælde. 

Commandoen er som for 
Skal Ilden 
commandeuren, efterat 

dning med D ger! 

hvorpaa Føreren for hoire Fløideling comrnanderer: 

N. Deling! 
A ... n! 

! 

commanderes : 
Hele 

Om 

hvorpaa Jje,ra1lrn1rs111a=mcilene 
om den høire Fløi af deres 
ordnede fra Venstre til 
bag første Geled , som de 
Hornblæserne gaae in•11nnnff"1 

umiddelbart efter vtaa,.uu,~·;,,J!ua::utie1.1e 
og ordne 

stand Fronten. 
Skydningen udføres 

altsaa, i dette 

Under Frontmarchen ·med et enkelt 
er Retningen saaledes som bestemt i § 32. 

Paa Cornmando: 

l) 

Mic!te
Af-



an, 
stemmende med de 

til :<:;_amme Side som 
Officererne skulle 
henvendt 1ma de 
h.::ir.mden rnaatte opstaae i Linien, da en i rette 
Tid Hjælp tidt kan forebygge 
-Feil. Det er en at bør _skee ved 
sagte Paamindelser. 

Naar der commanderes: 

Holdt l 
staiwr Alt eller 
for at forbedre rnaa, finde Sted ; skal der 
rettes, skeer det paa en af de i § 55 beskrevne 
Maader. 

Skal cornman-

hvorpaa 
træde frem 

Hele 

i Geledet Yærende Underofficerer 
forreste Geled. 

§ 58. 

og 

Na,n,r Terminhindringer gjøre det nødvendig, 
at en eller en mindre under 
et Compagnies Frontnrnrche rnaa bryde af fra Linien, 
commanderer vedkommende Fører Holdt og forer 

Floi og lrngomopmarchcrer i 

Skal en af Compagniets Delinger 

Plads for gjennemmarcherendc Tro11per, 
mandeuren: 

N. D el in g ! T i 1 H o i r e (V e n s t r e) 

Dolingsforeren commantlerer: 

D (V e n s t r e) . 

Loli ! 

(Venstre) om sving hen til det Punkt, 

(J10ire) og· 

tlerer: 
Deling! ... lloltlt! 

Ven tre (II o ir e) ... om! 

og retter Delingen til den Side, hvorhen Retningen 

pagniet. 

Skal Delingen ig_jen opmarchcrc, averterer Compagnicomman
dcuren: 

N. Deling! l\[arcltcer op! 



der forbliver foran Delingen, 

commanderer: 

Deling! Venstre (Hoire) ... 
Løb! 

Naar lian kommer i Linie med venstre (hoire) Flairode af d.en 
fornnvml'!mde Lleling, bliver staaende, indtil den tredie Rode 
fr~i,..hoire .. (venstre.po:Ioi af hans egen Deling kommer til llam, hvor

paa han commanderer: 

Hoire (Venstre) ... 0111! 

samt Retningen, Jn-is Stottepunktet ikke paa 
den !wire Floi, begiver atter foran IIIidten af Delingen.' 

Delingens forste Geled er 3 Skridt fra Compagniets 

Frontlinie, commanderes : 

D e lin g ! . . . Hol1lt ! 

·Ret!· (eller: Ti 1 . ret!) 

eftersom Retilingen: i Compagnict. 

Skal et 
i Linie, 

for Troppen bestemt. 
officerer forholde 
Mandskabet; de, der 
været i Hviil, 

§ 59. 

Hvor man intet Hensyn behøver at tage til 
Fjenden, udføres enhver Frontforandring under en 
lille Vinkel paa den i § 55 foreskrevne Maade 

for høire Fløideling eet Siden 
og Føreren for venstre 

Skridt ud'·'" til Siden af sin venstre 
første Geled. De udtraadte Delingsførere skulle 
under Marchen være vel rettede paa hinanden. 

For bekvemmere at udfore llcisemarclier paa mindre Yeie 
lmn der formeres fire Gelecler. llclforelsen er som i ~ 31 bestemt. 

bag Fronten vmrende Hefalingsmmnd folge den Rode, bag hvil
de lrnve deres Plads, hvorimod de i Geledei; staaende ved 

Formeringen træde foran deres Floimand i tste Geled. 

5 



hvor 
befinder 

nHalvhoire (Halv
frem som 

til den Side, 
nævnte 

scurn1}1w·e foran værende 
til Retnin-

Marchecolonnen, hvor 
til enhver Tid skulle 

Afstand fra hverandre, 
at regne fra den 
Geled til samme Geled af den 
deling. 

I :Fegtningscolonnen er Afstanden mellem Af-
4 Skridt, der regnes fra den :Fore

Geled til den 
forreste Geled. 

ved Ud-

Enhver Marchecolonne kan 
ved at formindske Afstanden mel-

lem dens enkelte ; og enhver w"r"t1nir1n·•'-

omvendt forandres til en M arche
at fornge denne Af stand. 

Den 1Jeel af Colonnen, 
forrest, kaldes Teten, den 
og Siderne, Fl:ank-eHte. '" · 
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til Siden af deres høire Fløi-
dog skal Føreren for 

3 Skridt foran Midten af Samme, naar uvJl!lfJi:LJ~111-
i Teten af Colonnen. 

Befalingsmænds Pladser ere i enhver 
yolonne saaledes som i § 54 for Linien bestemt, 
dog med den Undtagelse, at de bag Fronten . af 
de forskjellige Afdelinger værende Underofficerer i 

kun skulle være i eet Skridts 
Afstand fra ~tudet Geled. Hornblæsernes Plads er 
ved Marchecolonnen 6 Skridt foran T.eteafdelingens 
lste Geled og ved forsaavidt 
de ikke ere fordeelte 
mænd, 3 Skridt 
Geled. 

I I ~1 ~1 
Marchecolonne med Delingsfront. 

l\farcl1ecolonne med Halvdelingsfront. 

Under , saavel som under 
naar denne skeer ved 

Colonnens enkelte 
til den Side, hvOTtil 
finder Sted. Skeer 
enkelte iiIUeJ_mirer 
Sider og opnutrchere 
til den modsatte Side. 

kun, 
Sted. 

+·n-".-.,,ri,,•nt. Retning, or t1!12nc1etn·a,g 

igjen uden 'Videre den 
Bevæger en Colonne er 

altid til den Side, lste Geled er. 
Commanderes saaledes til en'Colonne med ret Front 
nl-Iøire om((, forhtder Ingen sin Plads, 
men Enhver udforer Vendingen; har Colo-nnen der
imod, forinden Vendingen cornmanderedes, omvendt 
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:Front, :Fløiunderof:ficererne, 
frem i 2det Geled, hen foran 

§ 

Afmarche til Høire! (Venstre!) 
og commanderer derpaa: 

ed ]) (Ha 1 ve D ! ) ( S e c
t ioner!) 

Venstre 
eller 

.. ret 

overeensstemmende med de for 

Er i Frontmarche, og 
commandeuren vil formere Colonne ved Udsvingning, 
udføres dette paa, samme Maade som ovenfor an-

ført, kun at Comrnandoen n Marc11e << 

falder. Alle udføre paa 
Ordet 

nHoldt, « ret (() , eller 
-ud<<-. 

Skal 

at 
paa den havte Frontlinie , cornrnanderer 
cornmandeuren: 
Høire (Ven Fløideling marcherer 

naar Compagnicomrnandeuren comnmnderer 
ikke er over een 

Paa samme Maade 
med Halvdelinger eller 

Afmarchen skal finde Sted 

en unødvendig 
haanden udsvinge staae 
i Linien. Compagnicomrnand7ure11 averterer da blot: 
Afmarche med Delinger Delinger) 

(S ction fra Høire! (Venstr !) 
og opgiver Føreren for Fløiafdelingen Marcheretnin
gen, hvorpaa denne sh·ax commanderer: 
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* Marche 
og derefter: 

ir e) . 
og naar er udført: 

e . . ud! 
De Underafdelinger paa derns 
Commando. 

Compagnicommandeuren averterer: 
lonne til Hoire ! stre !) 

liøire lTløideling t,~:__:t'.i'.€\H1 

HJ.J:~~Hl±e--9Q.'.... commanderer : 
Deling! 

ire om! 

og føre dernæst. deres Delinger hen til det Punkt, 
hvor deres yenstre Fløi skal staae, 
derpaa saamegettil Venstre at Ra~r<r•n•c.J,",n 
kan foTtsættes i Flugt med den staaende Deling, 
indtil deres liøire Floiunderofficeer kommer 

Fløiunderoffi
ceer, hvorpaa der commanderes: 

N. Deling! ... Holdt! 
Venstre (Høire) ... om! 

Ret! (Til Venstre ... ret!) 

Hornblæserne 
til 

deres Plads i Queuen af Colonnen. 

Et Compaghi, der formerer Colonne til Hoire. 

til yedkommende Side, 

s tre) ... 
naa,r er udført: 

Comp olonne! 
Formeringen finder Sted aldeles oyereens

st<nnmE~i1dle rnød det Foregaaende, knn a.t der ikke com-
rnanderes (Ret<< ( n Til Venstre til 
Fløideling, og at Førerne for de 3 andre ~Jt:111.1~t:1 
saasnart disse have indtaget deres Pladser i C.olon
nen, blot cornmandere n Holdt«. 

Skal Colonneformeriugen udfores i almindelig 
Marche, maa Saadant ayerteres af Com-
pagnicommandeuren. 



com-

rnanderes: 

C om p agn i! ... Marche ! !) 
hvorpaa alle Colonnens skTide eensfor-
rnig frem efter de for Frontmarchen 
Roderne i de forskjellige Afdelinger forblive saa
vidt mulig lige bag hverandre, og Afstanden mel
lem Afdelingerne vedligeholdes ved Underofficererne 
paa den Fløi, hvortil Retningen er; Maalet 
den forreste af disse, og de holde nøi
agtig i JYfarchelinien. Forsaavidt der ved en Sections
colonne ikke skulde vær,e en Underofficeer 
er det Fløirnanden, som skal hvorhos 
han nøie retter paa de foranværende Fløimænd. 
Enhver Feil i Afstanden rnaa søges afhjulpen lidt 
efter lidt og ikke ved en Standsen, eller 
ved en· rask Frem- eller 

Cornrnanderes til Colonnen : 

Hele ... Comp agniet ! 
Om... ! 

forblive de bag Fronten værende Underofficerer samt 
Hornblæserne altid paa deres Pladser, hvorimod 
de ovrige Befalingsmænds Pladser ·følge af de i 
§ 63 givne Regler. Har Colonn6n Delingsfront, 
forblive altsaa samtlige Delingsførere paa deres 
Pladser ; har den derimod Halvdelings- eller 
Sectionsfront, træde de hen ved Siden af Fløi-

underofficeren, 

Naar 

og 
dog derved maa Naar det samme 
igjen blæses , indtræder atter den strenge 

Marcheorden. 
Skal en Colonne udføre en Skraamarche, 

det overeensstemmende med de i 36 og 62 
; kun bliver her at at Retnin-

gen især nøie maa holdes 
der ved Skraamarche under "'"''~'"T''1r~:" 

bagegang nrnTChere paa den Side af Colonnen, 
hvortil Skraa,marchen eller af Underof-
ficerer, som under Skraamarchen med Colonne, 
der har Høire - eller Venstreom, 

((, hvorpaa de 
af hver Deling 

Trop foreskrevet. Derpaa commanderes 
nlYiarche« <r), og, 

have fuldført 
marchen, n Compagni Holdt<<, n Høire 
)) rl'il Venstre ret <t , hvorpaa Fløinnderof-
ficererne begive sig til deres Pladser. 

Ved Contrarnarchen med en Colonne med Halv
delings- eller Sectionsfront tage de Afdelinger, der 
ikke have nogen Underof:ficeer at marchere paa, 



§ 67. 

hvorpaa -Føreren for forreste 
manderer: 

Høire 

1J<~ln1f!.·~,tore1rnn, naar en 
udført, commanderer: 

til 

... ud! 
De udføre paa deres 

om samme Punkt og 
-efter samme Commandoord som 'forreste 

Underafde
son1 de komme i 

r.rnmi.rsiPUnli_tet, paa deres Føreres sagte 

Saavel 

af 
den kommer til det 

eller hvor Forl10ldene 
med en større Front. I første 

af Com
han kun 

det fornødne Avertissement, og Udførelsen skeer da 
paa de enkelte Commando. 

a. 
Med 

bestemte 
udføres paa Stedet, 

Onderafdeling~r sig paa deres Føreres 
llHøire om«, ))Løb« 

CornpagnicornmandeuTens Comrnando 
den samme som ved Afbrydningen j -Mar:cheri. 



Formeer 

hvorpaa de 

finder Sted, 

af hver 
marchere 

Skal J?ormeringen skee paa Stedet, udføres 
dette overeensstemmende med, hv.ad der er fore
skrevet for afbrudte Delingers Opmarche paa Linien, 
kun og .at "edkommende 
Sections - eller Halvdelingsførere., uden .at. indlade 

paa nogen Retning, strax indtaJ?;e deres Pladser 
i Colonne med Delings- eller ,Halvdelingsfront. 

Har en Rodeafbrydning været nødvendig, com
manderes, saasnart Forholdene tilstede det: 
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Dernæst commanderes : 
d elinger ! ) 

(Sectioner!) 

!) 
De venstre Fløiunderofficerer af hver Deling 

foran Colonnen staaende Underofficeer 
blive staaende, Afdelin-

udføre overeensstemmende med 
33 a. Under Svingningen begive Delingsførerne 

paa venstre (høire) Fløi af deres og, 
naar de udsvingende Fløie ere komne til Yron1[Jlirne11, 
commanderer Compagnicommandeuren: 

Holdt! 
Til ... ret! 

til deres Pladser. 
Hornblæserne til 

deres Plads. 
En Colonne med Delingsfront, der indsvingcr til 

§ 70. 

Skal en Colonne med Deling·sfront bagom
opmarchere til Høire (Venstre), aveTterer Compagni
commandeuren: 

pmarche 
hvorpaa Føreren for 
derer: 

Høire 
og efteT udført 

samt averterer, hvis 
til Venstre : 

!) 

ens tre 
Delingen vedbliver at marchere ligeud, indtil Com-
pagnicommandeuren den Ordre til at standse, 
hvorpaa commanderer : 

Paa denne Commando træde Fløiunder-
officerer frem foran Fløimændene i første 

Front mod hinanden. Hvis det er fornødent, 
retter Compagnicommandeuren dem ind den 
nye , og commanderer 
dernæst: 

Ret! (Til Venstre. . ret!) 
Den 

venstre Floi, 
Delingsføreren commanderer: 

Høire (Venstre) 
Lige ud! 

samt averterer, hvis skal skee 
til Venstre : 

Retning til Venstre! 



hvorpaa vedkommende Fløiunderof:ficeer løber frem 
paa Frontlinien. Naar første Geled kom
mer Frontlinien 3 Skridt nær, commanderes: 

Deling! ... Holdt! 
Ret l en s tre . . . 

De følgende Delinger forholde 
Maade. 

paa samme 

Marcherer Colonnen i mindre og 
der skal bagom-opmarcheres, de forskjellige 

efterhaanden paa deres Føreres sagte 
Avertissement og Holdt, naar ere 3 Skridt 
bag ]Trontlinien, hvornæst der indrettes 

viis. 
Udføres Bagomopmarchen 

samtlige Underafdelinger 
:Frontlinien, og· hver D;elin12·sf<JrEff 

r.nnrcnHlt. Front, 

3 Skridt igjennem 
lader derhos sin 

Under-

Marcherer Compagniet i Roder, og en 
skal finde Sted, udføres den efter de 

for Troppen Bestemmehier. 
og Hornblæserne efterbaanden deres Pladser. 

En Colonne med Delingsfront, der 1rngom-opmarcherer til Hoire. 

a, b, c og tl Svingningspunkterne. 

Skal en Colonne opmarchere til 

underofficerer træde 
og gjøre Front mod hinanden, 
ren commanderer: 

Ret! 

sin 

og naar næstforreste 
ud til Siden, at den har 
cornmanderer dens Fører: 

J\faade. 
Under Opnutrchen 

Plad;;. 

Delin-
og ind 

paa samme 

Hornblæserne deres 

Udføre;; denne Evolution umiddelbart fra 
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Skal foretages under 
gen, altsaa til Queuen, den forreste 
strax Holdt og hvorpaa Fløiunderoffice-
rerne træde foran ]<"løimændene a.f første Geled. 

og at enlwer saa 
langt Frontlinien , 
kommer 3 Skridt bag denne, forinden der com
manderes Holdt og Omkring samt til Støtte

punktet. 

~mandoen 

Ji.:ern .. til Fløiunderof:ficererne,. 

§ 72. 

commanderer 

Slut Colonnen! 
Løb! 

Den forreste bliver staaende, 
Holdt, alt eftersom Colonnen er paa 

eller Marchen; de slutte op i 
naar en har faaet den befalede 
conm1anderel?' dens Fører: 

N. Deling! ... Holdt! 
Ret! (Til Venstre ... ret!) 

Hvor det ikke skjønnes nødvendig at udførn Evo
lutionen i Løb, commanderes til den paa Stedet 
værende Colonne n Slut Colonnen «, » M arche <1 , og 
til den marcherende Colonne k,un J> Slut .v,viviJuc;u 
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§ 73. 

avertei·er: 

!) 
udføres som i § 33 b. foreskrevet, 

dog at her altid saa lang·t 
ud til Siden, at Afstanden dette til Colonne

nærmeste Floi bliver Halvparten af Af-
Paa Ordet 

træder hele Colonnen an, og 
som om den en af en aaben Colonne, 
kun med behørigt Hensyn til Størrelsen af den Bue, 
der slu1l beskrives , og de andre følge 

, hvøned de paa ]'løien nærmest 
i;;:,:cini1·nincrs111111lctet efterhaanden ville komme til at 
slutte nærmere til hverandre. Naar den forreste 

har fuldført comrnanderer 

Compagnicommandeuren: 
L ud! :1-

hvOTpaa Teteafdelingen atter marcherer ligeud, 
medens de Afdelinger fuldføre 

lworpaa de s1rnrne 
sfand og 
Teten, rettes. 

Er Colonnen i Marche (Lob), naar 
conmmndere;-;, bliver Udforelsen den 

Commandoen )) Marche ({ ( u Lob 11) bortfalder 

§ 74. 

en 
hvornæst 

samme og efter samme 
den aabne Colonnc 

hvorved Afstanden mellem de ","'"'~,n"' 
altsaa 
de uren dernæst: 

C om p a, g ni! . . Marche ! !) 

paa 

Skulde det være nødvendigt at beholde den 
mindre Front i Tid, averteres: 

Tag 4: kridts tand! 
hvilket Afdelingerne udføre efterhaanden. 

Naar Terrainet igjen tilsteder Bevægelsen med 
Delingsfront, atter HoldL, og Opmarchen ud-



føres paa 
paa 

Deling: 

En Fegtningscolonne med 

Delingsfront, der afbTyder 

med Halvdelinger. 

N. Deling! ... Holdt! 

0 

'lf!!!!/Ji/!lJi 
ii(Jj}jj/)jMffj 

~li 
~ 
~ 
~ 

hver til sin 

og derpaa, efterhaanden som de have faaet den 
fornødne Afstand : 

N. Deling! .. Marchel !) 

hvornæst Forholdet bliver, som naar Afbrydningen 
og i en foretages efter
haanden. Eftersom Delingerne opnmrchere, comrnan
dere , nN. Deling«, nLøb«, og Colon-

nen sluttes (§ 72). 

der commanderes : 

forholder 

Til Angreb! 
Geværet i høire ... 

overeensstemmende 
§ 42 er bestemt for den enkelte 

J:l::1.1onettEm paa.sættes af 
er skeet. 

Skulde en Colonne ved et afslaaet 
komme i fuldstændig Uordø-n, bør den samles uden
for den stærkeste Ildvirkning og i ethvert Tilfælde 

6 



Alle 

Hoire og venstre 
stille med ·Front mod hinanden, 

mændene, og cornmanderer 

Ret! 
træder hen paa sin Plads. De 

der forblive for 

for kommer 

Linie med venstre l<'løirode af den forreste 
bliver han staaende, indtil den tredie Rode fra 
den høire l<'løi af hans egen kommer til 
ham, hvorpaa lrnn commanderer: 

Høire ... om! 
atter foran af 
udfores, løber venstre Fløiunder

officeer frem paa ·Front.linien, og, naar Delingens 
første Geled er 3 Skridt bag samme, cornmanderer 

Delingsføreren : 

1112·111ertde l\faade. 
HoTnblæserne 

til deres Plads. 

En Fegtningscolonne, der deployerer til 

Skal Colonnen , averterer 

og overeensstennnende 
med, hvad der er foreskrevet for til 
Venstre. 
Venstre ret<< og retter 

Høireom, og 
Evolutionens Udførelse til Venstre, hvorfor den 
dette averteres. 

Er Colonnen clerimod i 

averteres blot: 
Deployeer! 

hvorpaa Tetedelingen gjør Holdt, Front og retter 
ind paa Delingsførerens Commando; de 

Delinger sætte sig paa Førernes Comnrnndo i Løb, 
og Deployeringen udføres som ovenfor. 



Linie, gjør Colonnen Holdt 
Compagnicommandeuren ayerterer,: 

' p a a r' l' 0 Il t 1 i Il i e Il ! 
l'ete<1e1111 1~·ens, Fiøiunderofficerer ind paa 

Vil Compagnicommaudenreu 

ployere 
averterer han: 

dernæst 

eller auJen Leilighed de-

p a a D e 1 in g ! (TeteJolingon) 

I Numerordon cleployeer! 
hvorpaa ouhvor af do 3 bageste Delinger uJforor ~e~l~yeringen 
enten til Hoire eller til Venstre, eftersom dens Plads i Lnuen til 
Hoire eller Venstre af Tetedelingcm. Forsaavidt en Deling ved en 
eller flere af de fornnværcnde Afdelinger hindres i at rykke ind 

de enkelte 

har naaet 

6* 



averterer: 
Fremad tag Afstand! 

hvorpaa Føreren for den forreste 
lonnen er commanderer:. 

! ... Marche 

hvis Co-

Deu nævner dernæst sin 
og i det Øieblik, den foramnaTcherende 

er kommen saa langt frem, at han har sin Af
stand, commanderer han: 

Marche 
Paa de 

Er Colonnen derimod, naar Commandoen n Fremad 
tag Afstand<< forbliver 
i Marche, og de commandere : 

N. D 
og, efterhaanden som enhver af dem har sin Afstand: 

D ! ... Marchel 
Har Colonnen en mindre Front, tages Afstanden 

efterhaanden under paa Avet-1 

tissementet: 
Tag heel Afstand! 

Overgang fra en ~·e:Q'tJ1inQ'scolm1ne, der 

finder ptrn Stedet, til Marchecolonne, kan ogsaa, 

udføres paa følgende Maade : · 

Holdt og 
Ere Sectionerne meget stærke, træde efter 

Ornsi:æ:ncliQ'l1ecierne Fløiunderof:ficererne under E Yolu
tionens Udførelse Fronten eller Delingerne 
trække enkeltYiis ud af Colonnen og 

(§ 68 
Hornblæserne til Plads. 

En Fegtningscolonne med Delingsfront, der <tfmarcherer til lloire 

med 

Fegtningscolonnen. 
Colonnen , efterat der er nds»inget med Sectioner. 



aabent Terrain 

Carreen har Front til 4 Sider, der bBBæ:v-Res 
ltlau-ke1:.___Den-- Flcrnke,-der- unde:r-----Garreens-For

Flanke ~ .. den 
t;i-l--Høirn- af~Samme, 2den-;~~den -tiL-Venstre---af 

col onne n. 

cornnrnnderer: 
Form eer Carree ! 

bliver ::;taaende. De 
slutte uden videre Cornmando hurtig op til Teten. 
De paa Ji'løiene og bag Delingerne værende Under-
officerer under 
meste :Floi ind imellem de 2 
hvor de formere sig paa 2 Geleder saaledes , at 
de, der komme først, :otille inderst og for-
holde Eet Alt 

-H..v0-r-paa Alt 
Maadc: 

mindre Feil. 

af den næst-

Retten af 

Tillader Tiden ikke de1{ · Carree-
cornmandere::; uden videre n FrontH, 

Plads, gjør 
Front 



1worpaa 
om der 
Høire 

dette 

averterer 
Canee til Høire! stre!) 

samtlige Delingsførere forholde sig, som 
var commanderet n Compagnicolonne til 

<c, dog med den Forskjel, at der 
Tilfælde istedenfor 4 Skridt mellem 

strax tages samme Afstand mellem 
disse, som naar der fra Colonnen formeres Carree, 
og at Delingsførerne og Underofficereme, efterat 
Vendingen mod Teten er commanderet, strax ind
træde mellem de midterste Iovrigt er 
Forholdet som ovenfor. 

Omstændighederne ikke Carreeforme-
tilraaclelig, fOl'bliver Linie. 

kaste da i 

§so. 

Saasnart der er 
Compagnicommandeuren: 

bestemt. Hensyn til selve 
vises ligeledes til de i denne § 
stemmelser. Angriber Ca;rn~1jet 

Hjørner, kan Ilden fra 2 ~r 

hen
incleholdte Be
et af Caneens 
rettes mod det. 

i 
lader 

af 
mindst truede -"--'-='" ""' 

en Afstand af en Snees Skridt, 
Skud at holde dem i 
naar Cavaleriet 
paa Carreen , 
som mulig prrn deres Plads 
Tiden ikke dette , kaste 
under Carreens 

§ 

lworpaa Alt,. hvad 
:E'ront til den nævnte 

manderer derpa,a: 

Først 
frem til Angreb 

saa 
Carreen. Tillader 

ned paa .Jorden, 

commanderer 

har det, 
han com-

Gom p agn.i! ... Marche ! !) 



Holdt, commanderer 

paa, deres Pladser. Afstanden mellem 
erholdes, saafremt der ikke strax skal 

rli>1n1nvi>ri>><, eller gaaes over til spredt Orden, ved 
commanderer : 

Tag .Afstand! 

af 4 Skridt 
eller, hvis Colonnen strax skal marchere, ved at 
Afstanden, efter Compagnicommandeurens . A. ver-

§ 83. 

at ind-
vikle den 

Af den , der saaledes skaJ opløse8, 
bør da atter, hvor Afstanden fra Reserven 



delinger, 
der, hvis 
holdes i Beredskab som 

§ 85. 

Fm at sik.kre den 
af K.Tæfterne paa hvert 
overhovedet med større I;ethed at kunne lede 

skulle de mindste taktiske 
danne Skytteliniens enkelte 

ovemlt, hvor disse Led ikke 



enhver m. ni. paa 
Førers Commando. 

I aldeles fladt Terrain ville 

stemmer 

overeensstemrnende med 
altid være formerede i 

Afstand vil 

, idet ikke alene ethvert Punkt i dette, der 
indenfor en vis Afstand, bor kunne 

men fremfor Alt en virksom Ild rettes mod de 
, hvor paa Grund af Terrainfor-

holdene bekvemmest vil kunne nærme Det 
vil derfor ofte være at samle en 
eller flere paa de for Forsvaret vH)'t.10·"1r.P 

Punkter; ligesom der ogsaa ovi::ralt, hvor J;'or
holdene tibtede det, bør tages Hensyn til, at de 

kunne 
forsvar. 

maae ikke befatte 
enkelt Section for ikke 

værende 
frem til 

sac1danne Punkter, hvorfn1 de ved deres Ilcl kunne 
de andre OveTSkridelsen af aabne 

ninger. II YOT en st1achm Fremskyclen af enkelte 
Dele af Skyttelinien ikke mecl Fordeel kan an-
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ikke 

1mavidt 
Punkter, hvorfra den virk

bor 
anvises udenfor den vfrksomste 

Ild virkning. 
Da det under Tilbagegangen konuirnr 

an paa at holde fra Livet for at vinde 
den fornødne Tid til at besætte nye 
eller faae det fornødne For-

overalt, hvor Forholdene 
dertil, finde en Understøttelse 

enkelte Afdelinger Sted. De 
Troppe eller Dele af der have aabne 

, sendes i først til-
bage , understøttede af de andres Ild , for at be-
sætte de Punkter i 
Hvor Terrainet derimod ikke tilsteder en saadan 

Understøttelse, det 
saa hurtig som mulig at trække 
fjendtlige Ildvirkning, men i sa<L Fald 
nye Stilling ordentligviis i Forveien være besat af 
Støttetroppene eller HoQ"''''r,,n 

at de 
hindre de 

Frontforandringer udføres ved , at Under
efterluuwden enkeltviis gaae 

Strækninger frem eller tilbage, dog sjelden under 
nogen stor Vinkel. 

mere eller mindre 
mod Flanke, 
Ild, atter 
saaledes, 
faaer 

engang, med mindre en eller anden 
beordres til at forblive 

ved sin Ild at understøtte den Linies Be-

fra 
eller udføres bag 
nødent, eller naar 
paa JTløiene , kan 

det, for at aflede 
der forberedes 

for-

delen ad Føreren af 
nærmere , der altid nma kunne 

ved Det overholdes strengt, a,t Af-
delingeme aldrig hindre hverandres Ild. 

b. Flankebevægel 
Skal en en :Flankemarche, 

Strækninger skee 
paa engang eller, 

hvis Terrainet egner sig dertil , af en eller flere 
Afdelinger ad Gangen, medens de andre ved deTes 

kan 



i Flanken, 1rrnrpaa de Dele 
Linien, derefterhaanden blive trækkes ind. 

retter med Hensyn til Frem-
efter Be-

de for den enkelte Trops 

§ 87. 

Linien, der 
hvorfra man vil 
Forsaavidt de 
ning finde , 
besatte Punkter. 

som en 

inellem de alt 
Terrain bibeholdes, 

11 or.~rr1° 110' .Afstand mellem 
det! ,<le enkelte Sectioner. Skulde 

nødvendig i aabent Terrain, enten paa et 
enkelt Punkt" eller hele Linien, at 

Ant.al i den Grad, ttt den 
Afskmd mellem de enkelte Roder ikke 

gang, 
og Front, 
for i Samme 
linie, og da i Forening med denne, enten at fort

eller holde 

enkelte 
, trukne tættere sammen, tage de, 

Fofholdene tilstede det, den 
eller 

naar ingen anden 
Reserven. 

De tilbagegaaende Afdelinger forholde efter 
de i 49 og 86 



§ 

De aJlm;te 

be1;te:rnnieT hvilke Af
samt Maaden, hvorpaa 
og den fOTnødne 

Reserven 

til 
Reserven og tage Plads i Queueu af Colonnen. 
Er undeT Fremrykning_, forblive de 
imidlertid paa Stedet, indtil Colonuen kommer 
Høide med dern, hvorpaa de slutte til den. 

En samtidig af alle 
finder i Almindelighed ·kun Sted deryed, 

at Reserven i spredt Orden frem igjennem 
eller udenom een eller begge Floie, eller 

for at opta.ge 
som 

§ 

§ 90 . 

...:f.~f;.Ai·,·nr""'"A ere udelukkende at betragte som 
"'1,~,ffAr;";,An, hvilke, lwor TeTrainet 

yder den deTtil fornødne foreløbig holdes 
i Beredskab, for i paakornmende Tilfælde øielilikkelig 
at; kunne gribe ind i Fegtningen. De skulle derfor 
anbringes saa nær som mulig ved de meest ud
satte Punkter, med det dobbelte Formaal for Øie, 

efter de for Troppen giYne V ed 
paa en Stilling rette;:; de i Reglen mod dennes 
meest fremspringende Punkter. Naa,r en Stilling· 
derimod skal forlades efterhaanden, sendes de som 



I 

den truede Fløi ·noget 
hvorved det dog altid maa at dens 
Stilling ikke af Fjenden kan beskydes efler J_,ængden. 
HaT Fjenden, Yed at overspænde et større Terrain, 
end hans Styrke tilsteder, svækket i Fronten, 
søger man ved en rask,,.Fremtræng'en n,t gjennem~ 

en Skovkant, bag en ~,0JJ;,te1·y 
sKu.wu:,111u.~ eller vil det ofte være 

at lade sætte i en 
fe>ran, for Yed sin Ild at under

stotte Reservens Angreb, eller for i fornødent Fald 
at optage den. Et saadant Angreb kan efter 

udføres i sluttet (§ eller 
Orden, og enten 

udenom en af dens 
den 

atter 
Under skal 

kunne optage Skyttelinien 
itide besætte de 

der aldrig bør 
andre, da Skyttelinien ellers 
ind paa Samme, og som pa,a 

vil blive 

for at 

forvexles med de Stillinger, der fremkomme ved 
den forbigaaende Benyttelse af mellemliggende 

7 



comrnandeurens Vink. 

Deel af 

uventet, at 
faae Tid til at slutte 

km1 enten ud
føres ved efterhaanden at formindske 
eller ved at den hele opløste 

eller n 

der, lwor Com-



derimod i umiddelbar. Forbindelse med andre Ba
optræde samlet, snaTt ·i· 

1 eller 2 Linier. 

Eev-ægelsen .. 1ued.disse-derimod.oxdentlig4Liisi-JV1ar0he~ 
Medens Bataillonen er i 

.~.._..__._C~ompagnieø.l~:_J,~ 

, commanderer 
Maader som 

saaledes, at 
Ki:>v:+H)'P!l!';f'r udføres paa hans umiddelbare Cornmando 
overalt, hvor dette skeer dog 
al Indretten 

I den første 
naar ikke anderledes 

I alle 
denne de 

Deel af de~ ene Compagni 

er Comnmnaoen 

Hvor Compagnierne staae paa een og &amme 
Frontlinie, kunne de af Bataillonscommandeuren 
benævnes )) hø i re , og n høire 

Midtecompagni << , og, hvor de staae bag 
hverandre, n forreste <c, , n næstforreste<< og 

Compagniu ; hvorimod Compagnicom
mandeurerne ~Lltid nævne deres · Compagnier ved 
disses faste Numre. 

7* 



dog med den 
i en Colonne med 

altid er til Midten , naar ikke 
førehie, 

Fløiene. 
ladeisen deraf kunde fremkalde 

maa 

forud. 

Ere derimod paa samme Front
de ere i Linie eller Colonne, 

, venstre Midtecom-
og al 

være til et af de 
andre aveJteres: 

N. Compagni er Retningscomp 
der paa Stedet skal 

retten paa en ny Frontliuie, lader Bataillonscom
mandeuTen rntte ind paa 

denne Linie 
da 

officererne af 
hvortil er, ere 
underofficererne tages først 

har fuldført 
Underofficerer 

naar det sidste 
og tt1get sine 

Det skal imidlertid altid haves for Øie, 
medens selve Mandskabets 

og 
stand mellem en Colonnes 
under Bevægelsen , ere 
Ordenens 
i den enkelte .Lu.u"iu.11;:., 

samvirkende 
Terrainet og det Formaal. 

Med 

Første C 

§ 95; 

De 4 Compagnicolonner parviis bag hver
andre saa.Iedes, at de danne en smnmenhængende 



Bataillonscolonne med dobbelt 
standen mellem de venstre Fløiunderof:ficerer af de 

til Høire og de 

; Officeers
oppasserne og Hestevarterne en Snees Skridt bag 
Hornblæserne. Cmnmandeurerne for de 2 forreste 
Compagnier 6 Skrid1t Midten af deres 
forreste Af deling, og Commandeurerne for de· 2 

ordentligviis 6 Skridt bag MidterL. af 
deres bagest; Afdeling. Bataillonscommandeuren 
foran · Batailloriens , eller hvor hans Nær-
værelse er nødvendig; 
Side og noget tilbage. 

paa hans venstrn 

Bataillonscommandeur. 

Compagnicommandeur. 

Adjudant. 

Delingsforer. 

Medføres Fanen, er dens Plads paa høire 
Fløi aJ venstre j. 1 ste Geled, og den 
derværende Underof:ficeer træder tilbage i 2det 
Geled. 

§ 96. 

De 
andre paa samme 
~ mellem 
pagnicomlnandeurerne 6 Skridt foran deres forreste 

føi·ste Geled. Hornblæserne, Officeers
oppasserne og Hestevarterne bag Bataillbnens 
Midte i den i § 95 bestemte Afstand. Bataillons
commandeuren og Adjudanten ligeledes som i 
nævnte § anført. 



Fløi af venstre 
Geled, og den 

i 2det. 

pagnicommandeurerne 

træder 

97. 

deres hvor deres Nærværelse 
ellers er nødvendig. Bataillonscommandeuren med 

halvhundrede Skridt Bataillonens 
Midte, eller hvor hans Nærværelse er nødvendig. 

Medføres Fanen , er dens Plads paa høire 
Fløi af \rens tre Midtecompagni i 1 ste Geled, og 

colonne med eller Sections
front bag hverandre i den Afstand, de erholde 
ved fra Linien. 

Mellemrum mellem 
den 

maatte være 
commandeureu som oftest i Teten 

foran 
deres 

foran 

Bataillonscommandeuren bestemmer i Forveien, 
hvor og i hvilken af de mevi1te Formationer Ba-
taillonen skal , og Compagnierne 
da, , efterlrnanden som de indtræffe , den For
ma.tion og Plads , de skulle have i Bataillonen. 



deres Plads i Bataillonen. 
som Bataillonscornrnandeuren 

nærmer , lader dets Cornmandeur 
Geværet skuldre og efter , paa, nær-
mere Ordre, a,tter tage ved Foden. Efter at have 
passeret Fronten, trækker Bataillonscornrnandeuren 
Sablen, cornmanderer: 

Forme er B ataill onen ! 
og· overtager derrnd Commandoen. 

Skulle Cornpagnierne atter 
dette paa Cornmandoen: 

Forrneer Compa 

skeer 

N aar Bataillonen stiller til .Afmarche , :finde føl
gende 
Sted. 

fra den sædvanlige Opstilling 
Hornblæserne staae paa høire Fløi , 6 

Skridt fra Fløiunderofficeren, i Høide med 1ste 
Geled, 

udeu 
deres 

holder 3 Skridt til Høire 
Linieformationen 

Naar i Gairniso1Hm 

denne tilligemc d et 
Compagniernes Styrke er ringe, formeres 

passende_ Antal lfofalingsmænd, efter Da-
taillonscommandeurens nærmere Bestemmelse, i eet eller to Com
paguier. 

§ 100. 

a. Sted - og Frontforandr i ug. 
Vendinger, Bevægelse fremad, tilbage og til 

Siden, Forandring af Marcheretningen, Skraamarche 

linie 
skal være til Midten eller t.il en af J'løiene, paa 
Bataillon.scommandeurens ~'\ verti.ssement: n Paa Front
linien H , den hoire :Fløiunderofficeer af 110ire 
deling og begge Fløiunderofficererne af venstre 
Tetedeling .sig frem paa, Linien. Den midterste 
af disse Underofficerer .strax Høireom, og 
de 2 andre Front mod ham. Bataillonscom
mandeuren retter fra den midterste en af de 
andre ind paa den nye Frontlinie, den 
anden Tetter sig selv ind. Naar dernæst c01n
rnandere.s nFremad til Midten ret((, forholdes paa 

Maade for det enkelte 

saaledes, 
lige 

Colonnen >>Omkring«, forbliver, med 
af Fløiunderofficererne, Enhver paa .sin 

Plads. 
Tilstede :F'orholdene ikke 

dobbelt Delingsfront, averteres : 
med 



paa den 
averteres, vedblive at marchere de andre 

og ved SkraamaTChe bagest 
i Colonnen, saasnart Pladsen tilsteder det. 

Vil Bataillonscomrnandeuren lade 

paa deres Pladser i den dobbelte Colonne. 

i større, saavel ·som 
Opmarche, 

og 
med Roder og 

enkelte Colonne som for 

paa Cornpagnicommandeurens hen-



holdsviis 
er fri. 

Skal 

Høire og 

skee til en af 
Siderne, bliver ved til Høire venstre, 
og ved Udviklingen til Venstre høire 
staaende; de : øvrige Compagnier føres af 

ud af Colonnen og 
-O-t:-H--B€'fiuen.e--k~rn,e, naar Fronten el' fri. Fløi-
compagniet deployerer ligeledes til samme 
saasnart Pladsen tillader det, med mindre Ba
taillonscornmandeuren i Forveien har ,averteret, at 
det skal deployere til den modsatte Side, hvilket 

vil være Tilfældet , naar Bataillonei1 
til Skydefegtning, og Pladsen tilsteder det. 

Bataillonscommandeurens Avertissement er: 
H ø ir e- o g Ven s tre H ø ir e eller 

Venstre) 
deployeer! 

Deployering til Hoire 

D;eploy,ering til Hoire. 

Den enkelte Colonne deployerer ligeledes altid 
pa,a Teten, og, naar Udviklingen skal skee til 

bageste til 
og 

deployeer(( ; det 
skeer, marcherer ligeud, andre trække 
til Siden, som behoves, og alle 
deployere, efterhaanden som de nærme 

d. Overgang til Ma,rchecolonn 

Afmarche med Sectioner 
fra den dobbelte som den enkelte Colonne, 

skeer paa den i § 77 bestemte Maade. 'rllstede 
Forlrnldene, at der afmarcheres med større 
kan Bat!illonscommandeuren avertere: 

Compagni har Teten! 
Fremad tag Afstand! 

Udførelsen som ved det enkelte 
Skal den dobbelte C~lonne derimod under 

forandres til en Marchecolonne, af
brydes først i enkelt Colonne, hvornæst Forholdet 
bliver som for Compagniet bestemt. 



fremad, 
Siden, Skraanrnrche og Bajonetangreb 
for det enkelte bestemt, 

af, hvad der i § 94 er 

i 

og til 
udførns som 
dog under 
anført med 

forbliver, 
Enhver 

og venstre Fløi. 
paa Bataillonsconunan-

for efter 

lonne, averteres 
bryd af« ; Udførelsen skeer 

stemmende med det under § 100 a. Anførte. 

commandeurens 

IJÆmloJ.'el'lnP·ei1 , samt 
begynde De

dertil fornødne Plads. 

Floicompagniern ' 
ing depl 

Holdt noget/ 

for en ny Stilling at 
cl. Overgang til Marche olonne. 
Udførelse og Commando som under § 100 d. 



Frontforan 
og Rodernarche med den i 

Bataillon paa, 
og skee paa Cornpagni-

cornmandeuTerne;; Commando Bataillon:scom-
mandeurens fomdgaaende Signal eller Avertisse
ment: n Fremad (Tilbage) c1, n Fremad til 
Hø i re n Til Høire 

formere Com
Talen er om længere StTækningeT , 
lonscommandeuren som oftest først 
pagnicolonner, hvilket ved denne _LJ~~a1~aeu 
ligviis skeer til Bataillone-Qs Midte. 

Paa Avertissementet: 
omp til Midten! 

1.'tder enlrrnT 
lo:i:me til den Side , der vender 
Bataillonen, ·eller til den Side, der nævnes. 
Formeringen til Midten, 

ordent-

ire 

MJ4f;~HB1*lr2'IJ±.-~· Vd·en ældste Compagnicommandeur 
eæ11mande1·er begge Compagnier. ,· 

Vil Bataillonscommandeuren efter endt Be-
lade Bataillonen skeer dette 

OTdentligviis til den modsatte Side af den, hvortil 

100 c. anf mt. 

udvik:let til 
altid fra den ud

af Floiene frem for 



Midten , eller 
taillom;cornmandemen 

den som vender 

Sted i Terrainet, hvor Ba
holder og· rækker Sablen i 

formere strax Colonne til 
mod det hvor Batail-

lonscolonnen skal +rn·rn.n1•c"' og 
denne. 

dernæst 

under 
d. OveTgang til 
~Hflffil:ae-H-ren--avertm:er: 

A-:f:'..i.n..a..~-t-i-l--R~i r-e 

~1. Sted- og Frontforandrin 

Skraamarche, 
Opmarche, Contramarelie og 

i hvert enkelt 

Overgang ti.I 

Pladser Bataillonscolonnen. Com-
Teten, de to bag disse, næst-

forreste til den befalede Side. 
Bataillonscomnrnndeuren have det anderledes, lader 
han Compagnierne avertern, naar ·-tle nærme 



d. Overgang til Linie. 
Bataillonscommandeuren avert9rer: 

Inclsvingi1ing til Venstre! 
eller 

Bagorn-Opmarche til Høire! 
hvilket efterhaanden af 

og Evolutionen udføres 
eften1t Teten har 

kommer ud før sin Plads 

ire 

der maa rette 
og som derfor her kun 
som: 

og 
Fra 

eller: 

d 
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Comp 
. Comp 

eller: 

drtnner Fortræfn 
Hove 

p~igni 

omp 

Afstand og tages rtltid fra ,_..__,uutu~"" 

vuJL111~·U;~""~u, og er Bataillonen ordnet i 
retter den Linie, der er , og 

som en heraf middelbart eller 
umiddelbart ere Linies 
hold, 
denne. 
udføres 
omvendt. 

Bataillonscommandeurens 

Overgangen fra i 1 Linie til Ord-
2 Linier og omvendt udføres enten ved 
det fornødne Avertissement eller 

til de der skulle frem eller 
, og da igjen stai{dse dem, eller ved at 

dem den fornødne Ordre. En a,f 
Linierne skeer, enten naaT bageste Linie rykker 
frem til Angreb gjennem den forreste, eller naar 



den forreste 
bageste, efterat 
at optage den. 

Med 

gaaer 
denne har 

til Colonnemes 

for 

til 
spredt Orden, 

Formind
af hvert 

Forbindelse, at 
kan 

er Reserve, udvikles i denne 
::Sli;yclefe11:trnne:. naas den skal 

en at1 optc1ge den forreste 
hvilket kan antydes ved 

l"r1ontfo1randrir1S!·1:ir udføres, forsaavidt Colonnerne 
ikke ere indviklede i , og man ikke be-
høver at tage Hensyn til eller 
ved at de peta Bataillonscomrnandenrens Avertisse:. 
ment eller Signal (§ 102 a,) af deres Cornman-

fores ad korteste Vei ind pa,a . den nye Front
linie, idet de under Marchen efterhaanden (ved 2 

at udfore en ottendedeel Svingning) ledes 
saaledes, at deres Teter en med denne 
løbende Flugt'. De Comrmgnier, som ved Front
forandring til Hoire ;;tt1ae til Høire, og de, som 

Ere Colonuerne 
bljyer Forholdet 

hvad der i § 102 
fra 

med 2den Linie. 
trække dens Colonn'er 
rummene i 

mod 
~ 

der 

Vetl Ovelr~r utlen Modst<1nt!er lmn 

sat1 Fald med for-

antyde, at Colonnerne skulle udvikle sig til Skydefogtning 

Lillie eller spredt Orden vod Signalerne "Skytl", eller 
~nwd-cll=--nile1L"Tilfaielse-1tf~". Hvor tlerimocl on 
virkelig Modstander haves, bor saa,;el Tidspunktet for Udviklingen 

som Valget af Maaden, hvorpaa den skal udfores, ordentlig,'iis 

overlades 

8* 



saadan 
J;!..l•:aoHu:•);!. u :Flankeforsvar 

Ilden i alle 
:Fald rnaae de aldrig staae paa een og samme 
Linie for ikke at udsættes for at blive kastede 

ExemplcT paa Compagnicarreer. 

ind paa hvernndre. Er der Kanoner, 
Saarede eller desligt:J at dække, bør Bataillons
commandeuren tillige søge at trække Carreerne 
tættere sammen (sammentrukne Cornpagnicarreer). 

:)0111 

blikket er meget af 
paa enga,ng. 

Bataillonscarreen formeres kun 
fra, den dobbelte Bataillonscolonne og 
i kun finde Anvendelse i en 

2cfon Træfning. Paa Comrnandoen )J For
n10er Carree n bliver den forreste 
2den og 3die Afdeling slutte, paa 
Avertissement, op til Tete11. I 4de 

til IIøire paa, 
Commanclo i Løb med Sectioner 
I-Iøire, og Delingen til Venstre paa samme Maade 



til 

nær; 
til samme Tid af paa samme 

og slutte op til de foraiwærende 
De 3 slutte, paa 
førernes Avertissement, op til de afbrudte Delin-

saaledes , at der mellem 
forreste af 4de Flanke bliver 2 
Afstand. 

Under selve 
til Midten; 

at 
derved ikke opstaaer nogen r:1..l:'Lu1tu1~· 

Underofficerer, der 
paa høire Fløi af de forreste 
formere 2 Geleder mellem lste og 2den Flanke 
de bag Fronten og paa venstre Fløi af de 3 til
svarende til mellem lste 
og 3die Flanke ; og de tih;yarende Underofficerer 
af de 3 paa. hver Side, 
henholdsviis mellem 2den og 4de, samt 3die og 4de 
Flanke. De paa den Side af de afbrudte 

værende Underof:ficernr træde under Til
af deres Afde-

linger. / 
:--inmt,tw·A Officerer haYe deres Pladser indvendig 

i Carreen, saa, nær som mulig ved deres atctellng:eT 
Bataillonsconunandeuren i Midten af Carreen og 
Adjudanten til Venstre af ham, (Fanen b&g lste 

carreen 
n Forrneer Colonne (c, lade Førerne af 

disse strax opmarchere. 

commanderes 
uden at forlade sin 

bliver Forholdet som ovenfor. 
ved denne kun have 

benyttes til at trække 
Siderne. 

indtrædende 



it 

Ba,taillons colonne. 
Som under§ 95 anfort, dog med den 

at Hornblæsernes og Pladser ere, som 
naar der stilles til Afmarche. 

Bataillonscommandeuren 
er foran Midten af Colonnen, Front uch1d. 

b. Sammentruk.n Comp 
Som under § 9 6 anfort, dog med den 

at Hornblæsernes og 
naar der stilles til Afmarche. 
Bataillonscommancleuren er foran Midten af Bak1illo
nen, Front udad. 

i Linie paa een og samme Front-
linie ~Sl,;;.1id-ts---i\4eHefffl'fiffi. Hvert enkelt 

er formeret til Parade 
Compagnicommandeuren er paa 
Geled til IIøire 

at 
i lste 

og at Føreren for høire :F'Iøidelinip' forbliver 
Fronten. Hornblæsernes og Acljucfantens Pladser 
ere, som naaT der stilles til Afmarche. (MaJore--n 

Bataillonscornrnandemen er 25-30 
af Bataillonen, Front udad. 

fælde, de enkelte og i 

Formationer paa Bataillonscomnmndeurens umiddel
bare Conuna,ndo overalt, hvor dette i 

cornmandeuren 

Form eer Bataillon 

Enhver paa dette 
den henholdsviis 
Plads. 

Averteres: 

for Commandoen, 
Enhver den henholdsviis i 

96, 97 og 98 bestemte Plads. 
der ved andre skal 

presenteret Gevær , skal Bataillonen 
forinden for"firnres til Parade, men nmiddelbart efter 
at Geværet atter er skuldret, averterer uucuuu"""''

commandeuren >>Træd tilbage <<. 

Skal en til Parade formeret Bataillon 
ved Begravelser, indtage paa Cornmandoen >>Lad 
Geværet <c samtlige Compagnicommandem:eT og de 
Geledet staaende Delingsførere deres Pfadser 



Fronten; 
ind 

109. 

Fanen afheI1tes af Adjudanten, Fanebæreren 
og Mand. De 2 Førstnævnte ind i 
Bataillonscommandeurem; K varteer for den 
ud. Naar dette er skeet, afmarcheres til Batail-
lonens rider foran. 
Fanebæreren kommer til Bataillonens ]10ire Fløi, 
træder han ind paa, Fløien i lste Geled, 

tieda:ik1mIJ1g·em træde og den yngste Second-
lieutemmt, som skal føre ·Fanen til dens Plads, be

til Bafaillonens hoire Fløi, hvor han stil
tæt ovenfor Fanebæreren, der 

N aar Ba,taillonscommandemen 
ankommer, lader han Bataillonen formere til Parade 

hvorpaa Faneofficeren træder 
frem foran Fanebæreren, cornn1anderer n 1\-iarche {(, 
og, naar Fanen er 3 Skridt frem, han 
til Venstre, og af Fanebæreren Fronten. 
Paa, Ordet n Marche << blæse Hornblæserne Honneur
nmrche, og Officereme salutere efterlrna,nden som 
Fanen kommer foTbi dem. Naar kom-
mer til det Sted, hvor Fanen være, indtager 
Fanebæreren sin Plads; Faneofficeren begiver 
bag om Fronten til sin Plads i Cornpagniet, og 
Spillet ophører paa Ba,taillonscommandeurens Vink. 

ten til Fanen og stiller 
Honneurmarche blæses, 

hen til ved kommende 
som 

Ba.taillcmEms Opstilling til Revne naar ikke 
anderledes i Linie. 

De til Mellemstaben hørende Personer mc1tr;æc10 

paa høirc Fløi ovenfor Hornl>læserne. 
til Venstre af ham 

Auditeuren og endelig Intendanten. Den høiere 
Rting, som mar1tte være tillagt en ::if disse Em
bedsmænd, kommer her ikke i Betragtning. 



nærmer 
lonen, lader Bahtillonscommandeuren 
sentere og commandernr clernæst 11 See til 

hvornæst han i 
aa<HL''">:.. RappOTt om den tilstede

overrækker Revnelisten og led
sager den paa den Side, som vender 
fra Bataillonen, til den modsatte Fløi. Idet Fronten 
passeres, see Alle i Gelederne frit og utvungent op 
til den, der honornres. Skal røres, 
des dermed, umiddelbart efterat Geymrnt er pre
senteret, og det ophører først, naar Bataillonscomman-
deuren dertil. 

foran 
skuldrn og commanderer, 

saafremt skal afholdes : 

hvorpaa 8 Skridt 
frem for Fane-
bæreren forbliver med Fanen paa høire Fløi af 
3die Mellemstaben bort. 
liøire Fløi af lste Compagni i 8 1Sluidts Afstand 
fra 2det Geled staaer Understaben, ordnet som 

JeJ)Otiserg'1emutErn, Stabshornblæseren , Ba
ta,illonsskriveren, Bøssemageren og Profossen. De 
Commanderede, som skulle møde ved Revnen, stille 

cornmandeuren 
ved et 

tage ved Foden. 
Naar den 

saa 
at han kan høre, hvad denne rnaatte 

befale. Medens 3clie Compagni 
Fanen af det forst inspicerede 



Skal Jen i Linie 
Hevuemarche for den 
taillonscomm::mdeuren, efter at have 

tage i H viil : 
Til Revuemarch 

H ire .E'loideling Il1}1rl5herer 

hvOTpaa, Homblæserne i Løb 

foran den nævnte 
skal lrnve samme Flugt som Bataillonens Front-

linie, blot: 
Til vuemarch 

hvilket sidste Tilfælde Hornblæserne 
Plads. Derpaa commanderer h<m: 

oo· o' 

ed 
Iløire 

naar Svingningen er fuldført: 
Holdt! 

Ret ! l Ti 1 V e n t r o 

:Fanen forbliver 

ret!) 

Mid tecom p t1gni. Mtbi-0l:eiil-l~~v;€'c1_~-&ig--t~l-(,j~EH+Em--at-

C olomv?P~. 
Naar dernæst commanderes: 

Bataillon ! ... Marche 

nærme den Inspicerende, 
været skuldre og· commandere dernæst: til 
Hoire H. Bataillonscomrnancleuren Tider, 
efter at være kommen den Inspicerende Skridt\ 
forbi, med sænket i hen til denne 
og holder ved den Side af ham, hvorhen Bataillo
nen marcherer. 

er kommen forbi. 
Hornblæserne 

Midten 

Revuemarchen i sluttet, 
ere 1:>2cta11liJrnsccm1marnclelll'ens, 

Pladser som en til 
Revuernarche formeret aaben Colonne 

under Skal denne 
ikke af de Officerer, der 

Bataillonscolonnens 
efter afholdt Revne 

og Mellemstaben fore-
stille, stille Officererne efter deres 
Anciennetet, og Mellemstaben tager Pbds paa Of
ficerernes venstre Fløi i den ovenanførte Orden. 



eller 

een 
denne 
Punkt, 
een _,_ ,_,x;u,uu.i=. 

viis 

§ 111. 

Den Træfning, som i den første 

som en til 

forrest, benævnes lste, den Samme 2den, og 
disse Benævnelser forblive under alle 
og Stillinger de samme. Ved fq~Teste og 
rrræfning fon;taaes derimod aJtid den, der i Øieblik-
ket er nærmest ved , eller fra 
Ba,taiUonerne kunne med Hensyn til deres Plads 
Brigaden af Brigadecommandeuren benævnes paa 

Hensyn 
enkelte 
Forhold, 1 

som for Bataillonens 
ikke anderledes befales, er ved et 

Batailloner forreste Midtebataillon, 
et 1\ntal den til Venstrn af Midten 
Bat.aillon, 

En 
een og samme ·Frontliuie finder 

ved Møde- og 1""'""''''"·-1 
det ellers rnaatte befales 

lingen , mulig i 
betegnes derved, at vedkommende Bataillonsadju
danter under selve Indrykningen 
de Punkter, hvor den næi'mest 
rende Floi aJ deres skal staae. 

I Brigaden foretages ingensomhelst 
paa Brigadecomrnandeurens umiddelbare Comrnando, 
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men 
rnandeurer 
Avertissements, kunne over

han vecl en Officeer af lmns Stab; 
han rnaatte finde det bekvemmere, 

Indøvelse, kan 
'"'"r"'''·'P·r, der i Sita Fald for Eensforrnig-

skulle vmre som i det i Klam-
mer antydet. I dette Øierned skal hver 
være forsynet med et Signalhorn, der staaer noget 
Jrniere end Ba,taillonernes. 

Naar indfinder ved 
Brigaden, honoreres ban af Bataillonerne , efter
haanden som han nærmer disse, overeensstem
rnende med CeremonielreglementeL Han overtager 
Commandoen af Brigaden paa Avertissementet: 

Formeer en! 
og fratræder Cornmandoen paa 

er Bataillonerne! 
Da ikke forekommer nogen-

somhelst , der udkræver en Jod-
' bør dens Øvelser, 

meget som mulig finde Sted i Terrainet. 

§ 112. 

a. Møde- 0 p stilling. 
Bataillonscolonner ved Siden af hverandre i 2 

Træfninger med en Afstand mellem Bataillonerne 

bestemt. 
stillingen skal være enkelte 
eller i sarnmentrukne 
dant befales. 

b. Fegtningsopstilling. 
Forreste efter 

paa !mire 
som under § 

have at, Op
Bataillonscolonner 

nma Saa-

ten i Compagnicolonner med foranværende 
linier, eller i Linie; 

i Batttillonscolonner bag forreste 
Mellemrum. Afstanden mellem Bataillonerne ind-

og mellem retter udeluk-
kende efter de stedfindende Forhold og 
comrnandeurens 

§ 113. 

Skal Udviklingen sk.ee fra en 
averterer Brigadecomrnandeuren, efterat han i For
veien har givet den fornødne Instruction: 

Fra N. Bataillon Afstand! 
Skal den derimod sk.ee fra Marchecolonner, 

lader I{an avertere: 
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Indsvingning til Høire! 
eller: 

enstre!) 

Bagornopmarche til Høire! enstre!) 
eller: 

Til Høire og Venstre (Høire eller Vens 
forrneer Brigaden! 

I begge Tilfælde skeer Udviklingen i 2 Træfninger, 
naar dot ikke udtrykkelig tilføies, at den skal skee 
i 1 Træfning. 

1-Iver Bataillon formerer, sa,asnart Pladsen til
lader det, Bataillonscolonne, og disse indrykke da, 
i den Stilling, eller med 
afstand paa den opgivne Frontlinie. 

Skal derefter forreste Træfning udvikles i 
Compagnicolonner, averterer Brigadecommandeuren: 

Com pagnicolonner! 
(Signal n Spredt 

hvorved det som 
altid beholder 2 Compagnier i 

Vil Brigadecornmandeuren derimod udvikle den 
forreste Træfning til Skydefegtning i Linie, aver
terer ha,n: 

Til S defegtning deployeer! 
(Signal n Skyd«). 

Hvor ikke Hensynet til l\jenden eller Terraii10t for
drer det anderledes, skeer Udviklingen fra, Brigadens 
Midte. 

Sannnendmgningen i Bataillonscolonner udfø-. 
res paa Avertissementet: 

Bataillonscolonne! 
(Signal n Det Hele<<, Colonne {() 

og Brigaden smnles i samrnentmkue Bataillonsco
l01rner paa A vertissernentet: 

Sammentrukne Bat}1illon 
(Signa,l 11 Det Hele<<, n R~.11'1imrj!fa 

Sammendragningen skeer til den 
modsatte Side af 

§ 114. 

Brigadens Træfninger ere under BeYæ
ordentligYiis formerede i Bataillons - eller 

Corn pagn icolonner. 
De i § 105 for Cornpag;nicolonnernes Bevce
og Forhold givne Regler kunne i alt 

overføres piUl Bataillonscolonnerne, 
Brigaclecommandeuren ogsaa, med de 
fornødne Tillernpninger, kan af de 
bemeldte § anførte Avertissementscommandoord 
Signaler. 

Trues Brigade i aabent Terrain af Cavaleri, 
formere de i Compagnicolonner eller i Linie udvik
lede Batailloner, Compagnicarreer, og de i BataiJ~ 

lonscolonner værende, Bataillonscarreer, forsaavidt 
Saadant ikke strider mod de i det 
udtalte Grundsætninger. Vil Briga,decomnrnndeuren 
for det gjensiclige Forsvars trække Batail
lonerne tættere sammen, giver han det fornødne 
Avertissement (Signal )) Sam liug (() og standser da 



henvises til det 

§ 115. 

Hvor en Infanteribrigade skal optræde selv
' tildeles den en til Terrainets Beskaffen-

hed og Forhold svarende Deel Cavaleri og 
Artilleri. 

Ca;Yaleriets vexler i mellem een 
og to Escadroner; Artilleriets mellem et halvt og 
et heelt Batteri. 

I er .Artilleriet i op-
nmrcheret en 30 Skridt Infanteriet, og Ctura
leriet holder i sluttet Colonne 30 Skridt Ar
tilleriet. 

Commandeurerne for, Cavaleriet og Artilleriet, 
hvem UdfoTelse af lkiQ'DLdeco:mn1ai1dcm 
rens for disse Vaaben 
under opholde i hans umiddelbare 
Nærhed, indtil Øieblikket for deres Vaa,bens Virk
somhed nærmer 

At give Forskrifter for de forskjellige Vaaben
arters Anvendelse ligger udenfor Kx::erc13e1:Te2'lerr1er1-
tets Opgave, men Commandeuren for en Brigade 
rnaa med Omsigt og i nøie ~amkla,ng med det 
taktiske Formaal anvende de forskjellige Vaaben 
ifølge derns Eie~1dommeligheder saaledes, at de altid 
til rette Tid og Sted og paa rette .Maade kunne 
gribe ind i Fegtningen. 

En 
Bataillonscolonner, 

uer, eller i Linie, i 
lernrumrnene mellem Bataillonerne, 
til Parade (§ 108), 
Plads til Hornblæserne 
og desuden 6 Skridt 
staaencle Bataillon. 

,Fløi af hte 

Naar den 
lade 
cornmandcurens Avertissement 
skuldre, hvorpaa, Brii;n1d(:cc1mnrnmclet:tren 

Stab, den 

og med den 
paa den Side, der vender fra, 

Bataillonscomrnandemcrne forblive fornn Midten af 
deres Batailloner og beholde, efter nt have ladet 
Geværet prcsentere, Front mod Samme, naar den 
Inspicerende passerer mellem dem og Frontlinien. 
Den folgende Bataillon forholder prut samme 
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Maade, og efterat en Bataillons Front er passeret, 
lader den foregaaende Bataillon igjen skuldre og 
Geværet tage ved Foden. 

Skal en i Linie formeret Brigade udfore Re
vuemarche i aaben Colonne, giver Brigadecomman
deuren Avertissement til UdsYingning. Paa Brigade
commandeurens clerpaa, folgende Ayertissement 
cornnuuiderer Cornrnandeure11 for Tetebataillonen 
n Bataillon Marche « , og de onige Batailloner 
følge, efterlrnanden som de have 40 Skridts Af
stand. Brigadecornmancleuren Tider, fulgt af sin 
Stab, en Snees Skridt foran den forreste Bataillons
commandeur; saasna,rt han nærmer den Inspi
cerende, saluterer han, og, nanx han er passeret 
ham en halv Snees Skridt forbi, rider han ud til 
Siden og holder ved cle11 Side af den Inspicerende, 
hvorhen Brigaden marcherer. BrigaClemusiken 
svinger ligeledes, efter at være passeret den Inspi
cerende, tilligemed 'retebataillonens Hornblæsere ud 
til Siden og stiller ligeoverfor den Inspicerende, 
hvor den blæser skifteviis med den forbimarcherende 
Bataillons Hornblæsere. Naar Bataillonen er pa,s
seret en Siiees Skridt forbi, sætte Hornblæserne 
sig i Quenen af Samme. De Batailloners 
Hornblæsere forholde sig paa samme Maacle, og 
uaar Alt er passeret, begiver Brigapernusiken sig 
til den forreste Ba,taillon. 

Skal Forbimarchen skee i sluttede Colonner, 
følge disse efter hverandre med 40 Skridts Afstand. 
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