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i Christian dm Syvende, 

af Guds Naade, Konge til Dannemark 

og Norge, de Venders og Gothers, 

Hertug udi Slesvig, Holfteen, Stormarn, 

Ditmarsken og Oldenborg ze. ze. 

Giore vitterligt: At som Vi have holdt 

nogle Forandringer og Forbedringer nodven-

dige, i Henseende til Infanteris-Exereicen, 

og derfor ville, at efterstaaende nye Exer-

eeer-Reglement ved Trykken ssal bekiendtgio-

res; saa byde og befale Vi allernaadigst alle 

Vedkommende bogstavelige«« og paa det noie-

ste at solge dette Reglement i alle dets 

Punkter 



Punkter uden ringeste Forandring; hvorester 

alle og enhver sig allerunderdanigst haver al 

reite. Givet paa Vort Slot Christiansborg 

i Vores Kongelige Residencestad Kiobenhavn, 

den zote Martii 1787. 

Undcr Vor Kongelige Hnand og Signet. 

k e x .  
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F o r s t e  C a p i t e l .  

Om E x e  r  c  e  e  r -S  k o  l  e n .  

F o r s t  e  A r t i k e l .  

Om Recru t -Exerceer ingen .  

§. i. 

3?aar Capitainen erholder en Rekrut, da maa han 
allerforst boere Omsorg for, at han indqvarteres Ho6 
gode Kammerater, som tillige kunne bidrage til hans 
Undervisning, og hielpe ham med Paaklcedningen, 
indtil han kan det allene. 

Under-Officeren for Corporalj?abet er i Sær
deleshed forbunden til, paa det omhyggeligste at lcere 
ham Paaklcrdningen med alt hvad dertil henhorer, 

§ 2. 

I enhver Garnison, samme maa bestaae af et 
eller flere Regimenter eller Batailloner, etableres en 
Underviisnings-Skole, hvori ikke allene Recruter dan-

A neS 



nes ti! Soldater og undervises i al Exercice og alle 
Marscher; men endog alle nye Officerer og Under-Of
ficerer prsves ogexerceres; til hvilken Ende udi den 
Garnison, hvor flere end et Regiment ligger, en 
Stabs Officeer af de der samtlig garnisonerende Re
gimenter vcelgeS, til at v-ere Forstander for Under-
viiSningS.Skolen; men hvor ikknn et Regiment lig
ger allene, eller hvor ikkun een eller flere Batailloner 
garnisonere, kan en Capitain udtages dertil. 

Denne Forstander gives en Lieutenant per Re
giment eller Bataillon, som udsoges af Regiments-
eller BataillonS Commandeuren, og en Underofficeer 
per Compagnie, til Hielp ved Undervisningen; men 
da Regimenterne eller Vataillonerne neppe vil have 
bestandig et saa stort Antal Recrliter, at saa mange 
Underofficerer behoves dertil, Tienesten i Garilijonen 
nok heller ikke tillader, at undvoere er saa stort Antal 
Underofficerer for bestandig; saa tilkiendegives Regi
menterne, eller Bataillonerne, af Forstanderen for 
Skolen, hvor mange deraf behsveS, og at de folge-
ligen kun ffal have det ovrige Antal i Beredffab, og 
engang for alle uds?gedem, for i paakommende Til
falde strax ar kunde lade dem vcere solgagrige. 

Til denne Skole afleveres samtlige Rekruter til 
den anbefalede Tid om Dagen, ved en Underofficeer, 
stedse reenlig og ordentlig paakli'edte, dog er det ikke 
sornodent, at de i Fsrstningen skal va're i fuld Mun
dering; men dem kan tillades at komme uden Stev
letter og i den gamle Mundering. 

Kardusen maa stedse vcere i Patrontaffen, for
synet med stre Trcepacrener, og paa det Patronra^en 

kan 
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kan ligge fast, maa den, imellem Splitten af Kis
len, knappes fast om Gehcenget ved en final Rem, 
fom er fyet paa venstre Side af den Nem nnder Ta-
ffen, hvorigiennem Bandolerer stikkes; ligeledes maa 
enhver Soldat v^re forsynet med en L<rderpatren af 
omtrent i z Tommes Lcengde, fom til Svansffru^nS 
Confervation, faal.vnge Chargeringen ffeer blind, kom
mes i 5?sbet under Treepatronerne. 

Det forjraaer sig, at oni Foraaret, naar Fri
folkene komme ind, denne Regel lider Undtagelse, og 
at disse ikke kan henbr nges til denne Skole, da samt
lige Ober- og Underofficerer i denne Tid have nok at 
bestille med at exercere dem. Uovede, eller Folk der 
i den daglige Parade negligere sig, og vorde noterede, 
til Straf, at exercere efter, henbringes ligeledes altid 
til denne Skole, og afleveres der til den Hoistcom-
manderende, og naar en faadan Karl skulde exercere 
saa flet, at han ikke blev fcerdig til nceste Vagtdag, 
da maa han vel giore fin Vagt; men derefter igien 
henbringes til Skolen, indtil han virkeliget! kan exer
cere, og er fcerdig. 

Naar Recruten, eller en anden, der harfre-
civenteert Skolen, er foerdig med Cxercicen, da gives 
ham af Forstanderen af Skolen, famt af den Offi
ceer, under hvis Jnfpeccion han i Særdeleshed har 
loertat exercere, et Beviis, og disse tvende Attester 
forevifes til vedkommende Regiments-eller Bataillons. 
Commandeur, fom da, og ikke for, tager nogen til 
Tieneste. 

De, som avancere til Underofficerer, fremstilles, 
fsrend de tiltråde dereS nye Tieneste, ogfaa i Skolen, 

A 3 ikke 



ikke allene for at prsves i alt det en Gemeen ker at 
vide; men endogsaa sårdeles l at e^ercere en Trup, 

og at commandere. 
Naar et Regiment eller Bataillon erholder en 

nye Officeer, oves han i Skolen forst nogen Tid, for-
end det tillaves ham at giore Tieneste; og her vil det 
ligeledes vttre nodvendigt at igiennemgaae, saavel 
Erercicen, som at ove ham i, at erercere en Trup 
Aecruter eller uovede ^'o!k, og at commandere. 

Den Officeer, som lcrnge har voeret syg, eller 
bortrejst, kan vel ikke paa en lettere Maade blive un
derrettet om de i den Tid mueligen forefaldne Foran
dringer, eller ogsaa paa nye komme lettere i Bvelje 
jgien, end ved at gaae i denne Skole, og der at hente 
Efterretning og Praxin. Unge Officerer, if-?r de, 
der fsrst have begyndt at tiene, kan endeligen ikke 
komme der for tidt, da den daglige og bestandige 
Ovelse bedst vil danne dem, og Cheferne kunne ijcer 
Molde disse sidste at freqventere den flittig. 

Skolen vilde endnu mere blive segt, naar de 
Herrer Stabs-Officerer ligeledes, af og til, indfandt 
dem der, og foregik de samtlige Officerer med et godt 

Exempel. . 
Forstanderens Pligt er: paa det nsieste at es-

tersee, at samtlige Recruter, dresseres efter de i Exer-
ceer-Reglemenret anbefalede Princips. Han maa ikke 
tilstcede den ringeste Forandring eller Asvigelse fra 
Neglementer, men stricte holde sig samme efterrettelig, 
og ligeledes anholde hans Undergivne dertil. 

Skolen inddeles i fire Classer, og foretages l 

snhver sslgende Vvelser, nemlig: 



i .  C l a s s e .  
L^res Posituren, Retningen og Vendingerne, 

alle mnelige Marscher uden Gevoer, saason?: Parade-
og anden Marsch; Marschen med hoire og venstre om, 
og Trykningen, forst aabnet, eller Mand for Mand, 
siden nogle fammen, stuttet Arm til Arm, cndeligen 
Svingningen. Naar Soldaten er vel ovet deri, ta
ges fat paa Gevcrret; der oves Til Gevcrr! Prop
pen ud! Bajonetten paa! Ladstokken i Lobet! 
Visiterings-Grebene: Skulder! Ved Foden! Ba
jonetten bort! saa og at tage GevcrreL i Armen! 
og igien at huldre, hvorved maa vel sees paa en god 
Positur, og at Gevceret boeres meget godt; Vendin
gerne ; og derefter at marschere med Gevcrr, og Tryk
ningen, dog ikkun aabnet. Iligemaade vises Fol
kene, hvorledes de, saavel kirkeparade-som vagtma'6-
s,g paaklKdte, uden eller med Gevcrr, have at for
holde sig, naar de mode nogen, som de ffylde 2Er-
bodighed. 

NL. Parade-Marschen lceres strax efter den anbefa» 
lede Cadence, nemlig 65 Skridt til 28 Tom
mer; og den anden Marsch til 100 Skridt i 
een Minut a 2 8 Tommer. 

II. Classe. 
Jgientages hvad udi forrige Classe er steet, 

med Gevoer, ikkun at alle Marscher, Trykninger og 
Svingninger skee stedse, sluttet Arm til Arm, i et 
Geleed, vexelviis saavel med som uden Gevcrr; saa 
iceres og at præsentere og skuldre; Chargerings-Gre» 
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bene paa Tælling og paa Commando: Fa?rdig! All! 
Fyr! for alle.z Geleder, dog det forste Geleed ik
kun staaende. Endeligen lcereS oafaa her, Gevaret 
i venstre Arm! og iglen ved Foden. 

III. C l a s s e .  
JgientageS hvad udi anden Claj'se er ovet, med 

det Tillceg: at her toeres at lade uden Commando; 
det i sie Geleed at falde ned; at staae an ril til hoire 
og venstre; Scrt af! Hanen i Noe og Sknlder! 
Geoceret i hoire Haand! Fcrld Gevcrret! Alt 
dette ^eer forst udi et Geleed, derncest formeres tre 
Geleder, ved hvilken Lejlighed loereS at slutte ogaab-
ne Gelederne. Her lceres ogfaa at formere Roder on 
Pelotons. 

IV. C lasso. 
Lceres alt hvad udi Bataillonen kan forefalde; 

ligeledes fyres med Krudt, forst Mand for Mai.d, 
slden flere sammen, og naar Mandskabet udi alt detce 
er fuldkommen underrettet, begyndes med Skiveskyd
ningen. Endeligen lcrreS rilfldst: hvorledes paa Vag
terne ved Posternes Aflssning, ved Meldninger fom 
Gefreiter, ved Rondees og PatrouillerS Affcrrdigelfe 
skal forholdes, faa og hvad Skildvagterne paa Cour-
tinen og Bastionen have at iagttage. 
I Henfeende til den anfsrte Skive-Skydning 

erindres: ae Diametret« af saadan en Skive j?al vcere 
to Fod, sammes Centrum giores sort, og indretres 
den saaledeS, ar den kan traekkeS hoiere op eller lon
gere ned, for at sve Reeruterne i at staae an h?it eller 

lavt 
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lavt, efter forffiellige Elevationer. Der maa ikke, 
n a a r  d e r  s k y d e s  e f t e r  S k i v e n ,  c o m m a n d e r e s  F y r !  
men overlades blot allene til Karlen, at traekke Ge-
vceret lss, naar han troer at have det rette Sigte. 

Til Forstanderen betales af ethvert Regiments 
Casse i 8 Rdlr., og af hver BataillonS Casse 9 Rdlr. 
aarligen, for deraf at have en Fond til at udsatte Proe-
mier for de Folk, der j?yde bedst efter Skiven. Ik
kun tvende Prcemier udbetales hver Gang naar der 
skydes, faaledes, at den som rammer det Sorte, faaer 
forste Prcemie eller 4 Mark, og den der gisr ncest 
bedste Skud, anden Præmie, eller 2 Mark. 
I Begyndelsen D)deS ikkun paa korte Distan

cer; men hver Gang, naar Prcemier ere ndsatte, er 
Distancen til Skiven i vv Skridt, hvert Skridt reg
net paa 28 Tommer. 

Samtlige Ober- og Underofficerer, af enhver 
Garnison, exercere om Foraaret i den der etableerte 
Skole, under Opsigt as Forstanderen, istiden at til
forn ethvert Regiment eller Vataillon selv exerceerte 

samme. 
Tambourer og Hautboister oves ligeledes i den

ne Skole i at marschere efter Pendulen, de forste ik
kun i Retraite-Marschen, at staae efter samme Ca-
dence; men de andre overalt at bloese i den, Pendulen 
bestemmer. I Henseende til Tambourene erindres 
endnu tillige, at de maae staae Marschen saaledes, son: 
det er befalet, da Folkene ved denne Leilighed ikke skal 
marfchere efter Trommen. 

Exercicen bibringes Rekrutten mcd al muelig 
Lemfcrldighed og Taalmodi^hed, og forbydes derved 

alde-
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aldeles at siaae eller stsde nogen Rekrut, uden at i det 
mindste den indspectionshavende Officeer har givet sit 
Samtykke til, at Karlen maa straffes; thi dette maa 
ikkun skee, naar han seiler modcvillig, eller af Do-
vens^ab. Handler nogen Ober- eller Underofficeer imod 
denne Befaling, kan han vist vente derfor at vorde 
anfeet og straffet. Slutteligen ffal af Forstanderen 
af Skolen hver Maaned indgives en Rapport, som 
indeholder Efterretning om sammes Tilstand, de i 
Maaneden forefaldne Forandringer om Af-og Tilgang, 
samt om der i famme Maaned er skudt for Prcrmier, 
og hvem samme har faaet. Af de uden for Kisben
havn garnisonerende Regimenter og Batailloner ind
sendes den til det kongelige GeneralitetS-Collegium, 
tilligemed Regimentets eller Baraillonens Maaneds-
Liste; men af Forstanderen i Kiobenhavn indleveres 
den directe til bemeldte Collegium. 

§. ?. 

Om Pos i tu ren .  
Det forste en Rekrut maa l^re, er Posituren, 

og dertil henhorer, at han staaer rigtig og godc paa 
Fodderne, Helene toet og lige ved hinanden, Fod-
Spidserne dreiet ud ad til begge Sider, saaledes, at 
begge Fodder udgiore en lige Vinkel, Kna'erne hol
des lige, og Laarene vel tilsammen; Skuldrene maae 
traekkes tilbage, og noget tied efrer, paa det at Brystet 
kan komme vel frem og sor over, da Underlivet derved 
indtrækkes af sig selv; Armene maae hcenge twt ved 
Kroppen, dog uden at Holde dem stivt tvungne; 

Ham
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Hinderne bringes saa meget tilbage, at den flade 
Haand ligger utvungen vcdLaaret, Pegefingeren langs 
medBuresommen; Hovedet maa holdes vet i Veiret, 
dog uden at lcegge samme bag over, ei heller maa det 
holdes stivk tvungen, men for saavidt frit og los, at 
han, uden at dreie Skuldrene, kan vende samme snart 
til hoire, snart til venstre. 

Naar han seer til hoire, maa han ikke dreie Ho
vedet for meget didhen, men ikkun saaledes, at det 
venstre Oie staaer i lige Linie med Knapperne af hans 
Vest, saa at han, saa at sige, ikkun skieler hen til 
Sidemanden; det Modsatte iagttages, naar han seer 
til venstre. 

H. 4. 

Strap fra Begyndelsen af maa det bibringes 
Nekruten, at han iagttager den storste Stilhed og Op
mærksomhed, inlet Ledemod rorer, intet Bie drejer, 
uden da, naar Commandoen udkrcever det, og efter 
enhver Vevcegelse, eller ethvert Greeb, staaer ube
vægelig stille. 

Man lcerer ham herpaa Retningen. 

§. 5-

Om Retn ingen .  
Der trcekkes flere Recruter tilsammen i et Geleed, 

og bibringes dem Grundsætningerne om Retningen. 
A t  rette e n  Trup, er, a t  bringe samme i  e n  

lige Linie. 
Naar Mandstabet (hvilket i alle Henseender 'er 

hoist sornodent) vorder tilvant, at holde Skuldrene 
lige, 
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lige, det er, at de i det antagne Allignement hverken 
bringe samme frem eller tilbage, saa udgiere disse 
Skuldre, af et lige, ved hinanden. Skuldre ved Skul
dre opstillet Mandskab, en lige Linie, hvorved dem be
tydes, at de ere rettede, saasnart enhver holder lige 
Blyst med sln sidemand, og ikke kan see meer end 
samme, eller hoist et Glimt af den anden Mands Bryst 
til hoire eller venstre, saaledes at tredie Mands Bryst 
aldeles ei bliver at see. 

5)laar fremdeles Armene, saaledes som s^ee bsr, 
forblive lige og tcrt ved Kroppen, saa vil den sverste 
Deel af Armen, i det mindste indtil Albuen, komme 
til at ligge lodret med Skuldrene, og Manden herved 
finde ec nyt Hielpemiddel til Retningen, naar man 
indprenter ham, bestandig at blive Arm ved Arm, 
med den Sidemand, efter hvilken han retter sig, og 
aldrig at tabe Folelsen af sammes Albue: Heraf sol-
ger, at man nsie maa betyde en Recrut, at han ved 
enhver Retning bringer sin Krop i den soreffrevne 
Stilling, og ingenlunde boier Hovedet enten for eller 
bag over. Fremdeles maa man opmuntre Mandffa-
bet til den allerstorste Hurtighed i Retningen, ofte 
sirrte en Mand, eller flere, enten fra Floiene eller Mid
ten i en anden Stilling, og lade de ovrige rette sig 
efter disse. ^ 

Naar Recruten paa denne Maade har nem
met det hidtil omtalte, saa begynder man at lade ham 
gisre Vendningerne, og viser ham, at de gioreS med 
siivt Kncee, samt at den venstre H-rl ikke maa komme 
fra Stedet. 

§. 6. 



§ 6. 

Om Vendn ingerne .  
De maa ffee med al muelig Hurtighed, dog 

uden at den ene hindrer den anden; saa falder og 
Commando - Ordet: Front! aldeles bort, og i det 
Sted commanderes stedse, til hvilken Side Vendnin-
gen bor De. 

No. i. Hoire om! . . . . i Tempo. 
Man dreier sig med en Fierdedeel Vending paa den 
venstre Hcel hurtig og med stivtKn^e om til hoire, og 
scrtter den hoire Fod strar, uden at stampe, ved ^>i-
den af den venstre. 

No. 2. Venstre om! . . . . I Tempo. 
Man dreier sig paa den venstre Httl og paa forhen an-
forte Maade om til venstre. 

No. Venstre om! . . . - i Tempo. 
Giores som ved No. 2. 
^ No. 4. Hoire om! . . . . i Tempo. 
Saaledes som ved No. r. 

No. 5. Hoire omkring! . . . I Tempo. 
Paa den venstre Hoel og med stivt Knsse gior man en 
halv Vending omkring til hoire Side, hvorved Pa-
kronta^en, paa det Mandskabet ikke s^al h<^nge fast 
ved hinanden, fattes med den hoire Haand saaledes, 

at Tommelfingeren kommer under samme at ligge. 
Den hoire Fod solger med, og scettes, uden at stampe, 
ved den venstre. 

No. 6. Hoire Hidstill! . . .  I  T e m p o .  
Ligesom ved No. 

/ 



Nota. Naar Geleederne ere aabnede, giores Vend-
ningerne efter Vink af en Floimand; men 
i Chargeringen, naar Geleederne ere slutte
de, giores de strax paa Commando-Ordet, og 
naar en halv Vending skal giorrS, commande« 
res ikkuns 

Omkring! 

E f t e r  O r d r e  a f  5  M a r t i  1 7 9 2  §  1 .  

Saavcl med aabnede, som sluttede Geleder gisres Ven
dingerne herefter strax paa Commando-Ordet. Der com-
manderes altsaa bestandig: Omkring? og bortfalde Com-
mands-Ordene: HFire Omkring! H^ire Hidstill; 

§  7-

O m  M a r s c h e r i n g e n .  

Herpaa folger Underviisningen om Marschen. 
Til en god Marfch udkræves i Særdeleshed, at 

holde Kroppen i en fast og rigtig Ligevagt. 
En Recrut maa derfor allerforst oves i at staae 

vexelviis paa een Fod og, under den forefkrevne 
Positnrs Vedligeholdelfe, at bevcege den anden frem 
og tilbage, for at voennes til Ligevagten. Naar han 
herudi tilstr^ekkeligen er ovet, faa begynder man at 
bibringe ham Marschen paa folgende Maade. . 

Paa Commando-Ordet: Marfch! vorder den 
venstre Fod, bog uden derved at dreie nogen Skul
der, strax oploftet, raff, lige ud og med stivt Kncee 
saaledes frembragt, at Kroppen derved tillige kan sky
de frem, folge Fodens Bevcegelfe, og heller ligge 
for, end bag over. Det stive Kncre erholdes derved, 

at 



at Fodspidsen nedstrttkkes imod Jorden , dog maa 
denne ikke berores af Fodspidsen, forel^d stelen, men 
Soldaten maa ved Fodens Nedsietning trcede paa den 
siade Fod, og bringe Kroppen frem, hvorved man 
tillige gier Recruten begribelig, at paa den Fod, som 
nedsattes til Jorden, henfalder Kroppens fulde Tyng
sel, og derimod paa den anden, som han vil oplofts, 
aldeles intet mere hviler, paa det samme let og uden 
Hindring kan vorde frembragt. Den venstre Fod 
vorder paa denne Maade ester Skridtets Maal, som 
er 28 Tommer, toet over Jorden frembragt og nedsat, 
og den hoire begynder saa strax at komme frem; da i 
Henseende til sammes videre Fremtrædelse iagttages 
alt det, som om den venstre Fods Bevægelse er vor
den foreffreven. Hcrlen af den fremsættende Fod 
maae stedse vcere i lige Linie med Ballen af den paa 

' Jorden staaende Fod, og Laarene maa overst i Skrce-
vet vcere vel sluttede, saa at under Bevægelsen det 
ene Laar altid stryger det andet tcet forbi; men gaaer 
han stuttet paa en Formand, og Ikal altsaa bringe sin 
Fod didhen, hvor Formanden borttager sm, da maae 
han gaae med Laarene noget ud fra hinanden. 

Cadencen af den almindelige Marsch er 65 
Skridt udi een Minut. 

Til denne Cadence maa man ved Begyndelsen 
af Marfchens Underviisning strax tilvænne Rekruten, 
som best ffeer ved Hielp af Pendulen. Det maa og-
saa lcereS Soldaten, naar der commanderes: 

Holdt! 
paa Ordet, at scette den Fod, som er foran, ned til 
Jorden, uden derved at trekke den tilbage, men hel

lere 
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lere endnu ssyde den lidet frem: og at den Fod, som 
er tilbage, srttes raff hen ved den anden; og at han 
da staaer ubevaegelig stille, indtil der commanderes! 

Ret eder! 

5)taar han nu fuldkommen har nemmet denne 
almindelige eller forste Marsch, saa lcrres hannem 
den anden Marsch, hvorved endnu engung vorder 
commanderet M^rjch! og er samm.-6 Cadence l oo 
Skridt udi een Minut, som Pendulen ligeledes be
stemmer. 

Ved denne forste Underretning maa man om
hyggelig holde over, og indffi-rrpe Rekruten som 
en Nødvendighed, at han ingen Tid maa bringe den 
eene eller anden Arm fra Kroppen. 

Man lader hannem og under Marschen snart 
see til hoire, snart til venstre, i bet man commanderer 

See til- hoire! See til- venstre! 

Rekruten maa ogsaa vide, at kunne forkorte og for
lange Skridtet; udi forste Fald commanderes korte 
Skridt! og i sidste Fald ordinaire Skridt! men 
Cadencen bliver herved stedse den samme. 

E f t e r  O r d r e  a f  2 4 d e  F e b r u a r i  1 7 8 9  §  9 .  

Zsteden for 65 Skridt giores herefter 75 Skridt i 
Parade Marschen i hvert Minur, Lcengden af Skridtet for
bliver, som hidtil, 28 Tommer. 

Efte r 
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Efter O r d r e  af 26 April 1790 § z. 
Naar under Marschen er bleven commandeert: kor

te Skridt! og der saa skal anlegges den besteinre Lcrnyde 
af Skridtet, commanderes: ordinair Skridt! stal fra 
anden Marsch faldes i Parade-Marschen, saa commande
res: Parade>N7arsch! 

E f t e r  O r d r e  a f  2 9  J u l i  1 7 9 2 .  
Jstedet for ioo Skridt i anden Marsch, gisres 120 

Skridt i en Minut. 

§ L. 

O m  M a r s c h e n  m e d  h o i r e  e l l e r  
venstre om. 

Naar Vendingen er giort, maa Mandsikabet 
paaCommando Marsch! strax trcede an; Bagman
den maa ved forste Skridt bringe sin Fod derhen, 
hvor Formanden borttager sin; men siden efter sa'ttes 
den ved Siden af Formandens, og de maa ved denne 
Marsch gaae noget ud fra hverandre med Laarene, paa 
det de ikke trcede hinanden paa Hcelene. 

Floimanden i forste Geleed, efter hvilken der 
vorder marfcheert, tager lige ud for sig tvende Oie« 
mcerker, et bag det andet liggende, og paa diste mar-
scherer han ligefrem, saaledeS, at det ssrste for det 

ham ncermeste er 1?iult. De om-ige i forste Geleed 
marschere Formanden lige efter Nakken velrettet, saa 
de hverken kan see ham hoire eller venstre forbie; det 
2det og zdie Geleed seer og retter sig efter det iste 
Geleed. 

§ 9. 
O m  T r y k n i n g e n .  

Naar Rekruten veed at marfchere godt frem ad, 
saa toeres hannem Side»Marschen, eller at trekke 

sig 
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sig til hoire og venstre, og betydes det ham tillige, at 
han derved maa holde lige Bryst. Der commandereS: 

Trcrk til hoire! (el!er> venstre!) 
Ved Trcekningen til hoire bringer han den hoire Fod 
omtrent tvende Spcend langt ud til hoire Side, og 
tillige saa meget fremad, at den hoire Hcel kommer 
til at staae i lige Linie med Spidsen af den venstre 
Fod; derncrst frembringes den venstre Fod, hvilken 
med een god Fods Afstand ftettes lige frem for Spid
sen af den hoire Fod. Dette alt iagttages ligeledes, 
dog omvexlet ved Trykningen til venstre. 

Naar en Bataillon marscherer en Linie, seeS 
ved Trcekning til hoire (eller venstre) altid til Midten; 
men ellers ved alle andre Begivenheder derhen, hvor 
Trcekningen skeer, dec vcere sig med smaa Trups el
ler en Colonne. 
Nota. Naar fra Stedet af skal trekkes, maa efler 

Commandoen: Trcek til Hoire! (eller Ven
stre!) endnu commanderes Marsch! Mener 
man allerede i Marschen begreben, og der da 
skal troekkes, falder Commando Ordet Marsch! 
bort, og trcrkkes strax paa Commandoen: 5Tr(k^ 

- tjl-Hoire! (eller-Venstre!) 
Naar en Rekrut forst veed, at marfchere fremad 

og til Siderne, da maa det ogfaa lcrres ham, hvorle. 
des han skal marfchere baglcends, nemlig: at paa Com
mando Marsch! den venstre Fod strax srttes tilbage, 
og at Skridtet ei maa vcere for stort, at Kroppen, 
uden at lcegge samme bag over, maa folge med det 
tilbage trcekkende Laar, og at Fodspidsen maa holdes 

vel til Jorden. 
Nota. 
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Nota. Ere Gelederne sluttede, maa det forste Ge^ 
leed ikkuns giore et kort Skridt tilbage, paa dee 
at de Bageste nogenledes kan aabne sig. Paa 
Holdt! maa Gelederne iglen slutte an. 

§. -9-

O m  S v i n g n i n g e n .  

Naar Mandstabet, saaledes aabnet, er vel ovet 
i at marschere, sluttes de Arm til Arm, og Sving
ningen lceres. 

Naar der skal svinges til hoire, kaster Mand-
sikabet paa Commando 

Hoire Sving! 
Vinene til venstre, men den venstre Flsimand seer 
hen imod Geledet. 

Marsch! Marsch! 
Mandstabet beholder Vinene ril ven svingende Floi, 
som den, hvorefter det stal rette sig, holdende med 
samme et indtræffende Fodstag, uden at komme enten 
frem for, eller at blive tilbage fra samme, og retter sig 
derved efter den venstre Sidemands Bryst og Skulder. 

Det forbliver derved anstuttet til hoire, saale
des, at det uden at tra'nge sig, eller at bringe Armen 
fra Kroppen, kan fole dets Sidemand ril hoire, og 
det maa ikke stikke Hovederne frem, eller trcekke sam
me tilbage; men stedse, ligesom ved Marschen fremad, 
beholde en lige og rank Krop; den hoire Floimand 
gior sttax, naar fra Stedet svinges, paa Commando 
Marsch! Marsch! hoire om; det andet og tredie 
Geleed rette sig paa Formandene. 

B Vor-
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Vorder denmod svinget til venstre, saa behol
der Mandskabet Vinene til hoire; men den hoire Floi-
mand seer til venstre hen imod Geledet, og den ven
stre, som den stille staaende, gior strax paa Comman-
do Marsch'. Marsch! venstre om. 

Efter foregaaende Holdt! vorder commanderet: 
Ret edersom stedse ffeer til hoire, naar marscheres 
en Colonne, der maa vcrre svinget til hoire eller ven
stre; Jndsoinges derimod en Linie, efter at Opmar-
schen er averteert, enten med Divisions-Pelotons, eller 
Sections til hoire, ffeer Retningen til venstre; og ind
svinges til venstre, rettes til hoire. 

Skal en Trup eller Colonne, som er i Marsch, 
svinge, da commanderes ikkun endnu engang Marsch! 
og den staaende Floimand gior ingen Vendning; men 
dreier sig efterhaanden paa Stedet, lofrende derved 

Jodderne. 
Central^Svingningen maa ligeledes lcrres dem. 

Paa Commando: 

Hoire omkring sving! 
seer Mandffabet til venstre, og paa 

Marsch! Marsch! 
dreier den midterste A^and, hvilken nu tiener til ̂ ret
nings.Punct, sig ikkun efterhaanden paa Stedet, 
hoire omkring, loftende derved Jodderne; den hoire 
halve Deel marscherer baglcrndS, og den venstre frem
ad , indtil Fronten kommer didhen, hvor tilforn Ryg
gen var henvendt, hvorn.rst der vorder commandeert: 

Holdt! Ret eder! 
Hvorpaa rettes fra hoire Floi af paa den midterste 
Mand, som her tiener til Remmgspunkt. 
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Naar der ffal gisres>. 
Venstre omkring-sving! 

beholder MandjVabet Hinene til hsire. 
Ved stige Svingninger er at iagttage, at den 

udsvingende Flsi ikke maa gisre for store Skridt, paa 
det at den sig tilbage trekkende kan blive i Linie. 

Naar dermarscheres med hsire eller venstre om, 
og saaledes jkal svinges enten til hsire eller venstre, 
commanderes: 

Forste Rode! hoire (eller venstre) omsving! 
Paa Ordet sving! og i samme Marsch, hvori Trop
pen tilforn marscherede, svinger den ssrste Rode: den 
svingende Flsi af denne gisr, imedens Svingningen, 
noget stsrre Skrivt, og naar Svingningen er fuld
endt, commanderes intet; men Marschen sortscettes i 
samme Skrivt, som fsrend der blev svinget. De 
ovrige Roder sslge efter, og soinge, naar de komme 
paa samme Sted, hvor den forste Rode har svinget. 

De tvende bageste Geleder see bestandig hen til 
det fsrste. 

Skal deriinod med hsire eller venstre om fra 
Stedet svinges, commanderes efcer: 

Hoire (eller venstre) om sving! 
Marsch! 

eller: 

Marsch! Marsch! 

§. i.. 

O m  R o d e - F o r m e r i n g e n .  

Naar en Peloton er i Marsch, saa commande

res: B 2 Hoire 



Hsire formeer- Noderne! Marsch 
Den hsire Flsimand falder strax i anden Marsch; den 
af 2det Geleed tråder paa hsire Haand ved Siden af 
den i i ste Geleed, og den af zdie Geleed ved Siden 
a'f den i 2det Geleed. 

Det hele iste Geleed trekker sig herved stedse 
til hsire og fslger Flsi-Roden; det 2det og zdie Ge
leed forholoer sig saaledeS, som forhen er sagt om Flei-
Roden, saasnart det kommer paa det Sted, hvor sam
me er afmarscheret; saaledes bliver nu den For
mand, som forhen var Sidemand, og Sidemand 
bliver nu Formand, og det hele Peloton marscherer 
saaledes med hsire om. 

Skal der igien marschereS en Front, saa vor-

der commandeert: 
Venstre formeer- Peloton! 

Den anden Mand fra hoire Flsi i 1 ste Geleed mar
scherer op ved Siden afFloimandenS venstre Haand, 
og saaledes alle svriqe i iste Geleed een efter anden, 
det 2det og ?die Geleed trceder herved igien bag deres 
Formand; den hsire Flsimand lsfcer ikkun Benene 
paa Stedet, og naar hese Pelotonet er opmarfche-
rer en Front, da commanderes: 

Holdt! Ret eder! 
Skal der formeres Roder til venstre, saa kaster 

Mandffabet paa Commando: 
Venstre formeer- Roderne! 

Vinene til venstre; og efter at der endnu engang er 
commandeert! 

Marsch? 
marscherer den venstre Flsimand lige ud, den af 2det 

Ge-



Geleed tråder venstre op naest ved Flsimanden af i ste 
Geleed, og den af zdie Geleed venstre Haand ncest 
ved den af 2det Geleed; det hele i ste Geleed traekker 
sig stedse til venstre, og folger den foran marfcherende 
Rode, og det 2 det og zdie Geleed forholder sig herved 
saaledeS, som forhen er sagt om Floiroden. 

Naar der iglen Ml marscheres en Front, com-
manderer Officeren: 

Hoire formeer- Peloton! 
Den anden Mand fra venstre Floi i 1 ste Geleed trå
der nu paa hoire Haand op ved Siden af den venstre 
Floimand, som blot lofter Benene paa Stedet. Alle 
yvrige i det 1 ste Geleed troede hsiere op, een efter an
den; det hele 2det og zdie Geleed trcrkker sig igien til 
hoire bag deres forrige Formand i iste Geleed. 

Naar alle ere opmarfcheerte, commanderer Of
ficeren : 

Holdt! Ret eder! 
og beholder Mandffabet Vinene til venstre/indtil der 
commandereS: 

See til-Hoire! 
Skal et Peloton formere Roder, naar del har 

i Marfchen det tredie Geleed foran, da forholder sig 
dette i alle Maader, som her er sagt om det fsrste 
Geleed. 

E f t e r  O r d r e  a f  2 4 d e  F e b r u a r i i  1 7 8 9  § »  

Naar herefter enBatatllon, Division :c. marsche-
rer en Parade-Marsch, med venstre eller hsire om, og der 
commanderes: formeer Bataillonen! Division! pelo

ton! 



ton', eller Seotioner! Marsch! saa ssal Folkene alletider 
lsbe op for at formere sig, enhver saa gesvindt som mneligt 
ssge sin Plads. Marscheres allerede i den anden Marsch, 
saa commanderes ikknn til H^>ireeller Venstre! formeer 
^ataillon! Division! 

E f t e r  O r d r e  a f  z o t e  M a i  1 7 8 9 .  

Naar en Vataillon har giort hsire eller venstre om, 
og ved Oplsbningen igien stal forineres Batailloner, da ffal 
herefter ikke mere Bataillons - Commandenren, men enhver 
PelotonsCommandeur commandere: Holdt! til sit Peloton, 
saasnart det kommer ind i Allignementet. 

§. l2. 

Om Trcrkning med hoire (esler venstre) om! 

Naar Mandskabet marscherer med hoire (eller 
venstre) om, maa det ved denne Lejlighed ogsaa oves 
i at trcekke sig. 

Den foran marscherende Rode ansees derfor her 
som forste Deleed, og enhver folgende som et af de 
bageste Geleder, og saaledes 1?eer Trykningen til 
hoire (eller venstre) efter foregaaende Princips, see 
§ 9, folgeligen maa, naar samme vel observeres, alle 
Roder ved hvert Skridt v^re lige langt fra, eller pa
rallel med den forste Stand. 

§. i?-

O m  C o n t r a - M a r s c h e n .  

Skal contra marscheres, saa commanderes: 
Hoire- (venstre) om! Contra-

Marsch! Marsch! 
Floi-Roden svinger da en halv Tour til hoire i forste, 

og 
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og til venstre i andet Tilfoelde, folgeligen stedse om 
andet og tredie Geleed. Alle Roder felge efter, og 
giore Svingningen, naar de komme paa det Sted, 
hvor den ferste Rode har svinget; og naar da saaledes 
den hoire Flsi er kommen hen, hvor den venstre (el
ler den venstre hvor den hoire) har staaet, saa com-
manderes: 

Holdt! venstre- (hoire-) om! 
og rettes da i forste Fald til hoire og, i sidste, til venstre. 

§. 14. 

O m  a t  f l u t t e  a n  t i l  h o i r e  
( e l l e r  v e n s t r e . )  

Naar paa en antagen Linie Ml, uden at for
andre Fronten, stuttes an til hoire (eller venstre), saa 
er Commandoen derved: 

Til hoire- stut eder! 
Marsch! Marsch! 

Den hoire Fod bliver paa den lige Linie sat hen efter 
Siden ved den venstre Fod af Sidemanden, og den 
venstre Fod trekkes hurtig efter; Floimanden gior 
ganffe korte Skridt, omtrent af een Fods Brede; 
paa Ordet: 

Holdt! 
staaer Floi-Roden stille, og de evrige, saasnart de 
have deres rette Afstand. 

Skal der stuttes an til venstre, saa kaster 
Mandskabet paa det sidste Ord af Commando: 

Til venstre- stut eder! 
Oinene til venstre. Denne Anstutning skeer med 

stive 

x 
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stive Kn-e, og Retningen maa vedbeholdes, saaledes 
at ingen Skulder enten kommer frem eller tilbage. 
Naar der efter Anstutningen skulde vorde rettet, saa 
fkeerdet efter denFloi, hvorhen der er bleven ansluttet. 

E f t e r  O r d r e  a f  1 2 t e  A u g u s t  1 7 8 9 .  

Ved denne Lejlighed erindres ogsaa, at naar der slut
te? an til hsire eller venstre. Folkene maa giore det med 
lige Skuldre, uden at giore Vendingen til nogen af Si
derne-

§. 15. 

P a a  h v i l k e n  M a a d e  S o l d a t e n  
bor hilse. 

Er han uden Gevcer, men alligevel vaglmKs-
sig paaklcedr, saa gaaer han, uden enten at staae stille, 
eller legge Haanden paa Hatten, enhver Ofstceer for-
bie, de kongelige Personer undtagne, for hvilke han, 
indtil samme ere ham passcrte, maa giore Front, og 
see stivt i Binene, hvorved han maa staae i ordentlig 
Positur og lade begge Armene hcenge nærved Kroppen. 

Er han derimod kirkeparademcessig paaklcedt, 
tager han for enhver Ofsiceer, uden at staae stille. 
Hatten af med den venstre Haand, og lader samme 
falde ned ved Siden, det inderste af Hatten til Laa-
ret, holdende den med Pege- og den lcvngste Finger 
for i Spidsen: ligeledes hilser han de kongelige Per
soner, med Forj^iel, at han bliver staaevde og gier 
Front, indtil de ere ham passerte. 

An-
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A  n m s r k n i n g .  
''For at bestemme Cadencen, siavel af Parade- som 

"af Deployer« eller cmden Marsch, betiener man 
"sig af Pendulen, som letteligen kan haves; thi 
''allene en liden Blye-Kugle af omtrent een Ton:-
''me i Diameter, igiennemcrukken i Midten af en 
"Snor, som oven til i bredere Afstand faststynges i 
''et Stykke Trcee, der staaer ud fra en Va?g, eller 
"er giort fast paa en Fod, er en saadan Pendul. 
' Snoren giores saa lang, at naar Kuglen sirttes 
''i Bevcegelse, i det man holder den imellem tven-
'de Fingre, og lader den falde blot formedelst fin 
"egen Tyngde fra en Hoide, som dog ei er over 
"4 5° fra den lodrette Linie, den da i een Minut 
'gior 65 Sving; hvert Sving er et Skridt, fsl-

''geligen Cadencens Bestemmelse for Parade-Mar-
'fchen; og for at faae Kuglen til at giore ioo 
"Sving i een Minut, som er Cadencens Bestem-
"melse for andcn Marscl), giores Snoren saa me-
'get kortere, hvilke begge Cadencer efter et Se-
'culld-Uhr noiagkigen kan indrettes." 

E f t e r  O r d r e  a f  i z d e  J u l i  1 7 8 9 -

Det er befalet, naar Under - Officererne, Grenade-
rerne, og Mn^vetererne have runde Hatte eller nye Huer 
paa, og jkal hil^e, da bliver herefter, saafnart Folkene er 
uden Gevcer, hvad enten han er vagtmcessig eller kirkepa-
radem^esslg paaklcedt, altid lagt den flade hsire Haand til 
Pullen af Hatten eller Huen, men denne ikke tagen af; ms-
des nogen af det kongelige Herskab, saa siaaes stille, og 
giores tillige Front imod samme, indtil de er passere, men 
for en anden bliver marscheret. 

§. 16. 
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§. i6. 
Naar Rekruten er kommen saavidt, at han i 

Henseende til Stillingen saavelsomMarschen udenGe-
v^r er ret ferm, saa begynder man med Gevceret. 

Allerforft viser man ham, hvorledes han skal 
bcere Geviret, nemlig med nisten ndstrakt Arm for 
Hatten, fast paa den venstre Sknlder, ikke for ncrr 
Hovedet, ei heller for langt fra Kroppen, 4 Fingre 
under Kolben, saaledes, at Pegefingeren kommer 
over det runde af Kolben, og Tommelfingeren n<rst 
oven for; Fladen af den venstre Haand fast til Kol
ben, saa at Geviret ikkun hviler paa Fingrene, og 
ikke heelt i den venstre Haand; Gevcerbsilen og Ar
men fast til Kroppen. Officeren maa l^gge ham Ge
viret saaledes paa Skuldren, og passe det saaledes, 
s»>n det bsr at voere, saa at det ligger lige op og ned, 
gandffe perpendieulair; og Rekruten maa ret noie be-
mcerke sig den Punct paa Laaret, som naar Gevcrret 
ligger ret, berores af Kolbespidsen. Saasnart han 
veed at bcrre Gevaret godt, saa lader man ham gisre 
Vendingerne, paa det at han kan loere at holde Ge
vcrret fast; hernæst at marschere med Gevcrr, hvorved 
der omhyggeligst maa paasees, at Mandskabet forbli
ver i den foreffrevne Positur, ifirrdeleshed Skul
drenes lige Stilling, som og at de hverken bringe den 
ene eller anden Albue fra Kroppen. 

§. 17. 
Kommer man nu til Grebene med Gevcrret, 

saa maa den, som underviser, i Begyndelsen vise og 
betyde Rekruten hvert Greb paa det tydeligste, ladt-

ham 



ham giore det langsomt, ta'lle alting for ham, og 
naar han feiler, laegge hain Gevar, Haand, Finger 
eg Albue til rette, eller hvor det bor vcere; men faa-
snart Mandff'abet kommer videre frem, maa han, naar 
det feiler, ikkun kilraabe og paaminde dem, paa det de 
kan lcere at corrigere sig selv og blive meer op»noerksom. 
Den Undervisende friller sig paa venstre Haand af 
hans MandMb, paa det samme irke, ved at see paa 
ham, Mlle adsprede Opmærksomheden. 

Det vanskeligste Greb maa man lade gisre of
tere end de lettere, thi derved loereS at giore begge 
tillige. 

Naar Rekruten forst veed at giere Grebene rig
tig, faa holdes og efterhaanden over, at han gior 
dem hurtig og flink; feiler han nu i et eller andet 
Greb, faa lader man ham paa Ordet: Am lgien! 
gisre Grebet paa nye. 
I Saerdeleehed maa man ei overile Rekruten, 

og ikke 1^'ride videre frem med ham, forend han vel 
haver nemmet det fom er viist ham. 

Man lader ham og, uagtet han veed at exercere 
med Gevcrr, dog ofte marfchere foruden / paa det om
sider det tvungne kan falde bort, og hans Gang blive 
mere naturlig, let, dristig og fri. 

A n d e n  A r t i k e l .  
O m  G r e b e n e  m e d  G e v c r r e t .  

§. 18. 
For Rekruterne maa alle Greb taelles, saalcen« 

ge indtil de vide at giore samme fuldkommen rigtig, 
flink og hurtig, hvorncest de da gisres efter Vink af 

Floi-
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Floimanden, som vel maa gisre Grebene tillige med, 
men dog med nogen Omfvob. 

Imellem ethvert Greb maa anholdes saa loen-
ge, at man tydelig kan t-rlle Een til Sex fuld ud. 

No. i. Tl5 Gevcrr! 
Rekruten troeder hen med Gevaeret ved Foden, saa at 
Kolbe-Spidsen kommer til at staae i lige Linie med 
Spidsen af den hoire Fod; den hoire Haand holden
de Gevcrret med nedstrakt Arm lige op og ned, samt 
noget fra Skuldre«. 

No. 2. Proppen ud! Bajonet paa! 
Ladestokkcn i Lobet! 2 Tempo. 

! ) Han dreier sig til hoire paa den venstre Hael, sut
tende den hoire for den venstre StSvlet-Stroppe, 

hvorved Geviret tillige haves, saa at Kolben 
kommer ril at staae ved Ballen af den hoire Fod; 
omfatter Gevcrret med den venstre Haand ved det 
overste Myttergen, lader Gevcrret falde i hoire 
Arm, griber Bajonetten med den hoire Haand, 
bringer den paa Lobet, og paa samme MaadeLade-
stokken i Lobet, hvornoest Gevcrret omfattes med 
den hoire Haand paa samme Sted som forhen. 

2) Der giores venstre om, ved at dreie sig paa begge 
H«rlene, og den venstre Haand falder ned ved 

Siden. 
Naar Gevcrret ffal visiteres, bringes det tcrt op 

for Livet, Laasen ud ad, Albuen tatt til Gevae-
ret, den hoire Haand lige for Munden, med 
den venstre Haand stodes Panden op, og tages 
Pandhcetten af Batteriet, som dog bliver hcrn-
gende ved Bo-len, Haanden falder derpaa igien 

ned. 
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ned. Demoest gives Geviret til den Visiterende 
med udstrakt Arm, som strax derefter falder ned 
ved hoire Side. Paa samme Maade som for
hen imodtageS efter Visiteringen Gevcerer, Pand-
hcetten vorder paasat, Panden sluttet, og Ge-
vceret ved Fodeil nedsat. 

Nota. Gevoerproppen forvares omtrent imellem 5 te 
og 6te Knaphul af Vesten. 
No. z. Ladestokken paa sit Sted! 2 Tempo. 

1) Som ved forste Tempo No. 2, og bringer Ladestok
ken paa sit Sted. 

2) Som ved andet Tempo No. 2« 
No. 4. Skulder! . . . l Tempo. 

Gevceret vorder med den hoire Haand oploftet, og 
tcet forbie Kroppen henbragt til venstre Side, anfat-
tet med den venstre Haand under Kolben, og i det 
Leie sdm det ved Skuldren bor ligge, kasted til Skul
drer! , den hoire Haand falder hurtig bort, endog for
end Geviret berorer Skuldren. 

No. 5. Prefenteer Gevcrret! z Tempo. 
1) Man dreier Gevceret med den venstre Haand faa 

meget, at Laafen kommer vel ud ad, og omfatter 
samme tillige med den hoire Haand, saaledes, at 
Pegefingeren kommer til ar ligge fast hen til Boi-
len, og at Tommelfingeren omslutter Kolbehalsen. 
I Drejningen maa Kolben trcekkeS noget lidet ud 

ad til venstre, og tillige saa meget ned efter, at 
Bojlen kan trykkes fast til Bojningen af den ven
stre Arm og Hanen toet til Kroppen, dog liden at 
Gevceret derved kommer fra Skuldren. 

2) Mass 



2) Man bringer Geviret med den hoire Haand, paa 
det hurtigste, fra Skuldren op for Ansigtet, og an-
fatter dec ved et ra^Greb med den venstre Haand 
saaledes, at den mindste Finger kommer til at lig
ge tcet oven for Pandefiederen, men Tommelfin
geren langs med Skicefret og Haanden i lige Linie 
med Oinene. Geviret, eller meget mere Laase-
Ckruen, ikkun een Haandbreed fra Munden, Tom
melfingeren af den hoire Haand langs med Skaf
tet, faa at Spidsen af famme staaer imod Laase-
Skruen, og begge Albuer hcenge ned ad tcet til 

Kroppen. 
3) Man trcekker Gevoeret med et friff Trak lige ned 

ved Kroppen, og dreier det, i det famme med den 
hoire Haand, faa Lobet vender ind ad, Kolben 
kommer for det venstre Knce, og Hanen i lige 
Linie med og tttt ved Gehoenget, den hoire Arm 
derved udstrakt, Tommelfingeren af den hoire 
Haand fatter om Kolbehalsen, saa at samme ind-
stuttes i Gabet af Tommelfingeren og de andre fire 
Fingre, hvilke saaledes jammenknyttes, at Nag
lerne komme inden i Haanden, den mindste Fin
ger af den venstre Haand bliver liggende ved Pan
defiederen, men Tommelfingeren langs ad Skicrf-
tec; den hoire Fod fattes en Haandbreed bag den 
venstre Hcel, og dreieS utvungen noget ud til Si
den. Overlivet maa ikke falde tilbage, mcn me
get mere hele Kroppen hvile paa den venstre Hod, 
som aldeles ikke maa rykkes fra det Sted, den 
staaer. Gevcrr-Mundingen trcrkkes ved Hlelp af 
den venstre Haand vel til Kroppen, paa det at Lo-
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bet kan siaae lodret, og folgelig Gevcerene et heelt 
Geleed igiennem holdes i en lige Linie. 

Ved dette Greb er i Almindelighed at bemcerke, 
at Mandskabet maa tilocenneS, efter ethvert 
Tempo, at holde Armene fast, dog utvungen ved 
Kroppen, paa det Gevceret kan ligge fast, og 
ikke vakle. 
No. 6. Gevarel paa Skuldren! 2 Tempo. 

1) Man soetter den hoire Fod med et rajV Trin ved 
den venstre, og i det famme dreier og omfatter Ge-
vceret, hvilket ei maa M)deS hoiere op end den 
rigtige Skuldring udkrcever, saaledes med den 
hoire Haand, at Lobet kommer ud ad, hvorved 
tillige Haanden omfatter Kolbehalsen under Hanen, 
saa at Spidsen af Tommelfingeren bersrer den ne
derste Laase-Skrue. Den venstre Haand fatter 
under Kolben, saa at Ballen ligger plat op imod 
den udvendige Flade af Kolben, hvilken hviler 
paa de fire Fingre. Gevceret holdes oven til en 
Haandbreed fra Skuldren, og Kolbespidsen bersrer 
Laaret paa den Punct, hvor samme ved Skuldrin
gen bor ligge. 

2) Man lcegger Gevoeret paa Skuldren, trykkende 
den indvendige Flade af Kolben med et ra^ Tryk 
imod Siden af Laaret og Ribbenene, og den hoire 
Haand falder toet ned over Kroppen kortelig hen 
til Siden. 

§. -9. 

I et Tempo og strax paa Commando Ordet gi 
veS efterfolgende Greb, saasom: 

No. 1. 
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No. i. Gevcrret i Armen! . . i Tempo. 
I Begyndelsen lceres det Mandffabet i zdie 

Greb 
a) Man bringer den hoire Haand hen til og lidet ne

den for Kolbehalsen. 
b) Man legger den venstre Arm imellem Hanen og 

den hoire Haand. 
c) Den hoire Haand falder kortelig til Siden. 

No. 2. Skuldrer! l Tempo. 
Vises Mandskabet med trende Greb, nemlig: 

a) som forhen ved Litr. a. 
b) med den venstre Haand vorder omfattet nnder Kol

ben af Gevceret. 
c) den hoire Haand falder bort. 

No. z. Ved Foden! .... I Tempo. 
Man fatter Gevcrret med den hoire Haand i Midten 
af Lobet, og formedelst en liden Biehielp af venstre 
Skulder, samtved nog-.4 lidet at stra-kke den venstre 
Arm ned efter, bringes Gevcrret ra^ ned ril hoire 
Side, dog uden at stode Kolben imod Jorden, men 
man lader Gevceret uformcerkt glide igiennem Haanden 
ned ved Foden, hvorved forebygges, at hverken Kol
ben lider Skade, ei heller at Manden stoder sig felv, 
eller sin Sidemand paa Foden, og kommer Gevoeret i 
ovrigt til at staae, som ved §. i 8 No. i er beffreven. 
No. 4. Gevceret i venstre Arm! . i Tempo, 

vises i tvende Greb, nemlig: 
a) i det man lofter Gevceret lidet op i Veiret, brin

ges det ti! den venstre Side, og omfattes med 
den venstre Haand tcet under den hoire. 

b) Man 
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d) Man setter Gevoeret ned, Kolbe-Spidsen ved 
Siden af, og 1 Linie med Spidsen af den venstre 
Fod, hvorved Gevcer-Lsbet tillige falder imod 
den venstre Skulder, og den hsire Haand kort 
hen til Siden. 

No. 5. Bed Foden! - - s « I Tempo, 
vises i tvende Greb, saasom: 

a) Man bringer Gevcerct med den venstre Haand til 
den hsire Side, og omfatter det med den hsire 
tcet oven for den venstre Haand. 

k) Scetter det ved Foden og holder det som forhen 
er sagt ved § 1 Z No. 1. 

No. 6. Skulder! - ----- I Tempo, 
see § 18 No. 4. 

Naar Geviret Ml fceldes, saa vorder comman-
deret: 

No. 7. Fald Gevceret! - - - 1 Tempo, 
vises i tvende Greb, saasom: 

s) Som fsrste Tempo ved Prcesenteer Gevceret. see 
§ 18 No. 5. 
Gevceret kastes rastk ned fra Skuldren, og faldes 
i iste og 2det Geled horizontal, men det zdie 
Geleed beholder samme paa Skuldren; Kolbe
halsen liggende paa den hsire Hofte, den hsire 
Albue tcet til Kolben, og med den venstre Haand 
omfattes Gevceret om det sidste Myttergen. Han 
dreier stg tillige til hsire paa venstre Hciel, brin
gende den hsire for den venstre Swvlet-Stroppe. 

<^0. 8. Aoldt! ------ 1 Tempo. 
Gevceret kastes paa Skuldren, visest 2de Greb, 

saasom: -
C A) Vrin« 
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a) Bringes Gevoeret til den venstre Side, og hol
des der der som § 18 No. 6 i ste Tempo, han 
dreier sig tillige til venstre paa begge Hcrle. 

d) Som ved andet Tempo § iL No. 6. 

Anmærkning. 
''G^'v^eret i hsire Haand falder altfaa, naar Geviret 

"skal fcrldeS, aldeles bort; men da Lejligheder kan 
"forekomme, hvorved dette Greb dog kan vcere 
"at bruge, pr. Exempel, naar Ml passeres en 
''Groft?c., saa commanderes: 

Gevcrret i hsire Haand! - - - i Tempo. 
''Geva'ret kastes med den hoire Haand, omfattende 
"det ved Skuldren, hurtigt ned, og bringes til den 
"hsire Side, holdende det som Gefreiderne ved 
"Posternes Opforing, ncesten lige op og ned, paa 
''det Kolben ikke ffal hindre Bagmanden, hvilket 
"angaaer alle z Geleder. 

S k u l d e r !  - - - - - -  -  T e m p o .  
''Kastes Gevceret som fra Foden op, 
''Dette gielder ogfaa for Under-Officeren med 
''Korsgevceret. 

No. 9. Naar efter fuldendt Exercice Bajonet

ten ffal bortbringes, commanderes: 
Ved Foden! 

Bajonetten bort! Proppen i! - 2 Tempo, 
l) Han dreier sig, som forhen er sagt, see § 18. 

No. 2. 1 Tempo, og med den hoire Haand stoder 
Bajonetten af, og stikker den i Skeden, fattende 
derefter Proppen i Gevceret. 

2) Som 



5 5  

z) Som det andet Tempo, see§ 18. No. 2. derefter 
commandereS: 

Spilder! 
Gevc?ret i- Armen! 

E f t e r  O r d r e  a f  z i t e  M a y  1 ^ 9 0  §  z .  
Ved Gevcer - Fcrldingen paa Stedet, j?al Folkei^e her

efter ikke mere satte den hsire Fod foran den venstre Skov
ler-Stroppe; men paa den venstre Hc?l dreie sig til hsire, 
soette den hsire Fod en halv Alen bag den venstre, omtrent 
som naar der commanderes: patronerne ud! 

Det hsire Knce gisres noget krnm, og det venstre 
Knc?, tilligemed Kroppen, bsies lidt forover, Soldaten 
staaer i denne Position mere fast, end i den forrige. 

E f t e r  O r d r e  a f  2 9  I u l i i  1 7 9 2 .  
I Fremtiden, naar der i Marschen commanderes: Hviil! 

skal Geviret bceres med bsiet Arm, lidet bag over, og Kolben 
er godt Haandsbred over den venstre Hofte, for ar Gevceret 
hviler lider under det sidste Myttergen paa Skuldren. 

§. 20. 

Hvorledes en enkelt Soldat, naar han har 
Gevcrret paa Sknldren, bor honorere 
Vedkommende, naar han moder dem. 

n) Med Bajonetten paa, skuldrer han, uden at 
standse for nogen i sin Gang, paa 4 til 5 Skridt 
ncerden, han bor honorere, og kager derefter, 
naar han samme er passeret, Geviret igien i Armen. 

!>) Er ingen Bajonet paa, da bcerer han stedse Ge-
vceret i Armen, oq l'kuldrfr aldeles ikke for no
gen , men lader ikkun hver Gang han moder den, 
som han bor honorere, den hsire Haand, som 
ellers til Lettelse og alierider ved denne Leilighed, 
naar ingen Bajonet er paa, tillige omfatter Ge-
vceret, salde ned, indtil vedkommende er passeret. 

C 2 §. 21. 
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§. 21. 

Om Chargerings-Grebene. 
Fra Prcrsenteer Geviret af vorder comman-

deret: 
Gevcrret s t a d t !  - - - - -  i  T e m p o .  

Med den fulde hoire Haand, som omfatter Geviret, 
vorder famme med et kort Ryk trykket op ad og hen til 
hoire Side af Brystet i Linie med Hjertekulen; den 
venstre Haand, fattende det med et friskt Slag ved det 
nederste Myttergen, den venstre Albue trykket fast til 
Kroppen, hvorefter Gevceret kommer til at ligge flad 
ud, fortil noget hoiere, saa at Bajonet-Spidsen kan 
skimtes at vcere i lige Linie med Mandens venstre Vie, 
og Hanen dreies lidet ind ad imod Brystet, paa det 
at Krudtet kan falde til Fcenghullet. Vendingen gis
res derved hoire om paa den venstre Hcel, og den hoire 
bringes frem for den venstre Scovlet- Stroppe. 

Remmen af Pandhattten vorder, uden at see 
derefter, uformcerkt losnet og taget imellem den zdie 
og 4de Finger; Tommelfingeren scetteS for Panden 
oven for Stenen, og de sire Fingre lcegges bag Pand-
hoetten, hvorved Geva'ret ikke maa bevæge sig. 

Pandhcetlen af og- ladt! 
Paa Ordet: ladt! vorder Panden strax opstodt, Pand-
hcetten tillige aftaget, og tvende Gange viklet om Ge
hænget, paa den hoire Side af Spandet. 

Forend Commando: PandhKtten af- l)g ladt! 
averteres den Commanderende, om Ladningen jlkal 
gisreS: 

Efter 
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Efter Tcelling, 
Paa Commando, eller uden Commando. 

E f t e r  O r d r e  a f  2 6 d e  A p r i l  1 7 9 0  §  1 .  

Paa Commando-Ordet: Gevcrret siadt! omfatte 
Soldaten strax med den fulde hoire Haand Gevarct i det 
tynde af Kolben. 

Ved de nye Gehcengers Anskaffelse vil vel fslgende For
andringer ved PandlMtens Aftagelse blive nodvendige. 

Paa Commando: panhcetten af og lad! 
stsdes Panden op som scedvanlig, men Pandhcetten stikkes 
udi den ved Patrontaffen behceftede liden Taffe, hvor Flin-
te-Stenene, Kradsergiemmes; Haanden bliver samme
steds, indtil der paa Tslling cvmmanderes: 

patron! 
Og paa Commando indtil Flsimanden vinker. 

§ .  2 2 .  

Om Tcrllingen ved Chargerings-
Grebene. 

Tceklingen bruges ikkun ved Rekruter og usve-
de. El! tcelles ikke i Chargeringen, men der maa 
strax paa Ordet gribes til. 

Patron! 
Man griber hurtig i TajVen efter Patronen. 

T o !  
Den bringes frem for, og et Haandbred fra Munden, 
hvorved den hoire Albue holdes til Kroppen. 

Aabner! 
Patronen bringes med omboiet Haand til Munden, 
saaledes, at den med Sideruderne kan afbides, hvor
ved Albuen gaaer i Veiret i Linie med Skuldren. 

T o !  



T o !  
Den afoideS og bringes fra Munden i forrige Afstand, 
hvovved Albuen falder ned. 

Krudt! 
Haanden boies ned efter imod Panden, og Krudtet 
rystes paa samme, hvoroed Soldaten maa sce didhen. 

To'. 
De tvende sidste Fingre langes bag Panden, saa at 
det runde cif Haanden konuner udad; Patronen var
der med Tommelfingeren og de tvende andre Fingre 
holdet lige i Veiret, ligesom og Alduen, skiom gand-

utvungen, derved holdes i Veire/. 
S l t t t !  

Panden tilsluttes og Albuen falder paa den siade Side 
af Kolben, hvorved igien Vinene kastes til Hoire. 

T o !  
Haanden bringes med et kort Slag bag Hanen i det 
Tynde neden for Kolbehalsen, saaiedeS, at de tvende 
sidste Fingre omslutte samme, og med Tommelfinge
ren, samt de tvende andre, vorder Patronen holdt lige 
i Veiret. 

Ladning! 
Soldaten, som staaer gandslke hoire om, dreier sig paa 
begge Hcele saa meget om tis venstre, at han gior lige 
Front, st?der i det samme Geværkolben, uden videre 
Omsvob tcvt ved Kroppen, kort og fiink om til den 
venstre Side, hvorved den hoire Haand, som er bag 
Hanen, ei maa stippe los derfra, forend Kolben er 
henimod det venstre Knce, da Haatlden saa stra^ ta
ges i Veiret, for med omboiet Haand at udryste Pa
tronen. Den venstre Haand, som uforandret bliver 

paa 
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paa det Sted, hvor dcn har vseret, troekker Gev«ret 
lil samme Tid ned ester, saa langt som Armen er, 
og trykker det fast til Laaret, at det ei kan vakle. Ge-
v.rret glider ved denne Lcilighed faameget igiennem 
den venstre Haand, at denne omfatter det ved det tre-
dieMyttergen, tcct under Lader-Knappen paa Ge-
vsr-Remmen, og Mnndingen af Gev«ret holdes t«t 

ved Kroppen. 
Mandffabet maa alvorlig tilholdes, med om-

bolet Haand at bringe Patronen i Lobet, og maa dem 
gives Tid ti! at udryste samme. Soldaten seer her-

ved i Mundingen af Lobet. 
T o !  

Ladestokken omfattes ovenfor Skia'ftet. Blek-
ket med er kort Slag imellem Tommel- og Pegefinge
ren, og de ovrige foldes tiistuttcde. 

Ladestok'. 
Ladestokken udkastes med et hurtig Trttk, saa 

langt, som Armen utvungen strikker, og gribes snap 
i 'Midten, hvorved den fuldkommen udrrackkes og brin
ges en Tommes Lcrngde i Lobet, hvilket, siittig maa 
vves med Folkene, Mand for Mand. 

Lob'. 
Ladestokken stodes ned paa Patronen, udkastes 

igien, omfattes som f.^r, og soettes saa strax en Tom« 
mes Lamgde i det overste Myttergen. 

Stcrd!- Skulder! 
Ladestokken vorder gesvindt »edstodt, og Gevi

ret i det samme opkastet til Sknldren, uden imndst« 
Hielp af den hoire Haand, hvilken strap »alder tt> 
Siden. Manffabet kaster tillige Smene til hotre. 



4v 

Fcerdig! 
^tla^ paa H)ldet seer soldaten llge ud, ligesom han 
og under Ladningen og Fyringen stedse maa lade Vine
ne folge med sit Gcvcer. 

Grebet vifts i tvende Tempo: 
5) Man dreier Gevceret lig-sop, ved ssrste Tempo af 

Prirsemeringen, og bringer det tillige med et kort 
Greb op for Ansigtet, som ved det andet Tempo 
af Pra>senterinaen, dog med den Forffiel, at 
Geviret derved saaledeS dreieS, at Lsbet vender 
til Ansigtet een Handbred derfra, og den ven-
sire Haand i lige Linie nied Vinene, man brin-
ger tillige Tommelfingeren af det! hoire Haand 
over Hanen; Pegefingeren udvendig imod Mid
ten afBsilen, den hoire Albue i Veiret ligemed 

^>ku!dren, og den venstre jaameget mueligt er 
nedhængende og siuttet til Gevcrret. 

b) Man spender Hanen med et rask Trsk, i det 
man trasker den hoire Albue fn'ff ned, og Pege
fingeren af den hore Haand, glider derved noget 
op imod det tynde af Bsilen. 

H>.rnast betydeb soldaten, hvorledes hgn 
haver at forholde sig i de trende forffiellige 
Geteder. 

I forste Geled ftetter han ved forste Tempo den 
p?ire Fod een Fodsbred bag den venstre, dreiende 
sig tillige noget til hoire, paa det de tvende bageste 
Gcleder kan vinde Plads til Anstaget. 
I andec Geled sames ligeledes ved forste Tem

po den hoire Fodspidse ud til Siden bag Sideman
dens venstre Hatt; den venstre Fod bliver staaende. 

Ide t  
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I det tredie Geled sattes ved fsrste Tempo den 
hsire Fod rcet frem for Sidemandens venstre Fod
spidse, og ved andet Tempo trekkes den venstre hur
tig efter, hvorved da Manden kommer til at staae lige 
for det Mellemrnm, hvor han ffal staae an. 

An! 
Paa det hurtigste, og ved at trekke Gevcer Kolben raff 
til sig med den hsire Haand, lader man Mundingen 
af Lsbet synke faa dybt ned, som fornodent er, for at 
kunde sigte paa en given Gienstand; den venstre Haand, 
som maa holdes los ved Geva'ret, glider derved frem 
til det tredie Myttergen; den hsire Tommelfinger fal
der fra Hanen ned til Kolbehalsen, Pegefingeren kom
mer for Aftraekket, dog noget derfra, og saaledes, at 
med det andet Led kan trekkes af; Kolben trykkes 
fast til Skuldren, Kinden la'gges til Kolben, og Sol-
daten maa tilvamnesat see langsmed Lobet ester Sigt-
Kornet, for at sigte ordentlig. 

Kroppens Vending maa va?t^e vel til hsire, og 
den hsire Albue falde tatt ned til Kroppen. ' Det an
det Geled dreier sig paa begge Ha'le hoire om, uden 
at flytte nogen Fod; og det tredie Geled fcetter den 
hsire Hod en god Fods Brede ulbage, faaledes som 
ved Foerdiggisring er soreffrevet det fsrste Geled. 

Mand^'abet maa aldeles ikke ligge bag over; 
men det andet og tredie Geled maa ligge Kroppen ve! 
for over, dog ijaer det tredie, paa det at Gev^r-Mun-
dingen kan komme vel frem forbi Skuldren af Man
den i det fsrste Geled. 

Anmcerk-
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Anmcerkning. 
Soldaten vcennes til at sigre med Noiagtighed 

og Hurtighed, ved at give ham adskillige Puncter 
eller Ting, der ere snart hoiere- snart lavere, nu til 
den- nu til den anden Side, for derefter at sigte; da 
i Særdeleshed i Begyndelsen maa efterseeS, om han 
har sigtet ret eller ikke; er det urigtig, saa siges ham, 
hvori Feilen bestaaer. 

Fyr! 
Der trcekkeS rask les, og snasnart der er aftrukket, 
maa Gevceret endnu blive liggende i Anflaget, saa 
Isenge som hurtig kan tulles i, 2, z, hvorpaa der ta
ges fladt; i Nedtrcekning omfatter man Hanen med 
Tommel- og Pegesingerne; og setter den ufortovet i 
Roe, Albuen faldende tillige til Kolben. Vendin
gen bliver gandffe ril hsire, og den hsire Fod bringes 
frem for den venstre, saa at Hoelen kommer tcet for 
Skovlet-Stroppen. 

For tillige at eve Mandskabet i Gevirets Af
sætning, commanderer man, naar samme er i Anstag: 

Sat af! 
Ordet: Scet! udtales langt trukket, og af! gand-
ske kort. Gevceret bringes saa strax i samme Stil
ling, som da der var giort scerdig. 

Hanen i Roe-! Skulder! - - 1 Tempo. 
dette vises i trende Greb. 

a) Den opspcendte Hane, som endnu mere optryk
kes, glider ved Hielp af Pegefingeren, som hol
des for Aftrcekket, frem imod Panden, og trek
kes derncest atter lidet tilbage, og scettes i sin 
fsrste Hvile. Gevoeret maa herved holdes gand-
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ske lige og vel antrykket til den venstre Arm, saa 
at Mundingen Me hcenger for over. 

d) Geva'ret nedbringes for Sknldren, og omfattes 
ined den venstre Haand ulider Kolben, hvorved 
det forste Geled salter den hoire Fod frem ved, 
og det andet Geled trcekker samme hen til den 
venstre. 

c) Gevcrret kastes til Sknldren, og det tredie Ge
led, fom har vceret rykket over til heire, trå
der t:n igien til venstre. Den venstre Fod strt-
tes forst bag den venstre Sidemands hoire Hcel, 
og den hoire troekkes kort efter. 

§. -z. 

Om Ladningen paa Commando. 
Naar Ladiungen st'al gisres paa Commando, saa 

averterer Commandeuren, efter Gevceret stavt: 
Paa Commando! 

PandlMlen af og- ladt! 
Efter at Pandha'tten er giorr fast om Gehænget, sees 
ti! Floimanden, og naar han vinker, fatter Soldaten 
Patronen, asbider den, ryster Krudt paa Panden, 
stntter samme, givende et frijV Slag paa Kolben, og 
bliver staaende. 

Ladning! 
Man dreier sig til Ladning, bringer Patronen i Lobet, 
og anfatter Ladestokken. 

Ladestok! 
Den udkastes, bringes i Lobet, nedstodes, udkastes 
og bringes een Tomme i det overste Myttergen. 

Stced! 

/ 
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Stad!- Skulder! 
Ladestokken bringes paa sit Sled, og Geviret kastes 
til Skuldren. 

§. 24. 

Om Ladningen uden Commando. 
Naar der er exerceert paa Commando, og Lad

ningen nu Dal gisres efter hinanden, saa vorder paa 
samme Maade som tilforn avcrteert: 

Uden Commando! 
Pandhcetten af og- ladt! 

Strax efter at Panden er opstsdt, og uden at oppebie 
noget Vink, fatter Soldaten Patronen, forsetter 
Ladningen, kaster Gevceret paa Skuldren, og staaer 
saa stille. 

§. 25.  

Omendskisnt det fsrste Geled i Almindelighed 
ikke Dal falde ned, saa er det dog nsdvendigt, at det 
skeer, naar der skal staaes an til hsire eller venstre. 
Der bliver i dette Fald averteert: 

Det forste Geled skal falde ned! 
Fardig! 

Paa Ordet s(?rdi(l! kaster det fsrste Geled den hsire 
Fod saa langt tilbage, at Knceet i Nedfaldingen ik
kun kommer et Spoend langt bag den venstre Hoel, 
hvorved da det venstre bsiet Knce hamger noget for 
over, for desto lettere igien at kunne reife sig. Ge-
vceret glider noget igiennem den venstre Haand, hvil
ken i Nedfaldningen omfatter det sidste Myttergen. I 
samme Oieblik, at Gevcrrkolben kommer til Jorden, 

spaen-



spandes Hanen med den hmre Tommelfinger, som ef
ter Spindingen bliver der. 

Der ffal slaaes an-ti! hoire! (eller venstre!) 
Paa Eommando til hoire! dreie sig alle tre Geleder 
lidet til hoire, det andet Geled beholdende Forman
dens Fod imellem sine Been. 

An! 
Atle flaae strax an; det andet Geled paa den hsire 
Side af Formanden; men det zdie Geled paa den 
hoire Side af sin Formands Sidemand. 

Skal der slaaes an til venstre! gioreS paa Or
det; Dreiningen til venstre Side, og paa an! staae 
de tvende bageste Geleder an paa venstre Side af For
manden. 

Efter Fyr! reiser det forste Geled sig hurtig 
op, og bringer i Opreisningen Hanen i Roe. 

Naar med Soldaten oves Chargeringen, maa 
samme ingenlunde med ham gioreS, uden at 
han stedse griber en Triepatron, hvorfor maa 
commandereS, saasnart han ingen flere haver i 
Patrontaffen, ved- Foden! Patroner ud! 
da han paa Commando: Patroner ud! dreier 
sig paa venstre Hil hsire om, stettende den 
hoire Fod en Haandbred fra den venstre, og 
naar han staaer i forste Geled, lader han Pa
tronerne falde i den venstre Haand, ved med 
den hoire at lofte Geviret fra Jorden saaledes, 
at Kolben kommer i Veiret, og Mundningen 
ned frem ad; men det andet og tredie Geled 
lade Patronerne falde i den hoire Haand, ved 
med den venstre som omfatter Geviret neden 

under. 
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under, den hoire Haand, at lofte det fra Jor
den, Kolben i Veiret, og Mundningen ned 
ad bag ud. 

Ere formeerie tre Geleder, og Geviret skal 
tages ved Foden, commandereS: Aabner-
G^!edel'lle! hvorpaa det andet Geled gior 
et Skridt, og der rredie Geled to Skridt til
bage, begyndende med den venstre Fod, der
næst commandereS ved-Hoben! o. j. v.; og 
naar der igien commandereS Skulder! stutte 
Gelederne an, i det Geviret kastes paa 
Skuldren. 

Andet Capitel. 
Hvorledes et Compagnte stal 

rangeres og formeres. 
§. 26. 

Et Compagnie maa stedse v-rre rangeert efter 
Storrelsen, og saa ofte Capirainen faaer en nye Karl, 
maa han strax indrangere ham i Compagniet, saa 
godt som mneligt er, paa dec at enhver Soldat kan 
have Kundj'kab om, til hvilket Geled han hsrer, 
hvem der er hans For- og Sidemand, og jaaledeS 

selv vide at rangere sig. Underofficererne, Tambou-
rerne, og Piberne vorde iligemaade rangeerte. Det 
unge Mandskab, som endnu voxer, bliver hverr Aar 
maalet. 

§. 27.  
Capitainen maa have Nangeer-Rullen over sit, 

og StabSofsicerne over samtlige Coiupagnier. 
§. 28. 
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§. 2 8. 
Grenadererne og de 2de Compagnier af hsire 

Floi rangere ril hoire, de rvende Compagnier af ven
stre Floi derimod til venstre, og dec alle tre Geleder 
jgiennem. Compagnierne maa ved alle Lejligheder 
voere saaledes rangeerte. 

^ Grenadererne bestandig til hoire, endog naar 
de formere sterMldte Batallioner. 

§. 29. 

Skal et Compagnie forsamle sig, saa gaae Un
derofficererne hen til Samlings-Pladsen med forkeert 
stkuldret Korsgevcer, Tambourerne med overhængt 
Tromme, Tommermoendene og de Gemene med Ge-
vceret i 2lrmen; men ved Regnveirbceres Gevceret un
der den venstre Arm, saaledes at Laasen ligger ffiule 
under 2lrmen, Lobet ned ad vendt, og den venstre 
Haand omfatter samme saaledes, at Tommelfingeren 
kommer til at ligge paa Skieftet ved det stdste Mytler-
gen. Necruterne maa heri undervises. 

§. Zo. 

Mandffabet maa ikke commanderes, forend 
netop lil det Klokkestet, naar der skal anlrcedes; men 
Ober- og Underofficerer maa allerede vcere der ifor-
veien, 

§. 3r. 

Capitainen trceder didhen, hvor han vil den 
hsire Floi sVal vcere, og commanderer: 

Til Gevar! 

Mand-
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Mandskabet troeder an' med Geviret ved Fo
den, faaledeS som det i alle tre Gelederer indrangeert, 
sluttende sig Arm til Arm, og Gelederne fire Skridt 
fra hinanden. Underofficererne trcede, rangeerte efter 
deres Storrelse, fire Skridt frem for det forste Geled 
med KorSgevceret ved Foden; Tambourerne, med ned-
hcengt Tromme og Front imod Compagniet, otte Skridt 
for Underofficererne; Piberne paa venstre Flei af 
Tambouren. 

Commandeer-Sergeanten tråder midt for Com
pagniet med KorSgevceret i den venstre Arm, oplyser 
Rullen, giver Capitainen Rapport, og trceder der-
noest ind Ho6 de evrige Underofficerer. 

Officererne efterfee imidlertid Mandskabets 
Paaklcedning, Capitainen efterseer det fsrste, Pre
mier-Lieutenanten det tredie, og Second-Lieutenanten 
det andet Geleed. 

Skal der uddeles Krudt, saa forrettes dette af 
Foureren og tvende andre Underofficerer. 

Skal uden Gevcrr antrocdes, saa commande-
res ikkun: Trced an! 

§ .  Z 2 »  

Capitainen commanderer: 
Giv Agt! 

Floimanden trceder hurtig sex Skridt frem, og gier 
Venstre om. 

Proppen ud! Bajonetten paa! 
Ladestokken i Lobet! 

Flsimanden trceder igien tilbage i Geledet; og Office-
rerns efterfee Gevirerne, enhver stt Geled, Mand 

for 
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for Mand, og naar Capitainen haver erholdt en Rap-« 
port af dem, faa commanderer han: 

Giv Aqt! 
Floimanden trceder akter sex Skridt frem: 

Labestokken paa sit Sted! 
Officererne trnde, efter given Rapport, fire Skridt 
frem forUnderofficererne, og Capitainen commanderer: 

Skulder! 
troekkende Kaarden til famme Tid, hvilket da og de 
ovrige Officerer giore tilligemed ham, og Floiman
den trceder ind. 

§. ZZ. 
Hernæst gior Capitainen Roderne fulde, afde-

ler Compagniet i tvende Pelotons, og inddeler Un
derofficererne paa folgende Maade: 

Den forste og hoieste paa Compagniets hoire Flot. 
Den anden paa hoire Floi af det andet Peloton. 
Den tredie paa venstre Floi. 

Nota. Denne stutter i Marfchen bag det andet Pelo
ton. 

Ved et Compagnie, som er rangeert til venstre, 
kommer: 

Den forste og hoieste Underofficeer paa venstre Floi/ 
og stutter t Marfchen dag det andet Peloton. 

Den anden paa hoire Floi af det andet Peloton. 
Den tredie paa hoire Floi af Compagniet. De 

ovrige Underofficerer fordeles bag Pelotonerne, 
faafom: 

Den fierde bag det forste« 
Den femte bag det andet. 

D Den 



Den siette bag det ferste. 
Den syvende bag det andet, o. s. v. 

Commandeer-Sergeanten slutter bag det andet 
Peloton. 

Overofficererne inddeles saaledes: 
Capitainen ferer. 

Premier-Lieutenanten slutter. 
Second-Lieutenanten ferer det andet Peloton, og 

befinde sig flere Officerer ved Compagniet, da gaaer 
d.'n yngste bag efter Capitainen. 

En blind Rode er altid paa venstre Flei; fei-
ler een Mand, da stiler han i det 2det Geled; 
feiler endnu een, saa feiler han i zdie Geled; 
men i Inddelingen twlleL en blind Rode tillige 
med en fuldstændig; mangler endeligen en heel 
Rode, saa at Pelotonerne ikke kan blive lige 
stcerke, saa bliver det 2det Peloton det svageste. 
''I Bataillonen maa ikke vcere nogen blind 
"Node, men samme troede bag ved; saa og 
"maa, dersom det venstre Flsi-Compagnie 
''Mlde bestaae af ulige Roder, det 7de Pe-
"loton blive det svageste." 

§. Z4-
Capitainen trcrder frem for Midten af Compag

niet, og commanderer: 
Ober. og Under-Officerer, hver- til sin Post! 
Capitainen, saavelsom Officererne og Under-Officerer
ne, giere fra Midten af heire og venstre om, og be
give sig til deres Poster. 

Floi« 



5 l  

Flsimsndene af Pelotonerne holde, til Tegn foe 
de Indtrædende, Haanden paa Hatten. 

Capitainen henstiller sig for den 2den Rode af 
det i ste Peloton; Premier Lieutenanten for den 2den 
Rode af CompagnietS venstre Floi! Second-Lieute« 
nanten for den 2den Rode af 2det Peloton, og er 
endnu en Officeer tilstoede, stillerhan sig midt imellem 
Capitainen og Second-Lieutenanten. 

Officererne tage 8 Skridt Afstand fra 1 ste Ge
led. Underofficererne, som siutte, have 4 Skridt 
Afstand bag zdie Geled. 

Tambourerne trcrde 4 Skridt frem for Midten 
af Divisionen. 

a) Ved et Grenadeer-Compagnies Opstilling 
staae Tommermcendene i to Geleder, yderst 
paa hoire Floi af Compagniet, med deres Oxe 
ved Foden, Eggen henvende til den venstre Si
de og Skaftet imod Skisd-Skindet. Gevwret 
uden Bajonet hamger bag over den hsire Skul
der, med Mundingen op ad oven for bemeldte 
Sknlder. 

Naar Compagniet ffuldrer, saa bcere Tom
mermcendene Axerne paa den venstre Skulder, 
faaledeS at Eggen vender ud ad, men Skaftet, 
hvilket med den fulde venstre Haand omfattes 
omtrent een Haandbred oven for Enden, hol« 
des til Kroppen; den venstre Albue vel anstut-
tet, og den hoire Arm nedhængende ved den 
hoire Side. 

b) Ved Liv-Compagniet staae RegimentS-Tambon-
ren og Hamboisterne, under Afdelingen, paa 

D 2 venstre 
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venstre Side af Tambourene, og naar der com-
manderes: 

hver til sin Post! 
trcede de ligeledes hen for Midten af Compag-
niet, og komme da til at staae paa hsire Side 
afTambourerne; Regiments-Tambonren yderst. 

T r e d i e  C a p i t e l .  

Om Af° og Opmarschen med et 
C o m p a g n i e .  

§.  35-

Naar et Compagnie fkal afmarfchere, saa dreier 
Capitainen sig, i det han tillige trcrder et godt Skridt 
frem, hoire omkring, og commanderer: 

Giv Agt! 
Flsimanden i iste Geled trceder hurtig 6 Skridt 
frem, og gisr venstre om, de i de 2de bageste Gele
der troede hver i Skridt frem, men gisre ingen Vend-

ning. 
Prcrsenteer Gcvcrret! 

Gevceret paa Skuldret!! 
Hvilket alt gisres efter Vink af Flsimanden, og med 
ham tillige. 

Frem ad stut Gelederne! 
Marsch! 

Det 2det og zdie Geled stnrte fig an til det ssrste,, 
hiint med trende og dette med sex raj^e Skridt, Ofsi-
cererne. blive staaende stille. 

Udkrce-
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Udkræver Nodvendigheden, at de tvende forre
ste Geleder ffal siutte sig bagla-ndS til det zdie, saa 
gacie Officererne ved denne Lejlighed 6 Skridt tilbage. 

Afstanden fra Gelederne blive altid 4 Skridt 

en Parade. 

§. z6. 

Et Compagnie afmarscherer sædvanlig gierne ti! 
hoire, enlen med Pelotons, etter og med Scctioner 
(fmaa Afdelinger) i alt Fald kan det og ffee med hsire 
etter venstre om; alt efter TerrainetS Beskaffenhed, 
vorder nn til Afmarfchen commandeert: 

Med Pelotons hoire sving! 
saa gaae paa Ordet: sving! RegimentS-Tambouren 
sg Hantboisterne 4 Skridt frem for Capitainen, og 
Tambourene ligeledes hen for det iste Peloton; og 
naar Pelotonerne paa Commando: 

Marsch! Marsch! 
have giort Z Svingning, saa commandere de, som fore 
samme, enhver til slt Peloton: 

Holdt! Ret eder! 
5<s0la. 1) Skal det forste Peloton marschere lige ud, 

da maa det derom averteeres. 
2) Ved Grenadeer-Compagnierne trcede paa Or

det: Marsch! Marsch! Tommermcendene z 
Skridt for Capitainen, stillende sig ligeledes i 
tvende Geleder som ved Opstillingen. 

Naar alle staae f-erdige ti! Afmarfchen, saa com-
manderer Capitainen: 

Marsch! 
Det hele Compagnie traeder an paaeengang, Tarw 
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bourene beholde Trommerne nedhsnqte, oq Caoitai-
nen forfoier sig til sin Post. 

Gelederne aabne sig under Marschen paa tvende 
smaa Skridt, men siutte sig igien til hinanden, saa-
snart der under Marschen commandereS enten Holdt! 
eller naar der ffal svinges, paa Ordet: flut! 

5 7-

Compagniet marscherer i folgende Orden: 
a) Capitainen. 

b) Trende Skridt bag ham den fjerde Officeer. 
c) Trende Skridt bag ham Tambourene. 

d) Trende Skridt efter disse det forste Peloton, hvor
ved er een Underofficeer paa hejre Floi, og tre 
Skridt bag ved siutte de dertil afdeelce Underoffi
cerer, hvorncrst folger: 

e) Second-Lieutenanten, og tre Skridt efter ham 
det andet Peloton, hvorved een Underofficeer 
paa hoire Floi, og tre Skridt bag ved siutte de 
dertil afdeelte Underofficerer. 

f) Trende Skridt efter disse folger Premier-Lieute-
nanten. 

Skulde ved et Compagnie ikkun befinde sig 
tvende Officerer, da fores det andet Peloton 
af Commandeer-Sergeanten, og bliver allige
vel een Underofficeer paa hoire Floi af samme. 

Et Compagnie afmarscherer, som sorhen er sagt, 
sædvanlig gierne til hoire; men om samme Mlde vcere 
nodsaget at afmarschere til venstre, saa bliver dog 
Inddelingen den samme, dette undtaget: at Capitai
nen da marscherer trende Skridt for Premier-Lieute-

nanten. 



nanten, og bag denne sidste Tambourene, som paa 
Ordet: svingl gaae hen for det andet Peloton. 

Befindes den sierde Officeer ved Compagniet, 
da flutter han ved denne Leilighed tre Skridt bag Un
derofficererne bag serste Peloton. 

§. 3 8. 

Dersom Fanerne ffal rages med, saa ferer Liv-
Compagniet samme med sig ud. 

Saasnart Underofficererne komme imod Com
pagniet med Fanerne, saa lader Capitainen præsentere 
Gevirret, Hautboisterne blcrse, og Tambourene flaae 
Marsch; Officererne salutere, og Under-Officererne 
med Fanerne stille fig for det andet Peloton. Herpaa 
lader Capitainen ophore med Spillet, Gevoeret fful-
dre, og Compagniet afmarschere i al Stilhed derhen, 
hvor Regimentet ffal forsamle fig. Tre Skridt for 
Capitainen marschere Hautboisterne, og tre Skridt 
for disse, Regiments Tambouren, ni Skridt for denne 
Gevaldigeren, og sire Skridt for ham, Stokkekncrgten. 

Majoren og Adjudanten selge med Liv-Com
pagniet, naar Fanerne tages med. 

Skal Grenadererne forblive ved Regimentet, 
og ikke formere en sterffilt Bataillon, da med
tages tillige deres Fane af Liv - Compagniet; 
men i modsat Fald afhentes den af det fsrste 
Grenadeer-Compagnie, og forbliver der efter 
Opmarfchen paa Forsamlings-Pladsen, indtil 
Bataillonen er formeert. 

§. 39' 



§' ZS. 
Naar Compagnierne komme i Nærheden af 

Forsamlings - Pladsen, maa d-n forste Peloton gives 
«k Point de Vue, hvorpaa den ved Indsvingningen 
staaende Flsi maa marschere, folgcligen, naar til 
hdire er afmarscheert, troede Pelotons-Commandeu-
rene paa Ordet: 

der ffal marscheres-op! 
paa venstre Flsi af deres Peloton, og kommanderer i 
det samme: 

See til- venstre! 
Alle Pelotons rette sig i Marschen vel paa hin- ' 

anden, og observere noie Distancen. 
Adjutanten, eller en Underofficeer, som forestiller 

det ovenmeldte Point de Vue, marquerer den Punct 
eller Point d appui, hvor, efler Indsvingningen, den 
hoire Floi af forste Peloton kommer til at staae. 

Da Capirainen er traadt tilside for at com-
niandere; saa tråder i hans Seed, enten den 
fierde Officeer, eller naar han feiler, Underof
ficeren fra hoire Floi af fyrste Peloton paa ven
stre af samme, naar der marschereS i Point 
de Vue. 

§. 40. 
Naar det fyrste Peloton er kommet Point d'ap« 

pui, saa ncer, soni til Indsvingningen behoves, com-
manderer Capitainen: 

Hele Compagniet- holdt / 
Paa Ordet: Holdt.' beholder Mandffabet Vinene tik 
vekstre, og Offfccrsrne forblive endnu paa venstre 
Floi. 

Hvor-
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Hvorpaa Capitainen forbier sig hen bag Point 
d'appui, for derfra at fee, om Pelotons-Commandeu-
rene alle ere rettede i det ham af Adjutanten ekler Un
derofficeren opgivne Point de Vue. 

Capitainen, trceder, efter at have rettet i Al-
lignementet, igien til Siden, for at commandere: 

Med Pelotons! venstre-sving! 
Paa Ordet: med Pelotons! trcede Officererne, fom 
staae paa venstre Floi af deres Pelotons, frem for 
Midten af jamme, og Mandffabet kasterenene til 
hoire. 
Nora. Har paa venstre Floi af iste Peloton v-rret 

en Underofficeer, da troeder denne, naar Offi
cererne troede frem for Midten, igien hen paa 
hoire Floi af sit Peloton. 

Marfch! Marsch! 
Den venstre Floimand af ethvert Peloton gior paa 
Ordet: venstre om, og bliver ubevcegelig staaende. 

Naar Pelotonerne indfvinge, og den fvingende 
Floi vil til at giore det sidste Skridt, commanderer 
enhver Pelotons Forer til sin Peloton: 

Holdt! Ret eder! 
Officererne beholde derved Fronten ud ad, og kaste 
sig altfaa ikke, som tilforn, smkring med Front imod 
Compagniet. 

Capitainen, og den som fsrer d?t 2det Pelo
ton, tråde begge, i det de commandere: Holdt! Ret 
eder! strax hen paa det Sted, hvorfra si^al rettes, 
og rette paa een Gang, nemlig, den forste fra Point 
d'appui af paa den venstre Floimand, saavel af forste 
som af andet Peloton, og den anden troeder hen ved 

venstre 
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venstre Floimand af iste Peloton, rettende derfra det 
andet Peloton paa sammes venstre Floimand og det 
opgivne Point de Vue. 

Efter fuldendt Retning trcrde de igien paa de
res Poster, hvorefter Capitainen gior Front imod 
Compagniet og coinmandercr: 

Baglcrnds aabner Gelederne! 
Marsch! 

Det andet Geled gior trende og det tredie sex 
raffe Skridt tilbage. 

Ret eder! 
Capitainen gaaer hurtig hen paa hoire Floi af 

andet Geled, og siden efter det tredie, rettendesam
me fuldkommen parallel med det sorste Geled, hvor
ved han i Særdeleshed maa iagttage, at de forstefem 
til sex Roder paa hoire Floi af hvert Geled have den 
noiagtigste Parallel, thi saa vll for de ovrige Retnin
ger snart vttre foerdig. 

Er der afmarscheret til venstre, og skal der 
marfcheres i Allignementet, da bliver Point 
d'appui paa venstre Floi. 

Officererne trcede altsaa, naar commande-
res: 

der stal marfcheres 5 op! 
paa hoire Floi af deres Pelotons, forholdende 
stg, som for er sagt, Underofficererne troede 
imidlertid tilbage i tredie Geled. 

Naar der er commanderet Holdt! 
retter Capitainen, ligesom tilforn, fra Point 
d'appui af. 

Efter 
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Efter Indsvingningen rettes til venstre, beg
ge Pelotonerne, paa eengang, nemlig: det 
anden Peloton af Premier-Lientenanten, som 
paa Ordet: med Pelotons! er trcedet hen, 
hvor, efter Indsvingningen, venstre Floi kommer 
til at staae fra Point d'appui af paa sammes 
hoire Floimand og den af forste Peloton; den, 
som forer det forste Peloton, trcrder strax, i det 
han commanderer: Holdt! Ret eder! hen ved 
hoire Floimand af andet Peloton, rettende 
derfra det forste Peloton paa sammes hoire Floi
mand og det opgivne Point de Vue. 

Capitainen commanderer fremdeles: 
Giv Agt! 

Prcrsenteer Gevcrret! 
Gevcrret paa Skuldrm! 

Floimcendene trcrde derpaa tilbage i deres Ge
leder. 

Naar Compagnierne saaledes ere opmarscheerte 
ved Siden af hinanden, rider Majoren derpaa langs 
Fronten og retter efter, forfoiende sig derpaa til hoire 
Floi oven for Tommermcendenei Linie med Officererne. 

Ved Foden! 
Nota. Ved Compagniernes Opmarsch bliver den paa 

Compagniets venstre Floi afdeelte Underofficeer 
bag Compagniet, men ved det venstre Floi-
Compagnie hentrceder han paa den venstre Floi. 

De tvende Compagnier i Midten, beholde 
en Afstand af fire Skridt fra hinanden, paa det 
Bataillonen ikke behover at rykke, naar Faner
ne skal trcede ind. 

Fier-
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F t e r d e  C a p i t e l .  
Hvorledes en Bcttaillon stal formeres. 

§. 4l. 

Et Regiment bestaaer, foruden Grenaderene, 
af tvende Barailloner, fslgeligen enhver Bataillon af 
fire Compagnier, hvoraf ethvert i Bataillonen udgisr 
en Division og tvende Pelotons; hvilke commauderes 
af de derved staaende Officerer, uden nogen Hensigt 
til deres havende Anciennitet, i Bataillonen. 

De sire ulige Compagnier udgisre den ferste, 
og de sire lige den anden Bataillon. 

Liv Compagniet paa hoire Flei af i ste Bataillon, 
er det fsrste og andet Peloton eller den forste 
Division. 

Det femte Compagnie er det tredie og sierde Pelo
ton eller den anden Division. 

Det syvende Compagnie er det femte og slette Pe
loton eller den tredie Division. 

Det tredie Compagnie er det syvende og ottende 
Peloton eller den sierde Devision. 
Udi den anden Bataillon kommer det aiidet 

Compagnie paa heire Flsi, og derpaa folger det 6te, 
8de og 4de Compagnie, som komme paa venstre Flei 
af samme. 

Grenadeer-Compagnierne af enhver Brigade 
formere en scerj^ilt Bataillon. Det celdste Regiments 
Compagnier paa hoire Side, og det yngeres paa ven
stre Side af Fanerne. De ulige Compagnier paa 
Floiene. 

Nota. 
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Nora. Da det kan indtræffe, at Compagnierne ei ud
rykke lige stcerke, maa Adjutanten efter Majo
rens Anordning besorge, at paa Forsamlings-
Pladsen, og forend Bataillonen formeres, de 
stoerkere afgive til de svagere, paa det Peloto
nerne, om mueligt, alle kan blive lige storke. 

§. 42. 

Naar samtlige Compagnier ere opmarscherede, 
og staae Arm ved Arm, saa commanderer BataillonS-
Commandeuren: 

Skulder! 
Underofficererne, som have havt Fanerne ved Foden, 
fiette samme i Fane^oen ved Gehcenget. 

Formeer- Bataillonen! 
De Officerer, som commandere Pelotons, hen

stille sig for den anden Rode af deres Pelotons hoire 
Floi. Dcn celdste Osficeer af det venstre Floi-Com-
pagnie, hvilken vorder afdeelt til ac stntte, trcedec 
hen for den anden Rode fra venstre Flsi. Den, som 
forer det 8de Peloron, trceder hen for den anden Rode 
af samme Pelotons hoire Floi. 

Paa den hoire Floi af de trende Fane-Roder, 
i det fierde Peloton, inddeles een Officeer, som trce
der hen for samme i Midten af Officeren af fierde og 
femte Peloron. 

De ovrige fordele sig for deres Devisioner i ett 
saavidc mueligt lige Afstand fra hinanden. 

Naar Bataillonen marfcherer en Parade, og 
der, foruden de til Pelotonerne, og paa hoire Floi 
afFane-Peloronet inddeelce Officerer, nogle overskyde, 

da 
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da trcrde de Overffydende, saavelsom den paa hoire 
Floi af Fanc-Pelotonet til Chargering afdeelte Offi
ceer, paa Ordet: Svittg.' hen for femte Peloton, 
og stille dem efter Udringningen, alle fordelende sig i 
et Geled, tre Skridt bag den, som forer Pelotonet, 
og tre Skridt for Fanerne. 

§.  4Z.  

Saaledes som Underofficererne vare fordeelte 
ved Compagniernes Opmarschering, forblive de frem
deles, naar Bataillonen formeres, allene, at paa 
Ordet: Formeer Bataillonen.' de tvende hoieste, 
som siutte bag Compagniet paa hoire Floi, trcede hen, 
den hoieste paa hoire Floi af tredie, og den derpaa 
solgende paa hoire Floi af andet Geled. Paa sam
me Maade forholde sig Underofficererne af det venstre 
Floi-Compagnie, undtagen at disse trcede hen paa 
venstre Floi af andet og tredie Geled. 

§. 44-

Ved Inddelingen til Chargeringen, bliver af 
de midterste Compagnier udtaget 6 Roder til Fane-
Pelotonet, nemlig: trende Roder af det fierde Pelo-
tons venstre, og trende Roder af det femte Pelotons 
hoire Floi, hvilke maa vcere tilborlig underviste og i 
Marfcheringen vel ovede Folk. De af 65 a 66 Tom-
mer ere hertil de tienligste, og maa de engang dertil 
Udtagne stedse forblive. 

Disse sex Roder maa, strax efter Compagnier
nes Opmarsch, staae med saa megen Afstand fra hin
anden, at, naar Gelederne i Chargeringen stutte an, 

de 
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de da ved at slutte dem an til hsire og venstre, give 
saa megen Plads, som til Fanerne og Underofficererne 
udkrceves, uden at den hele Bataillon derfor behover 
at rykke. 

Foruden disse 6 Fane-Roder, udjoges af hele 
Bataillonen 10 Underofficerer, som med de tvende, 
der bcere Fanerne, udgiore 12, og staae, naar Ba-
taillonen er sluttet til Chargering, i trende Geleder i 
Midten af samme, begge Fanerne med een Underoffi-
ceer paa hver Side i sorste Geled, 0. s. v. 

Disse 1 2 Underofficerer maae altid vcere de sam
me, og de bedst ovede i alle Marscher, som og tillige 
ere kyndige om, hvad Poinr de Vue — d'alligne-
ment — d'appui — og paralleler betyde. Skulde 
af virkelige Underofficerer ei kun.de haves faa mange 
dygtige, saa kan dertil tages nogle Reformes, som 
da scettes i andet Geled. 

Desuden afdeles een Underofficeer bag fierde 
Peloton, til i Chargeringen at trcede i tredie Geled 
paa hoire Floi af de cre Fane-Roder af fierde Pelotons 
venstre Floi. 

Ved Compagniernes Opmarsch, sendes allerede 
de til Fane-Peloronet sornodne Underofficerer bag Mid
ten af Bataillonen. Man fordeler dem bag fierde og 
femte Peloton, saalcenge Bataillonen staaer eller mar-
scherer en Parade, og naar commanderes: Batml-
loi^en chargere! rrcrde de bag Midten afBa-
taillonen, og forblive der i tvende Geleder, indtil der 
commanderes: Slut Gelederne! Marsch! 

Tambourene forblive for deres Devifioner, og 
stille sig for Midten af samme, fire Skridt bag Offi
cererne. Haut-
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Hautboisterne, og paa hsire Flsi af demRegi-
mentS-Tambouren, stille sig for det 4de og 5 te Pelo
ton i Linie med Tambourene. Feldffier-Svenden, 
hvoraf ved enhver Bataillon maa befindes een, samt 
Gevaldigeren og Stokkekncegten opholde sig i en vis 
Afstand, bag Midten af Bataillonen. 

§.  45.  

Naar ved en Bataillon er et Grenadeer-Com-
pagnie, da stutter sig samme ret til hsire Flsi af Ba
taillonen, som da inddeles i 10 Pelotons, nemlig: 
6 paa hsire og 4 paa venstre Side af Fanerne; og 
gives ved den Bataillon, hvor et Grenadeer-Compag-
nie er, foruden den Underofficeer, som bcrrer Grena-
deer-Fanen, endnu tvende til Fane-Pelotonet, som 
da kommer til at bestaae affemten Underofficerer, hvilke 
inddeles saaledeS, nemlig: tre Faner (Grenadeer-Fa-
nen paa hsire Side) med en Underofficeer paa hver 
Floi i forste Geled, 0. s. v. 

Ved den Bataillon, hvor ingen Grenadeer-
Fane er, forbliver det ved de tolv Underofficerer. 

§. 46. 

Obersten bliver for Midten af Bataillonen med 
tolv Skridts Afstand fra det forste Geled, og befin
der sig desuden en Oberst Lieutenant derved, da staae? 
han tvende Skridt bog Obersten, og paa sammes ven
stre Haand, noget ud til Siden. 

Fire Skridt bag Obersten staae Officererne, og 
fire Skridt bag disse Tambourene og Hautboisterne, 
Majoren rider Bataillonens Fronte ned efter, og ef

ter-
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terseer, om alting er rigtigt; men, saasnart han kom
mer til den venstre Flsi, galloperer han raff tilbage 
til sin Post paa heire Floi, og giver Commandeuren 
Rapport, i det han rider ham forbi. 

Adjutanten opholder sig bag ved Bataillonen og 
i Midten af samme. 

§.  47-

Naar Bataillonen staaer rettet, saa comman-
derer Commandeuren. 

Giv Agt! 
Floimanden i fsrste Geled trceder hurtig tolv 

Skridt frem, og i de tvende bageste Geleder hver 
et Skridt. 

Prcesenteer Gevcrret! 
Ved det andet Tempo kaste Officererne sig hsire 

omkring og falucere Fanerne, naar de komme dem 
forbi. 

Hautboisterne og Tambourene blcese og flaae 
Marfch. 

Underofficererne med Fanerne gisre venstre om, 
og gaae bag hinanden imellem Officeer- og Tambour-
Linien, hen for Midten af Bataillonen, hvor Faner
ne af ben fsrste Bataillon stille sig tvende Skridt bag 
Ofsiceer Linien, og giore hsire om. Underofficerer
ne med Fanerne af den anden Bataillon forblive i 
Marfch, og naar de komme til den venstre Flsi af 
Bataillonen, saa lader Commandeuren af den anden 
Bataillon Gevceret præsentere. 

Chefen.af den fsrste Bataillon lader stkuldre, 
saasnart som Fanerne ere passeerte Bataillonen forbi. 

E Naar 
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Naar  Fanerne af den anden Bataillon have ind' 
tagst deres Plads, lader Commandeuren holde inde 
med Spiller, og derpaa ffuldre. Ved der andet Tem
po hidstille Officererne sig; Floimoendene trcede tilba
ge; Commandeuren stiller sig paa sin Post, og Ba-
tailloneli staaer saaledes udi Parade. 

Intervallet imellem Vataillonerne maa vaere 
tyve Skridt, naar Canoner ere derved; men ere in
gen , saa bliver Intervallet tolv Skridt. 

a) Besinde sig, fornden Musqereer-Fanerne, 
ogsi^a Grenadeer-Fanen ved Bataillonen, da 
gjorden tillige venstre om, og gaaer med forste 
BataillonS-Faner hen for Midten af samme, 
nemlig: for sierde og femte Mufveteer. Pelo
ton, stillende sig paa heire Floi. 

b) Men formere Grenadererne derimod en sierDlt 
Bataillon, da giore Fanerne, som staae for 
begge Flsi-Compagm'erne, venstre og hoire om, 
og stode saalcdes tilsammen, for Midten afVa-

taillonen. 

F e m t e  C a p i t e l .  
O m  A f -  o g  Udmm'schm mcd ec!i^ udi Parade 

lukd aadilL 

§.  48.  

Bataillons - Commandeuren commanderer. 
Giv Aat! 

Prcesenteer G^vcerct! 
Gevceret paa Skuldren! 

Fremad siur Gelederne! 
Marfch! 
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Floim^ndene troede herpaa tilbage. 
Uora. Naar hele Regimentet, og sslgelig tvende 

Batailloner ere tilstcede, saa maae den anden 
BataillonS-Commandeur ufortovet afrage den 
fsrste Commando Ordene 

§.  49-

Skal der afmarscheres til hsire, saa comman-
deres: 

Med Pelotons! Hoire-Sving! 
Bataillonen kaster paa Order: sving! Hovedet til 
venstre; de venstre Flsimcknd derimod af hvert Pe
loton beholde Vinene til hsire, hvilket den ssrste eller 
Flsi-Peloroner ogsaagisr, ifald det ei ffal udsvinge, 
men marfchere lige ud; hvorom det dog forinden maa 
averteres. 

Marsch! Marsch! 
Saafnart Pelotonerne have fuldendt Svingnin

gen, saa commanderes enhver til sit Peloton, dog 
uden at vende sig om imod samme, men haver blot 
Hovedet til den venstre Side eller udsvingende Flsi. 

Holdt! Ret eder! 
Kastende saa strax, tillige med Pelotonets Mandskab, 
Hovedet til hoire, og blive saa staaende. 

Naar det fsrste Peloton ei 1?al udsvinge, men 
marschere lige ud, coinmanderer Officeren af dette 
Peloton: 

Holdt! Net eder! 
Naar forste Geled af samme er i lige Linie med det an
det, eller folgende Pelotons venstre Floi, efter Udsving« 
ningeu, saaledeL, ar d e t  a n d e t  P e l o t o n s  venstre Floi-

E 2 mand 
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mand staaer tcvt ved den venstre af ferste Peloton; og 
paa det at Officeren af dette Peloton kan vide, naar 
en commanderer Holdt! kan vel til Regel antages, at 
ved Udrykningen gisres tre Skridt mindre, end An
tallet af sammes Roder belebe sig ti!. 

Paa Commandoen: sving! gaae Tambourene 
hen sor Midten af deres Devisioners ferste Peloton; 
RegimentS-Tambouren og Hautboisterne gaae ligele
des hen for der forste Peloton af Grenadererne, naar 
samme befinde sig ved Regimentet; men hvis i^kke, da 

for det ferste Peloton Musqvererer, tre Skridt sor 

Chefen. 
Naar alting staaer saaledes foerdig tilAfmarsch, 

saa commanderer Bataillons^ommandeuren! 
Marsch! 

De bageste Geleder aabne sig paa tvende smaa 
Skridt hvert Geled, hvilket stedse ffeer, naar mar-
schereS en Parade, Tambourene flaae, og Hautboi
sierne blcrse vexelviis. Tambourene begynde, naar 
med Pelotons udsvinges, og siden om hinanden, end
og ved alle Svingninger. 

§. 50. 

Bataillonen marscherer i solgende Orden: 
a) Stokkekncegten—4Skridt bag ham 
b) Gevaldigeren— 12 Skridt efter ham 
c) Majoren — z Skridt bag ham 
d) De 6 Tommermoend i tvende Geleder Z 

Skridt efter disse 
e) Regiments-Tambouren-— z Skridt efter ham 
f) Homboisterne — Z Skridt efter disse 

g) Che-
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g) Chefen—z Skridt efter'ham 
h) Grenadeer-Capicainen— ? Skridt derester 

i) Tambourer og Pibere—z Skridt cher disse 
k)det iste Grenadeer-Peloton — z Skridt bag 

samme 
l) de 2 siuttende Underofficerer—bag disse 
m) Secondleutenanten— z Skridt derefter 
n) det 2det Grenadeer--Peloton—z Skridt efter 

denne 
o) de 2 sluttende Underofficerer — z Skridt efter 

dem 
p) Premier-Lieutenanten as Grenadererne derefter 
q) Officeren, som forer det iste Musqveteer-Pelo

ton—- Z Skridt efter ham 
r) Tambourene — z Skridt efter disse 
S) det iste Musqveteer-Peloton — z Skridt der

efter 
t) de bag samme fluttende Underofficerer, efter disse 
u) Officeren af det 2det Peloton — z Skridt efter 

ham 
v) det andet Peloton, og faa fremdeles 

z Skridt bag den, som forer det 5 te Musqve-
teer-Peloton, marschere de Officerer, som maatte over
skyde, rangeerte efter deres Anciennitet, og z Skridt 
ester disse Fanerne — z Skridt derefter ^ambourene, 
0. s. v. 

z Skridt bag det 8de Peloton siutte de z Un
derofficerer, som have ftaaeb paa de z Geleders ven-
sire Flyi, tillige med de ovrige —- og 3 Skridt efter 
dem Officeren af venstre Floi. 

Skulde 

_ 
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Skulde Oberst-Lieutenanten, foruden Chefen, 
ogfaa befinde sig ved Bataillonen, da flutter han z 
Skridt bag fovmeldte Officeer. 

Ers Grenadererne ved Bataillonen, da afde-
les i Underofficeer paa hvert Geled af deres 
i ste Pelotons hoire Floi, hvilke i Afmarfchen 
forblive der, og altfaa ikkun een Ilnderofficeer 
paa hoire Floi af iste Mufqeteer-Peloton. 

§. 5l. 

Naar igien en Linie j?al indfvinges, og Point 
de Vuerne ere givne, faa trcede Officererne efter Com-
mando: 

der ssal marfcheres-op! 
paa venstre Floi af deres Peloton, commanderende i 
det de gaae hurtig didhen: 

See til venstre! 
Officeren af den iste Peloton, eller Teten, marscherer 
med fin venstre Floi paa den givne Linie ganj^e ligeud. 

Den folgende i lige Retning paa ham faaledes, 
at Point de Vuerne ganske ffiules for ham afdenFor-
anmarfcherende, hvorfor Point de Vuerne maa be-
kiendtgiores disse 2de Officerer^ cg saa fremdeles mar-> 
fchere akle ovrige paa hinanden, faa at den ene da'kker 
den anden, hvorved tillige meget noie maae obfervereS 
Distancen, fom tages fra den foran marscherende Pe
lotons iste Geled. 

De bageste Geleder flutte tet an til det iste, 
naar commanderes: 

der ssal marscheres-op! 

hyilket 
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hvilket stedse, naar der marscheres med aabne Gele

der maa ffee paa dette Commando-Ord. 

Dersom der, foruden den Officeer, som fsrer 

det 5 te Musqveteer-Peloton, besinder sig een eller flere, 

da tråder den, eller een af disse, som er ncermest, 

venstre Floi, didhen. 
Naar Teten af Bataillonen er Point d'appul 

paa Pelotons Distance ncer, commanderer Bataillons-

Commandeuren: 
Valmtlon! Holdt !  

Majoren rider hurtig hen bag Point d'appui, og ret

ter derfra i Allignementet. Mandffabet vedbliver at 

see til venstre. 
Med Pelotonsvenstre - sving! 

Paa Ordet: Peloton! gaaer Officeren af den lste 

Peloton hurtig derhen, hvor dens hsire Flsi efter 

Indsvingning ffal staae, gior Front imod bataillonen, 

og retrer sig paa de venstre Floim^'nd. De (wrige 

Officerer trcrde hen for Midten af deres Peloton, og 

Mandffabet kaster igien Hovedet til hoire. 

Marsch! Marsch! 
Alle venstre Floimccnd giore paa Ordet, venstre om, 

og blive staaende stille. 
Enhver Pelorons-Ferer, efter at have comman-

deert, naar den svingende Flsi af deres Peloton ncrr-

mer sig paa et Skridt den staaende Flsimand af den 

Foranmarfcherende, 
Holdt! Ret eder! 

begiver sig strax hen til sammes staaende Floimand, 

for derfra at rette sit eget Peloton. 

De 
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De ovrige Officerer trsde hen paa Officeers Li-
men 8 Skridt fra iste Geled med Ryggen imod Ba-
taillonen, fordelende sig igien for deres Pelotons, saa-
ledeS som de forend Afmarschen stod. 

AllePelotonS-Fmer rette paaeengang, det hur
tigste mueligt, paa samtlige staaende Floimtrnd, og 
den som fsrer det 8de Peloton paa sammes venstre 
Flsimand og det opgivne Point de Vue. 

Efter fuldendt Rerning trcede Officererne hen 
paa deres Post, ligeledes med Ryggen imod Ba-
taillonen. 

Majoren rider dernæst Fronten ned efter, og 
afhielper de Mangler, som endnu kunde vcrre i Ret-
ningen, i hvilket Fald de staaende Floimcend dog saa 
lidet som mueligt maae rykke. 

Bataillons - Commandeuren commanderer: 
Baglands aabner Gelederne.' 

Marsch! 
Det 2det Geled gior z — og det zdie 6 Skridt 
baglands. 

Ret eder! 
Majoren retter det tredie og Adjutanten det an-

det Geled, og paasee tillige, at de fsrste sex Mand 
fra Flsien staae parallel med forste Geled; thi saa 
vil den ovrige Retning snart vwre giort. 
Nora. Naar ikkunS commanderes: 

Ret eder.' 
da er det altid til hoire; men skal der rettes til 
venstre, eller ogsaa til Midten, saa bevcebneS 
det ved Commandoen, saasom: 

til venstre.'- (eller til Midten-) 
Ret 
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Ret eder! 
og da kastes paa det sidste Ord, som maa ud
tales meget kort, Vinene derhen, hvorfra Ret
ningen Ml skee. 

§. 5 2. 

Skal der afmarscheres til venstre, saa commanderes: 
Med Pelotons! venstre-sving! 

Underofficererne paa Floiene af Pelotonerne kaste paa 
Ordet: sving! Hovedet til venstre, og see hen i 
Geledet. 

Inddelingen bliver den samme som ved Afmar-
schen til hoire, undtagen Majoren rider a la Tete for 
det ottende Peloton, for ham Gevaldigeren og Stok-
keknoegten, og efter ham RegimentS-Tombouren, der-
neest Hautboisterne, saa Chefen, og bag ham Office
ren af venstre Floi, og derncest den af det ottende Pe
loton, bag ham Tambonrene; dernæst det ottende 
Peloton 0. s. v. 

Underofficererne paa venstre Floi af ottende Pe
loton tr^de bort og stntte bag samme. 

Fanerne blive for det femte Mn;qveteer-Pelo-
ton Officeren af det forste Mufcjveteer-Peloton 
bliver for jamme og bag ham Tambonrene. Derncrst 
det forste Peloton, og bag Underofficererne af dette, 
Premier-Lieutenanten af Grenadererne; derncest andet 
Grenadeer-Peloton; bag dets stuttende Underofficerer, 
Second-Lieutenanten; efter ham Tambonrene og Pi
berne; bag disse det forste Grenadeer-Peloton, paa 
hvis tre Geleders hoire Floi Underofficeren forbliver; 
de stuttende Underofficerer, bag disse Grenadeer Capi-

rainen, 
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tainen, og til allersidst Tommermamdene. Alle i 
samme Afstand fra hinanden, som ved Afmarfchen til 
hoire. 

Er Oberst-Lieutenanten herved tilstoede, da 
slutter han tre Skridt bag Grenadeer Capitai-
nen, havende Tommermoendene bag fig. 

§. zz. 
Naar igien en Linie skal indsvinges, trsde Of-

sicererne, naar commanderes: 
Der ffal marscheres-op! 

paa hoire Flot af deres Peloton i Underofficerens 
Sted, som imidlertid tråder tilbage i tredie Geled, og 
marschere, som for er sagt, velrettede, paa hinanden 
i Point de Vue. 

Paa hoire Floi af ottende Peloton tråder Offi
ceren af samme, og ved femte Musqveter-Peloton 
den, som er noermest hoire Floi. 

Gelederne stutte tillige tet an; og naar det ot
tende Peloton er i behorig Afstand fra Point d'appui, 
commanderer BataillonS-Commandeuren: 

Bataillon! Holdt! 
Majoren retter her ligeledes sra Point d'appui i Allig-
nementet. 

Med Pelotons! hoire sving! 
Mandffabet kaster Hovedet til venstre paa Ordet: 
sving! og paa Ordet: Peloton! traeder Officeren 
af venstre Floi hurtig derhen, hvor venstre Floi af 
ottende Peloton efrer Indsvingningen skal staae: gior 
Front imod Bataillonen, rettende fig paa de hoire 
Floimcend, og ikke paa Underofficererne; de ovrige 
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Officerer trttde hen for Midten af deres Peloton, og 
Underofficererne iglen frem i forste Geled. 

Marsch! Marfch! 
De hoire Flsiln<end af Pelotonerne giore hsire 

om, og ethvert Pelotons Forer begiver sig strax, ef
ter at have commanderet, naar Tider, til sit Pelo
ton: Holdt! til venstre ret eder! hen til den staa-
ende Floimand af famme, for derfra at rette der Pelo
ton, som er paa hans hsire Haand. Paa Ordet: 
Net eder! kaster Mandffabet Hovedet til venstre. 

Grenadeer-Second-Lieutenanten trceder hen ved 
den hoire Floimand af det andet Grenadeer Peloton; 
men Premier-Lientenanten tråder paa Officeer-Linien, 
og hverken commanderer eller retter ved denne Lei-
lighed. 

Grenadeer-Capitainen trceder ligeledes didhen, 
og retter heller ikte; inen commanderer allene til sit 
Peloton: Holdt! ttl venstre-ret ederdeovrigeOf-
ficerer, som overffyde, troede hen paa Ofsiceer-Li
nien med Ryggen imod Bataillonen for deres Pelo
tons, hvor de, forend Afmarschen, have staaet. 

Alle rette paa engang, det hurtigste mueligt, 
paa de staaende Floimirnd, nemlig: 
Officeren af venstre Floi retter det 8de Peloton. 
den af 8de det 7de. 

den af 7de det 6te, 0. s. v. 
Officeren af i ste Musqveteer-Peloton retter det 

2det Trenadeer-Peloton, og Grenadeer-Second-Lieu-
tenanten det iste, paa sammes hsire Floimand og det 
opgivne Point de Vue. 

Efter 
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Efter fuldendt Retning tmde de alle hen paa 
deres Poster. Dernoest commanderer Chefen: 

See til-hoire! 
Paa Ordet: hoire! kaster Mandskabet Hovedet til 
heire. 

Baglands aabner Gelederne! 
Marsch! 
Ret eder! 

Majoren og Adjutanten rette begge de bageste Geleder 
fra heire Flsi af- saaledes som forhen er forklaret. 

Regiments-Tamboucen er ved alle de i dette 
Capitel omtalte Bevægelser foruden Tromme, 
hvilken han ikkuns bcerer, naar Bataillonen 
er stuttet til Chargering. 

S l e t t e  C a p i t e l .  
Om Marfchering, Svingning og Afbrydning, 

med en udi Parade og med aabnede Ge
leder marfcherendeBataillon. 

§. 5 4. 

Naar med Peloton Ml marfcheres en Parade, 
enten fra Stedet af, eller efter Svingningen; aabne 
paa Commando: Marsch! de tvende bageste Geleder 
slg, ved i Begyndelsen ikkun at giere korte Skridt, 
saa at Gelederne blive 2 Skridt aabnede fra hinanden, 
men slutte dem igien tet til det iste, hvorom allerede 
er talt. See §. 36. 

§. 55-
Skal der i Marschen svinges med et saadant 

aabnet Peloton til heire, commanderer Officeren paa 
4 Skridt 
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4 Skridt naer Svingnings-Puncten, som enten Adju-
tanten eller en Underofficer marqverer, giorende Front 
imod Colonnen: 

Slut! 
Hvorpaa Gelederne slutte sig, derncest naar Floiman-
den af den Floi, som ei ffal svinge, vil til at giore 
det sidste Skridt til Svingnings-Puncten: 

Hoire - sving! 
Paa Ordet: sving! som udtales noget kortere, ka
ster han Hovedet til venstre, MandMbet ligeledes, 
(den venstre Floimand som den Udsvingende derimod, 
beholder Vinene til hoire, for at see hen imod Gele-
det,) men svinger endnu ikke; derefter commanderes 
meget kort: 

Marsch! 
Mandffabet falder paa Ordet i den anden 

Marsch, og begynder Svingningen; den hoire Floi-
mand maae ikke komme sra Stedet, men dreier sig i 
lige Linie med den udsvingende Floi, loftende tillige 
Benene. Officeren seer stedse hen til den udsvingen
de Flsi, paa det han, naar Pelotonet har svinget saa-
vidt som det bor, strax kan commandere, i det han 
kaster Hovedet til hoire: 

Holdt! Ret eder! 
Paa Ordet: Holdt! standser Pelotonet, og kaster 
Hovedet til hoire, der commanderes ufortovet 

Marsch! 
Bliver der svinget til venstre, saa seer Office

ren, allerede nogle Skridt forend der skal svinges, 
hen til venstre, og commanderer til rette Tid, saaledes 
som forhen ved Svingningen til hoire er omtalt. 

Slttt! 
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Slut! 
Venstre-Sving! 

Paa Ordet: svittg ! kaster han tillige Hovedet til hejre. 
Marsch! 

Mandffabet, som beholder Oinene til hoire, den hoire 
Floimand undtagen, hvilken paa Ordet: sving! seer 
hen i Geledet, falder strax i anden Marsch, og for
holder sig den venstre Floimand her, som forhen er 
sagt, om den hoire Floimand, naar der svinges til 
hsire. Officeren seer stedse hen til den soingende Flsi, 
og commanderer, naar Peloronet har svinget saa me
get som den bor« 

Holdt! Ret eder! 
Marsch! 

§. 56. 

I Henseende til Retningen: Svingningen, og 
hvad Mandskabet ellers ved denne Lejlighed haver at 
iagttage, er tydeligen forklaret. See iste Cap. iste 
Art. 10 §. 

§. 5 7-

Til Regel for ethvert Pelotons-Forer kan fast
sattes , at han ei commanderer hsire-eller venstre
sving! forend Floimanden af den Floi, fom ei sskal 
svinge, gisr det sldste Skridt til Svingnings-Punc-
ten, og da paa Ordet: sving! at see hen til den ud
svingende Floi, for at forebygge, at den ei fvinger, 
forend der commandereS Marsch! som meget kort maa 
udtales, men ikke forend den Foranmarfcherende com
manderer Marsch. 

Efter 
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Efter fuldendt Svingning, seer han paa Com-
mando! Holdt! til hsire, hvorfor naar til hsire er 
svinget, han paa Ordet, strax kaster Hovedet ril hsire, 
og commanderer til sit Peloton: Marsch! idet, det 
foranmarscherende vil til at sirtte den hsire Fod paa 
Jorden. Han maa og stedse under Svingningen see 
hen til den svingende Flsi, for at kunne bemærke, om 
han haver sin rette Afstand fra det i ste Geled af hans 
Peloton; han maae ei heller vende sig omkring imod 
Pelotonet, for at see, hvorledes samme svinger. 

Marscherer Pelotonet lige ud, maa han af og 
til, dog uden at dreie sig, snart see over den hsire 
Skulder, snart over den venstre, til Folkene, for 
at iagttage, om samme marscherer i behsrig Orden. 

Enhver Ofsiceer maa ved alle Lejligheder com-
mandere hoit og tydelig, paa det han af alle, som hs-
rer til hans Peloton, kan hores. 

§. 5 8. 

Flsi-Roderne af alle Pelotoner maa saaledeS 
marfchere paa den, som marquererSvingningS-Punc-
ten, enten samme er hsire eller venstre) ar Flsiman-
den af echverc Peloton, ved at pasiere ham paa Siden 
ter forbi, stsder an ril det fsrste Geled af det, som 
har svinget, og naar Qfsiceren commanderer: Marsch! 
til sit Peloton som ^al svinge paa samme Tid, som 
den af forreste Peloton commanderer: Marsch! maa 
Distancen ikke kunne tabes. Det fsrste Peloton maa 
i Særdeleshed marfchere med egale Skridt, hvorefter 
de sorige Pelotons sig nsiagtigen maa rette, for ide
ligt n at kunne beholde den behsrige Distance, hvorfor 

de 



de alle ogsaa maa giore lige store Skridt, saa at naar 
med Pelotons indsvinges en Linie, der hverken bliver 
Aabning eller Trængsel. 

Skulde Pelotonerne ej vaere lige stcerke, da 
maa de svagere efter Svingning trcekke slg saa meget i 
Marschen, paa det alle Underofficerer paa hoire Floi 
af. Pelotonerne marschere vel rettede paa den af det 
forste Peloton, som supponeres at marschere paa tven
de Point de Vues. Den hoire Floimand af hvert 
Peloton maa stedse i Marschen lige ud see paa Under
officeren, som overfloier ham, undtagen naar der er 
commanderet: See til-venstre! 

§- 5 9-

Naar et Peloton kommer for en Defilee, og 
ffal bryde af, saa maa Officeren inddele sit Peloton i 
trende Sectioner. Tet for Defileen commande-

rer han: 
Slut Gelederne! 

Bryd af! 
den mellemste, som den anden Section bliver i Marsch, 
og naar denne Sections tredie Geled er kommet for-
bie det forste Geled af den forste, saa trcrkker denne 
sig til venstre, bag den 2den, og naar denne forste 
Section er kommet forbi det forste Geled af den tre
die, saa trekker denne sig hoire bag den forste. 

Er der afmarscheert til venstre, stette sig Sec« 
tionerne paa samme Maade bag hinanden. 

Skulde Defileens Bredhed tillade, en Pelo
ton at marschere igiennem samme med tvende 
Sectioner, saa maae Officeren ogsaa derefter inddele 

sam
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samme, og lade saa mange Roder fra begge Floiene 
asfalde, som udfordres til at giore Sectionerne lige 
sioerke. I dette Fald marschere de mellemste Roder 
igiennem, og de fra begge Aoiene asfaldende, stutte 
sig tilsainmen, bag de frem marscherende, ved Tryk
ning til venstre og hoire. 

Dersom Antallet af Roderne i Pelotonet er 
ulige, da bryder een Rode mindre af paa ven-
sire, end paa hoire Floi. 

Flsi-Underofficeren af hvert Peloton slutter an 
ved denne Section, som forst marschere igiennem, og 
af de sluttende Underofficerer, trceder een hen i forste 
Geled paa hoire Floi af hver af de svrige Sectioner. 
Er Peloconet afbrudt i zde, og ikkun een Underofst-
ceer stutcer, da troeder han hen ved den zdie eller sid
ste Section. Disse paa Floiene marscherende Under-
ossicerer maa eftersee, at Gelederne, under Afbrydnin
gen, blive vel sluttede, paa det de folgende Pelotons 
ikke skal blive nodsagede at tabe deres Distance; ligele
des maa de ved Opmarschen fte derhen, at Folkene 
trcekke sig ordentlig til hoire og venstre. Ved det 
Peloton, hvor tre Underofficerer ere paa hsire Floi, 
slutter een an ved hver Section, saaledes, den af i ste 
Geled ved den forreste, den af 2det Geled ved den 
folgende, og den af zdie Geled ved den sidste. Af
brydes ikkun med tvende Sectioner, da trceder den af 
2det Geled, ved den anden Section. 

De afbrydende Dele maa paa Commandoen: 
Bn)d af! ikke staae stille; men bevæge Jodderne, og 
giere ganske korte Skridt, for ei at komme ud uf 

F staget, 



8 2  

staget, indtil de vinde Plads til at kunne trcekke sig 
bag den forreste Section. 

Trceffer det sig, at et Peloton kommerenten 
med hoire eller venstre Floi for Defileen, og paa saa-
dan Maade maacte bryde af, saa ercekke Sectionerne 
sig i deres naturlige Folge, bag efter den hoire eller 

venstre Floi-Section. 

§. 6c?. 

Naar der igien ffal marscheres op, saa com-
manderer Ofsiceren: 

Marscheer op! 
den til den hoire Floi henhorende Section trekker sig 
hoire ud, kastende Hovedet til venstre, indtil den ha
ver rettet sig, »ned den forud marscherende, da seer 
den igien til hoire: Seccionen af den venstre Floi 
troekker sig venstre ud, og seer til den frem marsche
rende. 

Saasnart Sectionerne er opmarscheerte ved Si-
den af hinanden, faa commanderer Officeren: 

Holdt'. Ret eder! 
Marsch! 

^c>t^ i.) Intet Peloton bryder af, forend det 
kommer paa det Sted, hvor det soregaaende 
haver brudt af. 

2.) Geva'rene vorde ffarp antrukne; Gelederne 
marschere, stuttede paa hinanden, og de holde 
Fodstag i den almindelige Marsch. 

z.) Et afbrudt Peloton svinger ingen Tid; men 
dreier sig ikkun did, hvor det jkal hen. 

4.) Saa-
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4.) Saasnart Pelokonet er kommet igiennem Defi
leen, vorder strax opmarfcheert. 

5.) Commandeuren af Bacaillonen bliver ved Ud
gangen af Defileen, og paaagter, at faavel 
Igiennem- fomOpmarfchen ffeer ordentlig; og 
at Majoren bliver ved Indgangen. 

6.) Naar Teten er igiennem Defileen, faa marsche-
rer famme med korte Skridt, paa det de evrige 
Pelotoner ikke skulle have behov at lobe. 

§ 61. 

Skulde Desileen synes faa sncever, at der paa 
l dcn i §. 5 9 omtalte Maade ikke kan marfcheres igien-
^ nem, faa lader Officeren, efcerat Gelederne ere blev

ne fiuttede, gisre hsire eller venstre om. Efter 
' Vendningen foinger den forreste Rode paa Officerens 
) Commando: 

t Forste Rode! venstre (esler hoire) om-sving! 
Marfch! 

? De ovrige Roder afPelotonet fslge den forste, og mar-
s schere faaledeS med hsire (eller venstre) om igiennem 
? Defileen. Saasnart P.lotonet er igiennem, vordec 
^ RodeviiS opmarfcheret. 

Officeren kan og, naar han kommer for Defi-
l leen, efcer ar Gelederne ere stuttede, formere Roder-
1 ne faaledeS som er foreskrevet i ste Cap. i ste Art. 
^§. 11.^ 

^kal den hsire Flsi fsrst igiennem, faa com-
manderer han: 

Hoire formeer!-Roderne! 
Marfch! 

F 2. og 
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og naar han er igiennem Defileen 
Venstre Formeer-Peloton! 

Men kommer den venstre Flsi forst for Defileen: 
Venstre Formeer-Noderne'. 

Marsch! 
og siden efter ved Udgangen 

Hoire Formeer-Peloton! 
Udi Marschen med hsire (eller venstre) om, seer det 
andet og tredie Geled stedse til det sorste. 

§. 62. 

Naar der i Marschen bliver afstaget, saa hcen« 
qer Tamboursne Trommerne over Skuldren, og for-
foie sig tillige med Hautboisterne ganffe foran. Re
giments-Tambonren forer, bag ham gaae Hautboi
sterne, og bag difse Tambourer og Pibere i tvende 

Geleder. 
Officererne blive for og bag deres Pelotons, 

hvor de ere inddeelte, og stikke Kaarden ind. 
Fanerne bcereS paa Skuldren, og Korsgevce-

rene forkeert ^uldret. 
Mandffabet bringer Bajonetten bort uden Tem

po, og bcere Gevoeret faaledes, som allerede er forkla
ret, naar ingen Bajonet er paa; forblivende ordentlig 

i Marschen, og i behorig Afstand. 
Vorder siden appelleret, saa trcede Tambourene 

ud til Siden, anhcenge deres Trommer, oppebiede 
reS Pelotons, 0^ tr.rde sim ind, hvor de h?re til. 

Officererne trcckke Kaarden, og Mand^avct 
bringer, i Marschen, Bajonetten igien paa Gevcrret. 

Fanerne 
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Fanerne og Korsgevcerene bttres igien ordent
lig, ogaltmaaenu i Bataillonen virre, som fsrend 

der blev afstaaet. 

S y v  e n d  C a p i t e l .  
Om Chargeringen med en Batailion ellcr 

med ct Regiment. 

§. 6z. 

Anmærkninger vev Chargeringen. 

Saasnart Soldaten haver ladet Geviret, og 
kaster samme paa Skuldren; saa maa han strax have 
Hovedet henvendt til den hoire Side, bcere Gevceret 
got, rette sig paa det noieste i Roder og Gelederne, 
og for alting ikke roresig; men staae ubevægelig stille. 
I Avancering skal Grenadererne (naar samme 

ere ved Bataillonen) og de tvende serste Musqveteer-
Divisioner see til venstre; men den zdie og 4de see 
til hoire. 
I Retireringen er det derimod det Modsatte; 

thi da see de ssrste til hoire, og de sidste til venstre. 

§. 64. 

Til Chargeringen maa Gelederne vaere saaledes 
stuttede, at, naar der gioreS hoire eller venstre om, 
Roderne da staae Arm ved Arm. 

§. 65. 

I Chargeringen skeer alting strax paa Ordett 
uden videre Ophold. Patronerne maa stedse udtages 

af 
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af Patrontasken, og ingen Mand maa have samme 
stikkende i Gehænget, eller andet Steds. Patroner
ne afbides paa det hurtigste, saaledes at Soldaten 
smager Krudtet. Papiret udspyttes, i det han svin
ger stg til Ladning. 
Nora. Naar Patroner fyldes, maa, efter at samme 

ere tillurte, ikke vcrre mere Papiir tilovers, end 
som nodvendlgt er; thi ellers hunger sig een 
Patron ved den anden, hvorved de udrives og 
tabes; saa maa og Patronerne saaledes stikkes 
i Kardusen, ac den Ende, som Ml afbides, 
vender ned ester. 

§. 66. 

Saasnart Krudtet er bragt paa Panden, og 
denne sluttet, vorder strax ladt og ffuldret, og det 
uden at den ene oppebier den anden. 

Den Soldat, som ikke kan blive ligesaa tidlig 
saerdig som de andre, han kan ikke heller lade got; 
han maa altsaa sendes til Exerceer-Skolen, og exer« 
cere efter. 

§. 67. 

Der maa commanderes hoit, kort og tydelig. 
Mandj^abet maa blive vel liggende i Anslaget, paa det, 
det kan haveTidtil at sigte, ogaldelesikke overile sig. 

Dersom et Gevaer ikke gaaer los, maa Solda
ten ei bringe flere Patroner i Lsbet; men ikkun ryste 
frijVt Krudt paa Panden, og saa lcrnge giore Ladnin
gen blind, indtil Gevreret gaaer los. Bringer Sol
daten meer end en Patron i Lobet, kan han ved stig 

usor-
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ufornuft ig Ladning, lettel ig springe Gevoeret,  og 

derved beffadige f ig og f lere. 

De Gevirer,  som ikke gaae !ss, maa efterø 

seeS, og paa det nojeste undersoges ,  om Aarsagen 

dert i l  hefter paa Manden, el ler (^eo^et.  

Brcender Krudtet fra Panden, og Geviret 

dog ikke gaaer lss, saa er det,  enten i rre reenr indven

dig, etter og Patronen bragt sorkeert el ler sammen

trykket i  Lsbet, faa at intet Krudt har kundet falde 

ud; Brcender Krudtet ej f ra Panden, saa er Gevi

ret ikke i  ti lberl ig Stand, el ler stenen dner ikke, el

ler den er ur igt ig paaffruet,  el ler og Manden har ikke 

trukket r igt igt af.  

Er Fei len paa Mandens Side, maa den bety« 

des ham, og han derfor irettes-etteS; men Capitainen 

maa vcere ansvarl ig for,  at Gevcrret er i  dygtig og 

brugel ig Stand. .  

Mandffabet maa noie t i lholdes, ikke at br inge 

Pegefingeren for Aftrækkeren, forend at Gevcrret l ig

ger i  Ansiag, paa der, naar ansiaaes, Gevceret lkke 

i  det samme kan gaae lss, som ofte ^ 'cer, ford! han 

al lerede da har Pegefingeren der. 

§. 68. 

Naar Chargeringen ffal  g iores, saa comman-

derer Commandel iren: 

Bataillonen ffal chargere'. 
Majoren r ider herpaa bag Midtei^ af Butat l t0nc. i ,  

Tommermcendene giore hoire omkring, marschere bag 

ud, og hidst i l le sig med tvende Skridts Afstås d^g 

Underoff iceer-Linien i  et Geled bag de yderste 
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af Bataillonen, bridge Vxerne bort, hvorudi de 
maa vaere hinanden behielpelige, tage Gevceret frem, 
saette Bajonetten paa, og ffuldre, for at kunne lade 
tillige med Bataillonen. 

Nora. Befinde sig Canoner ved Bataillonen, da 
tra'de Tommermoendene bag samme. 
Tambourerne begive sig, enten Canonerne ere 

ved Bataillonen eller ei, paa begge Flsiene, scettetl-
de sig i 2de Geleder i Linie med det i ste og zdie Ge
led af Bataillonen, nemlig: naar Grenaderene ere 
derved, disses og de tvende ferste Musqveteer-Divisio-
nerS Tambourer yderst paa hoire Flei, og de as den 

Zdie og 4de Division yderst paa venstre Floi. 
Regiments-Tambouren bliver for Midten —> 

Hautboist-rne trcede igiennem imellem 4de og 5te Pe
lotons-Faneroder, stillende sig bag ved samme paa 
Underossiceers-Linien. 

Giv agt! 
Aloimstndene tr^de som stedvanlig frem. 

Presenter Gevaret! 
Gevcrret fladt! 

gitres efter !^ink af Il^tmanden, saaledes, son^ i det 
i Cap. 2 Art. 21 §. allerede er anviist. 

Officererne kasts sig hsire omkring, naar Ge
viret tages fladt. 

Pandhcetten af og ladt? 
Saasnart Pandhstten er borkbragt, lades hurtig paa 
den Maade, som i iste Cap. 2denArt. 24 §. uden 
Commando er forklaret, paa hvilken Maade det al
mindelig gierne ffeer, naar med Krudt lades. 

Ssltt 
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Slut Gsledernej 
Marsch! 

Det 2det og zdie Geled, slutte sig med muntre 
Skridt til det iste, og enhver begiver sig til den Post, 
hvor han er inddeelt. 

De Underofficerer som slutte, blive ikkun 2 

Skridt bag det zdie Geled. 
De som have staaet i det iste, trcede tilbage i 

det zdie bag Officererne, og af de paaFloiene afBa-
taillonen tråder den af det iste Geled i det 2det, den 
af det 2det i det zdie, og den af det zdie trceder til
bage, for at slutte bag Pelotonet. 

De 6 Faneroder rykke nu til hoire og venstre, 
noermere til deres Pelotons, for at give Fanerne den 
fornodne Plads. 

Alle Faner komme i det forste Geled, og boe
res hoit i hoire Arm. 

Officererne trcede ind paa hoire Floi af deres 
Pelotons; Grenadeer-Premier-Lieutenanten, og den 
af venstre Floi undtagne; den forste trådende ind paa 
den venstre Floi, af det 2det Grenadeer-Peloton, ved 
Siden af den, af det iste Musqveteer-Peloton; og' 
den anden paa venstre Flei af Bataillonen; den af 
det 5 te Musqveteer-Peloton trceder ind, og beholder 
de trende Faneroder paa hoire Floi af samme Peloton 
over sig, og Underofficeren af samme, bag sig i det 
zdie Geled. Den til Fane-Pelotonet inddeelte Of-
siceer trceder ind i det 4de Peloton, og beholder de z 
Faneroder af sammes venstre Floi, ti! venstre, og een 
Underofficeer bag sig i det zdie Geled. 

De 
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De bagved sintrende Officerer troede 2 Skridt 
hen bag Unde: officeer-Linien. 

§. 69. 

O m  C h a r g e r i n g e n  p a a  S t a d e t .  

Commandenren commanderer; 
Med Pelotons chargeer! 

Hoire Floi-begynder! 
Paa Ordet: begynder! troede Officererne ud afGe-
ledet et Skridt, gisrende tillige venstre om, den af 

venstre Flsi undtagen, fom gisr hsireom, hvilket 
ogsaa Grenadeer-Premier-Lieutenanten gier, naar 
Grenaderene ere ved Satai l lonen. 

Officeren paa hsire Flsi af Fane-Pelotonet troe-
der ligeledes ud, og gior venstre om. 

Grenadeer-Prenuer-Lieutennnten commanderer 

ved denne Lejlighed det 2det Grenadeer-Pelo

ton, og Officeren af venstre Flsi det 8de Mus-

czveteer-Peloton. 
Chargeer! 

Naar Grenadereme ereved Bataillonen, bestaaer 
denne af 1 o Pelotons. Paa Ordet: Chargeer! be
gynder i saa Fald det fsrste Grenadeer-Peloton, og 
dette fslge alle de nlige Pelotoner, nemlig: den fsr
ste Mufczveteer, tredie 0. f v., faaledeS, at det eene 
Peloton alle Tider har et CommandoOrd for det an
det; f. Ex. naar Officeren af det fsrste, eller Flsi-
Pelotonet commanderer P ton! Færdig! comman
derer den af det fsrste Mufqveteer-Peloton P'ton! 
og naar hun commanderer An! commanderer denne 



Fcrrdlg! og naar det fsrste har commanderet 
Fyr! commanderer det folgende An! og derefter 
Fyr! — Paa samme Maade forholder sig Ofsiceren 
af det tredie Mufqveteer-Peloton imod den af det for-
sie Mufqveteer-Peloton — den af den femte imod den 
af det tredie — og den syvende imod det af det femte. 
Naar det af det syvende commanderer: P'ton! Fcer-
dlg! commanderer Grenadeer-Premier-Lieutenanten 
til det andet Grenadeer-Peloton, P'ton! og naar hiin 
commandeter An! commanderer denne Fa'l'dig! 

Itaar den af det syvende Mufqveteer-Peloton 
commanderer Fyr! commanderer den af det andet 
Grenadeer-Peloton All! Fyr! 

SaaledeS fom de ulige Pelotons have forholdt 
sig imod hinanden, forholde sig nn de lige nemlig: 
naar den af det andet Grenadeer-Peloton har comman-
deerc Fcrrdig! commanderer den af det andet Mufqve-
teer-Peloton P'ton! o. f. v. 

Naar den af det ottende Mufqveteer-Peloton 
commanderer P'ton! Fcerdig! commanderer den 
af forsie Grenadeer-Peloton igien P'ton ! o. s. v. 

Paa forommeldte Maade vedblive alle Peloto
nerne at fyre faa mange Gange, som enten BarcnllonSr 
Commandeuren har befalet, eller og indtil han lader 
siaae Virbel, jom tillige siaaes af samtlige Tambou-
rer, da iktun det Peloton, fom ligger i Anslag, end-
nn fyrer; men til den, fom allerede maatte have giort 
fcerdig commanderer Ofsiceren af famme: 

Hanen i Roe og Skulder! 
Naar ikke mere fyres, trcede Officererne tilbage i Ge
le det. 

Hvor, 
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Hvorledes Fyret aftages, sees endnu tydeligere 
af hosfolgende Tabelle. 

Naar der ffal chargeres bag ud, commanderes: 
Hele Bataillonen! Om-kring! 

PaaOrdet: om', satter MandffabetPatrontaffen med 
den hoire Haand, og paa Ordet: kring gior hele 
Bataillonen Vendningen, undtagen d^ sluttende Ober-
og Underofficerer, samt Hautboisterne. 

Trad om! 
Pelotons-Officererne tr^de bag Floi-Roderne, 

de paa hoire Side afFanerne tilhoire, og de paa ven
stre Side af samme til venstre. Underofficererne i det 
tredie Geled trttde ligeledes til hoire og venstre imel
lem det andet og tredie Geled. 

Alle de, som ere bag Fronten, gaae igiennem 
Aabningerne, og stille sig bag det nu blivende bageste 
Geled, giorende Front ti! Bataillonen; derefter Che
fen; og naar han er traadt igiennem, da forst tr<rde 
Pelotons-Officererne frem i det nu blivende forreste Ge
led, og Underofficererne bag dem tilbage i det tredie 

Geleed. 
Med Pelotons chargeer! 

Pelotonerne forblive de famme, som de forhen vare; 
og uagtet at det tredie Geled nu er foran, begynder 
Fyret alligevel ved det forste Grenadeer-Peloton, eller 
den nu varende venstre Floi, fom desuagtet anfees 
som den hoire Floi, hvorfor ogfaa Commandoen ved

bliver: 
Hoire Floi-begynder: 

Officererne trcede et Skridt frem, giorende tillige hoire 
om, undtagen Grenadeer-Premier-Lieutenanten og Of

ficeren 
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> . 

Fyr! 



, 

' 



9 ?  

peeren paa venstre af ^ataillonen etter det otten^ 
de Peloton, som begge giore venstre om. 

Officeren af Fane.Pelotonet trceder ligeledes 

frem og gisr hoire om. 
Enhver Pelotons-Officeer commanderer altsaa 

sit eget Peloton ligesom forhen; og FyretS Aftagelse 
ffeer paa samme Maade, nemlig: at det fsrste Gre-

nadeer-Peloton begynder. 
Chargeer'. 

Naar Fyre! ffal ophore, forholdes her paa selv 
samme Maade, som forhen er forklaret! 

Oz naar Bataillonen ffal hidstille sig, com-

manderes: 
Hele Bataillonen! Om kringl 

Trced om'. 
Hvilket ffeer paa samme Maade, som sorhen er sagt. 
Nora. Naar der ffal flaaes an til hsire etter venstre, 

som almindelige« ffeer, naar med heel Ba-
taillon stal chargeres, da tråder Pelotons - Of
ficeren paa (Kommando! sOrste (^ieled 
ffal falde ned', tilbage i zdie Geled, og Un
derofficeren bag ham bag Pelotonet, og begge 
tr«de igiennem frem paa deres Sted, efter at 

der er fyret. 

§. 70. 

Naar der ffal avanceres til Chargering. 

Commanderer Bataillons-(^hefen. 
Batcnilon! 

Paa 
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Paa Ardet rykre fanerne og Underofficererne, 
som ere paa Floiene af samme, 8 muntre Skridt 
frem. 

Underofficeren paa hoire Floi af Fanerne, og 
den bag ham i der 2det Geled maa i Forveien af Ma
joren etter Adjutanten vcere givet tvende forud liggende 
Point de Vues, hvorpaa den forste ved Udrykningen 
maa blive vel rettet; han, tillige med de svrige Frem
rykkende, maa alle giore lige store Skridt, paa det 
alle komme til at staae i lige Afstand fra Bataillonen, 
parallel med den forste Stand. 

Commandeuren traeder dernwst hen paa hoire 
Floi af samme, for at see, om de ere vel rettede og 
parallel med Fane-Pelotonet. 

Denne Maade at rette paa, kan kun fastsat
tes, naar en Bataillon er allene. 
De 4 Underofficerer af det 2det Geled troede 

frem i det iste Geled, og macie den paa hoire Floi af 
disse paa det allernoieste iagttage, at han i Marschen 
stedse bliver saaledes rettet paa den paa hoire Floi af 
de Foranmarscherende, at Point de Vuerne stevse for 
ham blive skiulte. 

Alt hvad som staaer paa hoire Side i Bataillo
nen af den omtalte Underofficeer, som er traadt frem 
i forste G^led, seer til venstre, og alt hvad som er 
paa venstre Side af ham, seer til hoire. 

Batai l lonS-Commandeuren ski l ler sig ioa i i  

Skridt paa den forste Rode af Fane-Peloronet (naar 

Batai l lonen er al lene) RegimentS-Tambouren 4 Skridt 

bag h^m, forbl ivende begge saaledes i  Marscheu, og 

Commandeuren commanderer; 

Marsch! 



95  

Marsch! 
De foranmarscherende Underofficerer, seende bestandig 
hen tilden paa heire Floi, maae vcere vel nnderviifte 
og ovede, thi paa deres Marsch og Retning hviler 
hele Bataillonens gode Marsch, Retning og lige Stil
ling. De maa stedse blive i Skridtets rigtige 
Lcengde og Cadence, og for bestandig at holde samme 
Tact, kan de hielpe sig med at toelle ved dem selv or
dentlig 21 — 22. 

De maa ogsaa vsere vel underrettede om, hvor 
nodvendigt det er, stedse at beholde lige Skulder, ef
terdi den mindste Dreining af samme giver sirax Ba-
taillonen en ganffe anden Retning. 

Fane-Pelotonet, som forudsetes at vcere i 
Marsch vel evede Folk, maa i Særdeleshed ogsaa 
marschere meget godt og vel rettet, samt noie iagtta
ge, at det ideligen bliver i otte Skridts Afstand fra 
de Foranmarscherende og parallel med samme. Det 
maa ogsaa tillige med det ovrige Mandffab i Batail^ 
lonen, som og Officeren i forste Geled bestandig see 
i Geledet, og ikke hen til de Foranmarscherende, und
tagen at een eller anden skulde vcere kommen ud af 
Trittet, da han, naar han er falden i den rette Fod
flag, strax igien maa see i Geledet eller paa sin Si
demand. 

Dersom de paa Point de Vuerne marscherende 
tvende Underofficerer l^ulde afvige fra samme, da maa 
Majoren og Adjudanten bag Fronten advare dem 
derom. 

Alle Tambourer og Pibere staae og bla'se Marsch 
vexelviis med Hautboisterne, hvilke sidste noie iagt

tage, 
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tage, at blsse i samme Cadence, som de foran mar-
scherende Faner marschere. 

Tambourene paaFloiene maa vel see og hore ef
ter RegimentS-Tambouren, og der ophores med Spil
let, naar Commandeuren vinker. 

Naar nu herncest stkal chargereS, commanderes 
til allerforsi: 

Bataillon! Holdt! 
Paa Ordet: holdt! seer alle til hsire, og de Foran-
mc,rscherende med Fanerne giore hoire omkring, og 
marschere tilbage til deres Sted i forske Geled, hvor 
de til hoire hidstille sig. 

Underofficererne af andet Geled tcede igien i 
samme tilbage. 

Saasnart Bataillonen har giortHoldt, soge Of
ficererne paa hoire og venstre Floi, med de bag sig ha
vende Underofficerer, i det de giore Vending imod Faner
ne, at rette sig hnrliZ og vel paa samme, og hvis Com
mandeuren skulde sinde for godt, at lade Fane-Pelo-
ronet rykke nogle Skridt frem, da maa de folge sam
me. Diffe tvende Underofficerer holde tillige Kor^ge-
vceret hoit for Brystet. 

BataillonS-Commandeuren tråder gefvindt hen, 
forst paa den hoire, og derncest paa den anden Floi af 
Fane-Pelotoner, for at rette samme, og Officererne 
paa Floiene. 

Fanerne, som i Chargeringen stedse boeres hokt 
i hojre Arm, maa vel ancrcekkes, saa at de bcereS 
ganj?e perpendicnlair, i sirrdeleShed ved denne Lej
lighed, thi om det ikke iagttages, vil det vcere til 

Hindring i Retningen. 
Der 
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Der commandereS: 

Tll Midten! Ret eder! 
Officeren paa hoire Floi af Fane-Pelotonet og den af 

femte Mufqveteer - Peloton begynde paa eengang at 

rette; den forste trceder ned t i l  venstre for de z Roder 

paa hoire Side af Fanerne, og retter derfra det fierde 

Peloton, paa Officeren og Underoff iceren af hoire 

Floi. — Den anden, eller af femte Musqveteer-Pe

loton trceder op t i l  hoire for de z Roder paa venstre 

Side af Fanerne, og retter derfra sit Peloton paa Of

ficeren og Underoff iceren af venstre Floi. Naar det 

fierde Peloton er rettet, trcrder Officeren af samme tre 

Roder t i l  venstre, rettende derfra det tredie Peloton, 

l igeledes paa Officeren og Underoff iceren paa hoire 

Floi, og naar dette er rettet, retter Officeren af sam

me det anden paa samme Maade, o. s. f .  et Peloton 

efter det andet. 

Naar det 5 te Peloton er rettet, trceder Office

ren af det 6te, z Noder t i l  hoire, rettende derfra slt 

eget paa samme Maade, som den af 5 te Peloton! — 

derncest den af det 7de Peloton, 0. s. f .  en efter den 

anden. 

Naar Batail lons Commandeuren har esterseet, 

om Batail lonen saaledes er vel rettet, og har afhinl-

pet de Mangler, som maatte vtiere, commanderer han: 

See til-hoire! 
Hvorpaa de, som har seet t i l  venstre, kaste igien Ho

vedet t i l  hoire, og Officererne og Underoff icererne af 

begge Flyiene trcede t i lbage i deres Geleder. 

G 
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Officererne maa rette det hurtigste mueligt, 

og ikkun eengang, og sirax ester Retningen troe

de de ind paa deres Sted, rettende sig selv. 

Batail lons-Commandeurcn trceder, naar der 

ffa! chargeres, 12 Skridt for Fanerne, og Regi

ments-Tambouren 8 Skridt for disse; han comman-

derer dernæst: 

Med Pelotons chargeer! 
Hoire-Floi begynder! 

Chargeer! 
Her forholdes i alle Maader som forhen er forklaret. 

E f t e r  O r d r e  a f  z i t e  M a j  1790 § .  4 -

Naar en Vataillon har avanceret eller retireret, og 
derefter giort holdt, og nogle af Flsi-Pelotonerne ere af
brudte, og nu med Pelotoner ffa! chargeres, saa begynder 
altid det Peloton, som nu har hsire Flsi, det vare af de 

lige eller ulige . 

E f t e r  O r d r e  a f  24de F e b r u a r i i  1789 §> 4' 
Retningen til Midten ffeer herefter saaledes: saa-

snart  Chefen ret ter  Fane - Pelotonet imel lem Off icererne p a a  

hsire og venstre Floi (hvilke, ligesom hidtil, gisre Venstre 
og Hsire om) trsde altsaa alle de andre Pclotons-Comman-
deurer vaa engang frem og allignere sig. De paa hsire 
Side af Fanen rette sig paa Fanm, og Officeren af ven
stre Floi; de andre paa Fane-Pelotonet og Ossiceren at lM-
re Flsi af Vataillonen, vendende Ryggen mod vataillonen. 
Enhver Officeer maae, i det han tråder frem, paa det nsie-
ste iag t tage si t  Pelotons-Distance, saa at fra den ene Of
ficeer til den anden alletider er en Plads, sor 
Pelotonet. Paa Chefens Commando - Ord : Tll U ttdten. 
Ret eder! lsber hele Vataillonen paa eengang frem, og 
den hsire Flsimand af hvert Peloton allignerer sig saa strar 
ved Siden af hans rettet staaende Officeer, ^om jaalnart 

Flsi-
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Flsimanden er rettet, paa det hurtigste lobe ned af Peloto
ner, og retter de indisbne smaa Feil. Da denne foran
drede Netningsmaade stal befordre Retningens Hurtighed, 
saa m.^ae Officererne uomgioengelig saavel selv rette sig paa 
det noiesie og gesvindeste, samt derefter paasee, at Flsimcen-
dene paa Aieblikker ere rettede, saa ar kele Bataillonen i et 
Aieblik og paa eengang staaer rettet. Vataillons-Comman-
dcuren efterseer i svrigt de fremrykkede Officerer i siorste Ge-
svindighcd, tilligemed Fane - Pelotonet og Flsi-Officererne, 
og indej'taaer for, at samtlige Officerer ere rettede. 

§. 

O m  G e v c e r  -  F c r l d n i n g e n .  

Naar Gevceret si^al fceldes under i  varende 

Marsch, commanderer Commaiideuren endnu engang: 

Marsch! 
og omtrent 16 Skridt fra Fienden: 

Fald! 
Paa Ordet: som trekkes langt, kaster alt Mandffab, 

som seer r i l  venstre, Hovedet t i l  hoire. 

Fanerne springe hurtig t i lbage i  ssrste Geled., 

og strax derpaa vordcr commandeert: 

Gevceret! 
Paa Ordet: som udtales meget kort, r ive de tvende 

forste Gcleder Geviret med et ^empo fra Skuldren, 

og bcere det saaledes, som det i  i  ste Cap. 2 Art. §. i  9. 

No. 7. Litr. b. er foreskrevet, men det tredie Geled 

beholder der paa Skuldren. Fane-Roderne fcelde t i l

l ige ined, hvilket ogsaa Underoff icererne paa begge 

Fioiene af Barail lonen, som og de i zdie Geled bag 

Pelotons - Ofj ' .cererne staaende maa qiore, fcrldende 

.^orsgevcerec paa samme Maade, som Gevoeret fceldes. 

G 2 Efter 



Ester Indbrydningen vorder commanderet: 

Bataillonen Holdt! 

Paa Ordet: Holdl! standser Batail lonen, og kaster 

Geviret paa Skuldren, og ffulde Commandeuren f in

de det nsdvendigt at rette, commanderer han: 

Ti! Midten - Ret eder! 
Hvilken Retning dog maa ffee saa geft indt, som mne-

l iqt, og er det nok, naar Mandffabet ikknn har fr i t  

Arme -- Rum (om de mueligt ffulde have trcenget sig 

sammen) paa det, at derncest ufortovet kan fyres med 

heel Batail lon. Efter Retningen commanderes: 

See til-hoire! 
Batmllon chargeer! 
Hele Bataillonen! 

Fardig! 
An! 
Fyr! 

Naar ikke mere vorder fyret, saa lader Com-

mandeuren Batail lonen rette, efter de Retnings-Neg

ler, som i foregaaende §.70 ere forestrevne. 

E f t e r  O r d r e  a f  2 4 d e  F e b r u a r i i  1 7 8 9  § «  

^fteden for paa de i Reglementet anbefalede r6 
Skridt faldes Gevoeret allerede, naar Vatailsonen er endim 
<0 Skridt fra Fienden. Saasnart Underofficerernes Kotu-
aevcer, oa de tvende forste Geleders Gev«r er fra Skulde
ren. commanderer  Chefen endnu engang Marsch . paa hvil-
ket Ord hele Bataillonen begynder at lsbe, og styrter sig lnd 
paa Ficnden; alt ovrigt desangaaende forbliver ester Regle-

mentet. 

E f t e r  
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E f t e r  Or d r e  n f  2 2 d e  S e p t e m b e r  1789 §» Z »  

Naar Gevceret er fceldet, og Chefen commanderer 
zdieGang: Mc-.rsch! og Folkene altsaa begynde atlsbe, 
stal herefter Vatailloni-Tambonrerne tillige flaae Alarm. 

E f t e r  O r d r e  a f  2 6 d e  A p r i l  1 7 9 0  § .  2 .  

Naar Vataillonen stal bryde ind, saa gisr de frelm 
marscherende Underofficerer paa Ordet: Fcrld! korte Skridt, 
saa at de nkksten ikke komme sra Stedet, indtil Vatailloilen 
kommer til dem, da de allignerer sig med Vataillonen og 
fslge med samme- Underofficererne som siaae bag Fanen, 
fcelde ikke deres Korsgevar. Regiments - Tambouren lader 
Vataillonen marschere sig forbi, han og Tambourerne, ^aa-
velsom Piberne paa begge Flsiene, fslge bag efter Bataljo
nen med raste Skridt, og staaes som sædvanlig, ved Ind-

brydningen, Allarm. ^ ^ 
Naar Vataillonen gisr holdt, allignerer ^.ambour 

og Pibere sig igien med Flsiene, Regiments - Tambvnren 
trKder igiennem, og stiller sig igien foran Hane-Roderne. 

§. 72. 

O m  C h a g e r i n g e n  i  R e t i r e r i n g .  

Naar der stal chargeres i  Retirering, commmp 

derer Chefen: 

Hele Bataitlonen! 
Om - kriilg'. 

Den paa venstre Floi af Underoff icererne i  Fane-Pelo-

tonek, idet nu vcerende forreste Geled, og den bag 

ham i  der andet, gives nn ^)oint de buerne af 

mandeuren. 

Bataillon! > 
Herved feeS t i l  Midten, og paa ^)rdet: ryrke^tnder-

ofsicererne af det nu virrende forreste Geled, 8 

Skridt frem, den foromtalte paa venstre F!oi vel ret
ter, 
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tek, paa Point de Vues; og de ovrige sce til venstre, 
og rette sig efter ham; de forholde dem etters paa 
samme Maade, som om de fremrykkende i Avancerin
gen §. 70 omstændelig?« er forklaret, og hvormed 
Majoren her haver Indseende, efterdi Chefen ikke kan 
vcere der. 

Underofficererne af det 2det Geled rykke tillige 
frem i det forreste; og maa den paa venstre Floi af 
disse i Marschen observere der ftio samme, som han 
forhen har giort i Avanceringen. 

Hamboisterne fordele sig paa begge Sider af 
Underofficererne i Fane Pelotoner, saa at imelkm disse 
og de Foranmarscherende ingen ere, og marschere for
an Faneroderne. 

Marfch! 
De foranmarscherende Underofficerer, saavel som Fa-
ne«Pelotonet, maa i Marschen noie iagttage, naar re
tireres, det selv samme som l Avanceringen, og som i 
§.70 tydeligen er forklaret. 

Ober- og Underofficererne, som slutte bag Fron
ten, maa holde lige Linie. 

Hamboisterne blrese og Tambourene staae Trop 
tilsammen i samme Cadence, som de foranmarscherell-
de Underofficerer marschere, og hore op med ar staae, 
naar Chefen holder Kaarden i Veiret. 

Majoren rider paa hoire Side af de Foranmar
scherende noget afsides, og Adjutanren opholder fig ved 
Siden af den, som marscherer i Point de Vues; dog 
maa Majoren af og til ride op og ned, alt som hans 
Ncrrvcerelse der udfordres. 

Der-



Dersom de paa Point de Vuerne marscherende 
tvende Underofficerer ffulde afvige fra samme, da maa 
Commandeuren advare dem derom. 

Naar der ffal chargeres, commanderer Com

mandeuren : 
Bataillon! Holdt! 

Om-kring! 
Commandeuren kan lade chargere med Pelotons eller 
ogfaa med hele Bataillonen, alt efter Omstændighe
der, og forholdes i begge Fald, som i §. 70 og 71^ 

er omtalt. 
Nota. Skal der chargeres i Retireringen, saa maa, 

efter at Batail lonen har giort omkring ,  intet 

Ophold ffee med at rette; men strax begyndes 

med at chargere. 

Skal Batail lonen efter Chargeringen fortsatte 

Retireringen, commandereS: 

Hele Bataillonen! 
Om-kring! 
Bataillon! 

Marsch 
Og naar den ikke meer ffal retirere, da: 

Bataillon! Holdt! 
Om - kring! 

Til Midten-Net eder! 

§. 7Z. 

O m  C h a r g e r i n g  m e d  R o d e r .  

Naar der ffal chargereS med Reder, saa aver
terer Commandeuren. 

Der 
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Der ssat charmeres med Roder! 
Herpaa tr^de Pelotons Officererne bag det tredie Ge« 
led, og naar Commandeuren commanderer: 

Charqeer! 
saa commanderer disse Officerer til de tvende ssrste Ro
der af deres Peloton: 

To ferste Roder! 
Fcrrdig! 

An! 
. Kyr! 

De folgende Roder, to Roder af Gangen, gior her-
paa, siedfe et. Tempo sildigere, af sig silv fcrrdig og 
fyre. 

Officererne gaae fra een Rode til en anden, og 
efterses, at Mandskabet lader og fyrer hurtigt. 

Naar de to Roder, som fyre tilsammen, have 
syret, og igien ladt Geviret, saa syre de jtrax iglen, 
uden at oppebie nogen Commando. 

Naar der ikke syres niere, saa slaaes en 
meget lang Virbel af samtlige Tambourer, hvorefter 
alting ophorer, dog maa de, som endnu ikke skulde 
have ladt, vedblive Ladningen. 

Nota. a) Faneroderne syre ved denne Leilighed ogsaa. 
b) Denne Maade at chargere paa, maa ikke finde 

Sted med en Bataillon, staaende en Linie; 
men ellers ved alle andre Leiligheder. 

Ottcn-
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O t t e n d e  C a p i t e l .  

Hvorledes Fanerne efter fuldendt Exercering 
stal bortbringes. 

§. 74. 

Naar Bataillonen staaer formeert til Charge-
ring , commanderer Commandeuren: 

Baglends aabner Gelederne! 
Marsch? 

Det 2det Geled gisr ; Skridt, det zdie Geled 6 
Skridt, og Underofficererne bag Fronten 8 Skridt 
baglcrnds. 

Officererne gisre 8 Skridt fremad, og rette sig 
paa detnsieste, hvorudi Majoren maa v-xre behielpelig. 

Underofficererne, som have staaet i det zdie 
Geled bag Officererne, traede frem i det i ste Geled, 
og paa hsire og venstre Flsi af Bataillonen, treede 
paa alle z Gelederne de dertil afdeelte Underosficerer. 

Faneri^e treede ligeledes frem, og stille sig med 
tvende (skridts Afstand bag Officeer-Linien. 

De ved Fanerne henhsrende Underofficerer troe
de bag Vataillonen, og stille dem der, ligesom fsr 
Chargeringen, i to Geleder. 

Underofficeren, som har staaet i zdie Geled 
bag Officeren af det 5 te Musqveteer-Peloton, treeder 
over de z Faneroder af samme Pelotons hsire Flsi, 
hen i iste Geled. 

De 6 Faneroder rykke lidet venstre og hsire over, 
<or at udfylde Rummet, i hvilket Fanerne have staaet. 

Tambourene troede 4 Skridt frem; for Midten 
af deres Divisioner, og i Linie med dem, trcede Haut-

boi-
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boisterne for Midten af Batail lonen, 2 Skridt bag 

Fanerne; Regiments-Tambouren paa hsire Flsi af 

Hautboisterne. 

Tsmmermcendene bringe Bajonetten bort, hsn-

ge Gevceret over, tage Vxerne frem, og troede igien 

hen paa Flsien af Grenaderene. 

Nora. Naar Tsmmermcendene b-rre Gevceret over? 

hcengt, faa maa Bajonetten ikke vcere derpaa. 

Naar nu Batail lonen siaaer i  Parade, faale-

des som den stod fsrend Chargeringen, saa comman-

derer Commandeuren: 

Formeer Compagnierne! 
Marsch! 

Enhver gaaer t i l  ftt  Compagnie; menTambou-

rene og Piberne af 1 ste Batail lon famle sig for?)?id-

ten, havende Hautboisterne for sig, bag Fanerne, og 

sti l le sig i  trende Geleder. Piberne komme paa hoire 

Flsi af Tambourene. 

Paa selvsamme Maade forholde sig Piberne og 

tambourene ved den anden Batail lon. 

E f t e r  O r d r e  a f  z d i e  A u g u s t  i ? 9 9 »  

Naar Gelederne aabnes, og Officererne igien trcede 
frem, stal Underofficererne, fsrend de tr^de ind paa hmre 
Flsi af deres Pelotoner, rette der andet og tredie Gcled, og 
med deres Korvgevcerer afmaale Distancen meilcm Gele^nne. 

§. 75» 

Naar alle staae i  denne Orken, vorder Gevoe-

ret præsenteret, hvormed Commandeuren af den i  ste 

Batail lon gisr Begyndelsen, og den af den 2den Ba

tail lon folger. Ved 
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Ved det 2det Tempo, kaste Officererne sig hsire 
omkring og salutere med Kaarden, naar Fanerne kom
me dem forbi. 

Den yngste Fcendrik af hver Bataillon, som 
allerede maa vcrre gaaet hen for Midten af samme, 
naar Tambonrene sorfsie fig didhen, lader Fanerne, 
tillige med Tambonrene, svinge sig til hoire. 

Tvende Underofficerer af de mellemste Compag-
nier ved hver Bataillon, hvilke allerede fornd dertil 
maa va're commandeerte, trcede hen bag ved Fanerne. 

Fændrikkerne af begge Batailloner commande-
re derpaa Marfth! Alle Tambonrer siaae Trop, og 
Hautboisterne bloeje tillige, og der marscheres i fol
de Orden: 

Fandrikken, 2de Skridt bag ham 
Fanerne, st-a de 
2 de Underofficerer, dern.rst 

samtlige Tambonrer og Pibere i zde Geleder. 
I denne Orden marscherer forst c Bataillons-Fa-

ner, indtil for det i ste Peloton af Flsi-Compagnier, 
sjom naar Grenaderene ere derved, bliver for drc 1 ste 
Grcnadeer - Peloton) hvor Fandrikken lader svinge, 
og Spillet ophore. Fandrikken forbliver der; men 
de bag Hanerne stnttende 2de Underofficerer begive sig 
bag om Bataillonen til deres Compagnier. 

Hcendrikken af 2den Bataillon marscherer i sam-
me Orden, fra Midten af 2 d e n  Batai l lon; inen l i aa r  

han 

NB. ved 1 ste! Reginients - 'Z 
Bataillon. s Hautboijterne^ 

§. 76. 
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han kommer for det iste Peloton afFlsi-Compagniet 

af denne Batail lon, svinge samtlige Pibere og Tam« 

bourer, (som i  vcerende Marsch blccse og siaae Trop) 

og forblive der. Fandrikken derimod, t i l l igemed Fa

nerne og de 2de Underoff icerer, forcscerre Marschen, 

og begive sig hen t i l  Fanerne af iste Bmail lon, for 

det iste Peloton af iste Batail lonS Flsi Compagnie, 

hvor Fandrikken forbliver, men de 2de Underoff icerer 

gaae bag Batail lonerne t i l  deres Compagnier. 

Naar Tambourene af den 2den Varail lon have 

svinget, og Fanerne ere passeerte, saa giver den, som 

commanderer Flsi-Compagniet af denne Batail lon, 

Tambourene et Vink t i l  m ophore med Spil let, og la

der ffuldre, hvi lket efterfolges af de andre Compagnier. 

Saasnart Fanerne af 2den Batail lon ere kom

ne op ved de af iste Batail lon, lader Capttainen as 

denne Batail lons hsire Flsi - Compagnie ffuldre, og 

saa fremdeles gier et Compagnie efter det andet i  Ba-

tail lonen. 

Han lader dernttst Gelederne slutte, udsvinge 

med Pelotons (eller Seclions), og afmarschere, hvor

ved Tambourene siaae Trop. 

De svrige Compagnier i  Batail lonen fslge. 

Den commanderende Officeer af Flei-Com

pagniet, maa efter ethvert Commando oppebie, 

at samme er giort af det venstre Flsi - Compag

nie, forend han commanderer videre. 

Afmarfchen med Fanerne ffeer i  folgende Orden; 

Stokke-Kncegten, 

Gevaldigeren, 

Majoren, dog nden trukken Kaarde, 

Tem-
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Tsmmermamdene, i tvende Geleder, 

Regiments - Tambouren, 

Hautboisterne, 

Capitainen, 

Fændrikkerne, 

Fanerne. 

Tambourer og Pibere i  trende Geleder, Piber-

ns paa hoire Floi af Tambouren e, derefter 

Compagniet i  Pelotoner eller Sectioner. 

Haurboisterne og Tambourene bwse og siaae 

vexelvi is. 

E f t e r  O r d r e  a f  26de A p r i l  1790 H .  2. 

Fanetroppen skal siaacs i Cadencen af 2den Marsch. 

§. 7 7. 

Naar forste Batail lon afmarscherer, fslger an

den Batatl lon. og folge saaledes samtlige Compagnier 

af begge Batail lonerne efter forste, el ler Floi-Compag-

niet af forste Batail lon t i l  ind i  Staden, da siden ef

ter ethvert Compagnie tager den noermesre Vei didhen, 

hvor der skal takkes af. 

Den af ethvert Compagnie commanderende Of

f iceer lader Bajonetten bortbringe, huldre, og aftac-

ker Folkene, hoorved tilliqe maa paamindes dem, i al 
Stilhed at gaae t i l  deres Qvarreer. 

a) Ti l  Lettelse for Folkene, dependerer det af 
Regiments-Commandeuren, ac lade Compag-

nierne alternere med at bortbringe Fanerne; 

kun iagttages i saa Fald, at det Compagnie, 

som 
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som bortbringe Fanerne, alt id marfcherer foran, 

og alle de andre folge efter deres Tour. 

b) Omtrent ivo Skridt fra Exerceerpladfen, la

der Batail lons-Commandeuren afstaae, og paa 

det tredie Slag bringes Bajonetterne gesvindt 

bort, uden at standse i  Marfchen; men saa-

snart man kominer na'r ved Staden, bl iver ap

pelleret, og ved den tredie Appel bringes Ba

jonetterne igien paa Geviret. 

§. 78. 

Fanerne bringes t i l  Chefens Ovarteer, og naar 

for samme er opmarscheret, trcede ( i fald Grenaderene 

have hiembragt Fanerne) Tommermcendene paa hoire 

Floi af samme, Piberne og Tambonrene oven for Tom-

mermamdene, og Hautboisterne oven for Piberne, Re

giments-Tambonren paa hoire Flsi. 

Capitainen vinker Tambourene t i l  at ophore med 

Spil let, og lader præsentere — Fanerne bringes bort 

— Officererne salntere — og Hautboisterne, Piberne 

og Tambourene bl«se og staae t i lsammen Marsch. 

Herncest lader Capitainen ffuldre, og marsche

rer med Compagniet hen r i l  det Sred, hvor han vi l  

aftakke, og forholdes der i  ovrigt, som ved Musqve-

teer-Compagnierne er for ommeldt. 

Fændrikkerne, Regiments ^ Tambouren, Haut

boisterne, og de Pibere og Tambourer, som ikke hore 

t i l  Compagniet, begive sig strax bort, saasnart der er 

skuldret. 

Da det som oftest tresser, at nogle af Mand-

1?abet efter Exercicen endnu enten kan have Ge-

vceret 
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vceret ladt, formedelst samme ikke har vi l let 

gaaet les; eller ogsaa have Patroner t i lovers, 

er det best, for at undgaae Uorden i Staden, 

at Chefen lader paa Pladsen, forend at Fa

nerne marfchere hen for Midten afFloi-Com--

pagniet, bringe Ladestokken i  Lobet, og de end

nu ladte Gevcrre afskyde bag Fronten, samt de 

t i lovers vcerende Patroner aftage. 

Ere Grenaderene ikke ved Regimentet, men 

formere Brigadeviis en srrff i l t  Batarl lon af tvende 

Regimenters Grenadeer-Compagnier, og der fslgeli-

gen ved en faadan Batail lon ere 2 Faner af tvende 

forff iel l ige Regimenter, hvorfor ogsaa hver Fane maa 

bortbringes af et af det Regiments Compagnier, hvor 

den hsrer til; faa gaae vel paa Commando: sormeer 
Compagtlierne! famtl ige Pibere og Tamboiirer for 

?)cidten bag Fanerne, og sti l le dem i  tvende Geleder; 

men dog faaledes, at hvert Regiments Pibere og Tam-

bourer bl ive for sig, nemlig: Tambourene af de tven

de forste Divisioner, el ler hsire Floi-Regiment, paa 

hsire Side, Piberne yderst, og paa venstre Side af 

disse Tambourer, Piberne, og derncrst Tambourene af 

de tvende andre Divisioner eller venstre Floi-Regiment. 

Den yngste Officeer af hvert Regiment, folge-

l igen tvende af Batail lonen, troeder hver hen for sin 

Fane, bag hvilken tvende Underoff icerer af hvert Re

giment siutte; altsaa fire Underoff icerer af Batail lo

nen bag begge Fanerne. Enhver Officeer lader der-

paa svinge, den paa hsire Floi t i l  hsire, og den an

den t i l  venstre, og marscherer enhver med sin Fane, 

fine Underoff icerer, samt Pibere og Tambourer hen 

for 



for det fersie Peloton af det Compagnie, som ffal 

bringe Fanen hiem, hvilket, t i !  Lettelse for Folkene, 

kan alternere imellem det fsrste og andet Grenadeer-

Compagnie. Pibere og Tambourer bla?se og siaae 

Trop, og forholdes el lers, som fsr er ommeldt. 

N i e n d e  C a p i t e s .  

Om Grebene med Kaarden, Fanerne og 
Kersgevaret. 

§. 79. 

G r e b e n e  m e d  K a a r d e n .  

Officeren maa faavel, staacnde fom marfcheren--

de, befl i t te sig paa, stedfe at have en munter, utvun

gen og vel rettet Legems Sti l l ing; jaa og at gisre^alle 

Tempo's med Kaarden med en vis, god og passende 

Anstand; desligeste maa han og fr ie og utvungen see 

den under Vinene, hvilken han haver at salutere. 

Tempoerne i  Saluteringen maa gwrcs uden 

Heftighed. Kaarden feres faavel paa Stedet fom i  

Marfchen paa een og den samme Maade, og uldeels 

som folger: 

Kaarden holdes med fuld Haand antrykket t i l  

Laarek, og wgges ki l  den hsire Skulder; Eggen af 

Bollen udad, Ryggen af Klingen t i l  Skuldren tet 

ved U^rmefymmen; den hoire Albue vorder ikke tvun

gen antrykket t i l  Kroppen, men bliver i  sin. naturl ige 

Fald. 

Naar Officeren taler med fme Foresatte, jaa 

bebolder han Kaarden paa Skuldren. 

^ ^ Sa-
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Saluteringen paa Stedet - 2 Tempo. 

1) Naar den, for hvilken der ffal saluteres, ncer-

mer sig paa 6 Skridt, saa vorder Kaarden 

bragt frem for Ansigtet, en god Haandbreed 

fra jamme, og saaledeS dreiet, i  det den brin

ges derhen, at Boilen vender t i l  venstre, og 

Tommelfingeren, som holdes t i l  Stikbladet, 

kommer imod Ansigtet; Albaen holdes hori-

zontal og Kaarden perpendiculair. 

2) I  osenmeldte Sti l l ing traekkes Kaarden frisk 

ned og Haanden l idet t i lbags, saa at Boilen 

kommer ved Siden t i l  Laaret, samt Klinge-

spidsen omtrent en halv Alen eller l idet meec 

fra Jorden; den hoire Arm hanger natnrl ig 

ved Kroppen. 

Now. Imellem det iste og 2 det Tempo taltes or

dentl ig 1, 2, z, 4. 

Naar den, for hvilren der saluteres, er 4 

(skridt forbi, saa bl iver Kaarden oploftet lgien 

^ ^ " 2 Tempo. 

1) Den loftes fr iss i  Vekret, og bringes i  famme 

Sti l l ing som forhen ved det iste Tempo er fo-

rej^revet. 

2) Kaarden, som tisl ige dreies saaledes, at Eg-

gen og Boilen kommer ud ad, trackkes kort 

ned t i l  heire Side og l-rgges t i l  Skuldren. 

I Marsch 
^Vorder l igeledes, som paa Stedet, saluteret 

^ -  2 Tempo. 

^!aar man normer sig paa 6 Skridt den, for 

hvilken der ffal saluteres, gisres det isteTem-

H po. 
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po, naar den venstre Fod frembringes; og 
naar den venstre Fod anden Gang fremfotttes, 

skeer det 2det Tempo. Paa saadcm Maade 

marfcherer man, indti l  man er 4 Skridt for

bi; da Kaarden igien med 2de Tempo og ved 

venstre Fods Fremfcettelfe vorder oploftet og 

bragt t i l  Sknldren, l igesom forhen paa Ste

det er forklaret. 

Naar Batail lonen staaer i Parade, saluterer 

enhver Officeer for j ig. 

I  Marfchen, hvor tvende eller f lere Off icerer 

gaae for et Peloton, salutere de t i l l ige. 

Officeren maa ikke hilfe med Kaarden for no--
gm, uden for den, el ler de, som den virkelige Salut 

t i lkommer. 

Now. Til Hest sa't leS Kaardeknapven paa den hsire 

Pistolkappe, og holdes perpendiculair, og sa-

l l i terer Majoren paa samme Maade som Offi

cererne. 

§. Zo. 

O m  G r e b e n e  m e d  F a n e n .  
Fanen bceres ved Chargeruigen hoit i heire 

Arm ganffe perpendiculair; men r i l  Parade i  Fane-

Men, da den omfattes med den venstre Haand, jom 

kommer i  lige Linie med Munden og en Ha.and5.led 

derfra. Albuen falder utvnngen t i l  Kroppen. 

Saluteringen paa Stedet * ^ ^.empo. 
1) Naar Officeren gwr det i  ste Tempo med Kaar

den, vorder Fanen omfattet med den heire 

^aand neden ved Skoen, og af jamme udlotter. 

2) Un-
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2) Underoff iceren dreier sig paa den venstre Hcel 

hoire om, og bringer Fanen saa meget ned ad, 

at Spidsen af samme og Hinderne komme i  

en horizontal Linie for Brystet, ven venstre 

Albue tet t i l  Kroppen. 

Naar den, for hvilken der saluteres/ er pasteret 

forbi, lofces Fanen ved det iste Tempo med Kaarden 

op i Veiret, og der vorder med det samme giort ven

stre om. Ved det 2det Tempo bringes Fanen i Fa-

neffoen, og den hoire Haand falder bort. 

I Marsch. 
Ved det iste Tempo med Kaarden vorder Fa

nen udloftet af Skoen. Ved det 2det Tempo vorder 

den nedbragt paa samme Maade, som ved det 2det 

Tempo paa Steder er forklaret, hvorved den hoire 

Skulder gaaer noget t i lbage. 

Naar Fanen igien j^al bringes i Faneskoen, 

skeer det l igeviis med 2de Tempo, eg med Kaarde-

grebene t i l l ige, saaledes som forhen om Saluteringen 

paa Stedet er ommeldt. 

Ved Foden! 
Vorder Fcmen holdt med den hoire Haand tet ved 

den hoire Fod, saaledeS at Haanden kommer ned ved 

Hoften. 

Hoit i hoire Arm! 
Herved vorder med den hoire Haand neden under Fa

nen jaaledes anfattet, at Tommel- og Pegefngeren 

komme udad, og Dopskoen imellem Pege- og den 

mellemste Finger. Den hoire Albue faldende t i l  

Kroppen, og trykkes Haanden tet t i l  Laaret, saa at 

Fanen staaer perpendiculair. 

H  2  § .  L r ,  
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§. 8!. 

O m  K o r s g e v c e r e t .  

Dette ba?re» paa den venstre Skulder med dm 
venstre Haand saaledeS omfattet, neden ved Dopffoen, 
at de 4 Fingre ligge ud ad, og Tommelfingeren bag 
Dopffoen tet til Laaret, saa at det bceres ganffe per--
pendiculair i lige Retning med Gevcerlobene, og med 
ncesten udstrakt Arm, Albuen til Kroppen. Jernet 
oven til efter Vreden i Linie med Skulderne, hvilket 
kan fornemmes as det Mcrrke, som gaaer igiennem 
Dopffoen, saa al Underofficeren ei behover at see i 
Veiret derefter. 

Ved Foden! 
Det kastes friff ned med den hoire Haand, som om
fatter det oven for den venstre Skulder, og satttes tet 
ved den hoire Fod, i det det bringes tet forbi Krop
pen derhen, hvorved man tillige lader det glide igien
nem den hoire Haand, som holdes ligesaa langt ned 
ved Stangen og tet til Laaret, ligesom Soldaten har 
sm neden om Gevcrret; og enten Underofficeren staaer 
j Geledet, eller han sintter, holder han Korsgevceret 
bestandig saaledeS, naar samme haves ved Foden. 

Skulder'. 
Ligesom Gevcrret opkastes til Skuldren, opkastes og-
saa KorSgev<?ret. 

Paa Commando: Gevceret i Armen! om
fattes Korsgevlvret med den hoire Haand tet over den 
venstre; og den venstre Arm kommer at ligge over den 
hoire Arm, hvorved Korsgevcrret tillige ffarp antik
kes; men bcrree det forkeert, da tages det ikke i Ar-
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Naar paa Stedet Bajonetten bortbringes, og 
derefter commanderes Skulder! bringes Korsgevlr-
ret fra Foden forkeert paa den venstre Skulder, Jer
net ned ad, og den venstre Haand tet til Laaret, og 
saaledes bcrreS det ogsaa, naar Underofficeren gaaer 
for fiq attene, eller og at der afstaaes. 

Naar Underofficeren har KorSgcvceret i Haan-
den, tager han ikke Hatten af for nogen, ei heller ro-
rer ved samme med Haandcn, og er han gaaende, 
standser han ikke for nogen, endog ikke for nogen af 
de Kongelige Perfoner, men bliver i sin Gang. 

T i e n d e  C a p i t e l .  

Hvorledes Officererne bor instrueres, og 
Mandffabet letteligst kan undervises i. Erer-
ceringen, og et Regiment bringes i Orden, 

uden at udtrcme Mandffabet, endog 
uden for Ez'erceernden. 

§. 82. 

Det vilde vaere til stor Nytte, naar alle Ma-> 
noeuvres, og de Aarfager som foranledige samme, 
bleve bekiendtgiorte for Officererne. Om endog den 
storste Deel ikke lcerer deraf at bedomme og combinere 
alle Bvelfer, saa vil der dog altid voere nogle der ef
tertanke Sagen noiere. Dette er allerede meget vun
det ; thi af disse vil der blive habile Officerer med Ti
den , som naar de forst have faaet den fornedne Ind
sigt i deres Metier, deraf vorder foranledigede at lcefe 
gode Boger, for at udbrede deres Kund^I'aber. De
res Drift vil blive storre, jo mere de begynde at fole 

s'g; 
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sig; thi man arbejder altid med mere Lyst, naar man 
troer at have de fornsdne Evner dertil; Bnjlet at di
stingvere sig, vi! da snart folge efter. Det var at 
onske, at slige Officerer (naar de ikke kan tegne) dog 
i det mindste kunde forstaae en Plan, at de derpaa teg
nede Truppens Bevægelser, samt selv ville forsoge at 
exprimere Manoeuvrene paa denne Maade; Udovel-
sen paa Marken vil derefter blive dem meget lettere. 
OfstcererneS Begreb om stige Ting formeres best ved 
en ordentlig Plan; Biet kan her saa godt folge alle 
Bevaegelser, bedre, end ved den bedste BeMivelse, 
hvor ingen Tegning ertilsoiet; men hvem som ikke kan 
bringe det derhen, maa lade sig noie med at saae en 
almindelig Idee om Sagen, og soge at komme saa-
vidt, at kunne strax udrette, hvad der befales, uden 
forst laenge at eftertcenke. Erfarenheden laerer, at 
man endog med de fleste Ofstcerer heri kan komme vidt, 
og have de ikkun en vis Grad af Indsigt, saa kan 
man snart gaae videre, og gives s. Ex. en tydelig Di
sposition, om det der sikal giores; men naar Office
rerne ere ret instruerede, giores paa Stedet er gan-
sike andet Manoeuvre. 

De vil feile i Begyndelsen, men esterhaanden 
vil de kunde executere alting paa Commandoet. Op
mærksomheden skierpes herved; Officeren laerer at 
scette meer Tillid til sig selv, og han bliver folgeligen 
mere dristig og sikker. 

Slige Manoeuvres som sielden, og ikkun ved 
Manoeuvreringen nied flere Batailloner, foretages, 
maa scerdeles giores dein bekiendte, s. Ex. at bescette 
Landsbyer og Defileer af mange Slags; sorcere Pas

sagen 
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sagen derigiennem, eller over en Broe, i Nærværel
sen af Fienden, alt efter TerrainetS Beffaffenhed; 
escorcere en Convoi; sammes 2lngreb og Forsvar o. s.v. 

Hercil er den beste Tid, naar der efter fuldendt 
Exercice marscheres hicmad. Veien s?al jo dog gis
res, og den smule Fangne og Tidsspilde figer ikke no
get, i Betragtning af den Nytte, Officererne og Tje
nesten har deraf; Soldaten vil ligeledes derved blive 
vant til, og bekiendt med alt det, som forekommer i 
alvorlige Tilfoelde. 

Det er Regiments Cheferne, Commandeurene, 
og de andre Stabs-Officerer, som maa underrette 
Officererne, og det ikke alleneste nogle saa, maaffee 
mere dertil oplagde; men alle uden Undtagelse. 

Scerdeles maa de giore sig Umage med de un
ge Officerer, ja det vilde vcere til stor Nytte, om 
man allerede begyndte ved Underofficererne; Taalmo-
dighed maa Lceremestere have, og betragte den unge 
Officeer fom en Necrut. 

Det maa tydelig vifts ham ved hver Evolution 

hvori han har feilet, og paa hvad Maade Feilen let
test kan redresseres, men ikke paa Stedet. 

Hvert Stykke af Reglementet burde faaledes 
igiennemgaaes, og derover tales med Officeren; og, 
f. Ex. veb Retningen, tydelig vifte ham; hvilke hoist 
skadelige Folger en stet Retning foraarsager, at hall 
derved indfeer, hvorfor man allerede ved jniaa i.rups 
holder saa noiagtig paa Retningen, og saa meget paa-
seer, at ingen Karl dreier Skulderne for meget, o. s. v. 

Kan en Officeer tegne noget, da lad ham brin-
ae sine Tanker til Papiir; hvis ikke, saa benener man 

fig 



sig af nogle smaa Qvadrater af Traes etter Pap.Papilr, 
og hermed lader man ham manoeuvrere paa Bordet. 
Feiler Officeren ved Demonstrationen, da maa han 
vises til Rette paa en venffabelig Maade; og kommes 
nu paa Exerceerpladsen, saa maa Officererne i Be
gyndelsen ikke overile sig; man maa ikke agte paa den 
smule Tid, som spildes ved, at han i Fsrstningen 
gier det langsomt. 

Exerceerpladsen og Parole-Stuen burde over
alt betragtes som en Skole, og begge Steder vKre til 
Officerernes Underviisning. 

Hvilken Mre vilde Stabs-Officererne have af 
denne liden Umage; hvad Nytte vilde Officererne 
hoste af saadanne Underviisnjnger, og hvilke fordeel-
Mige Folger vilde flyde deraf for Tienesten! 

§. §3. 

Om at commandere.  
Ved at commandere, er i Almindelighed at 

iagttage, at Commando-Oddens udtales tydelig med 
staerk og reen Stemme. Skal der sees ester Floi-
mandcn, saa bliver Commando-Ordet vel udtalt hoit, 
men dog noget trekkende; men 1?al Handlingen j?ee 
paa Ordet, saa bliver det hele Commando-Ord, der
som det ikke er alt for kort, deelt, og den fsrste Deel 
noget trekkende, men den anden Deel meget st<rrk og 
rort udtalt. Paa det nu heri saameget mere kan er
holdes den soruodne Lighed, ere alle Commando-Ord 
saaledes skrevne, som de jlal udtales; og tiener til 
Regel for samme, ac i fsrste Begivenhed, nemlig: 

naar 
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naar der stal seeS efter Fleien, er det hele Comman-
do-Ord streven uddeelt, og de Stavelser som Ml 
trekkes meesi paa der, ere understregede; men de 

Stavelser ikke, som stal udtales med meest Eftertryk. 
F. Ex. 

Prcrsenteer Gevceret! 
I den anden Begivenhed bliver Eommando-

Ordet deelt med og den forste Deel udtalt trcrkken-
des, men den sidste kort og steerkt: s. Ex. 

Hoire-Om! 
Efter disse Princips og Forstrifter maa enhver 

Officeer con:mandere; thi det er nesten utroeligt, 
hvilken Hielp-Commando Ordenes Udtale bringer med 
sig; thi omendstisnt enhver heri kunde veelge sin egen 
Maade, som, naar Soldaten blev vant til den kunde 
have lige gode Folger, saa er det dog nsdvendigt, at 
solge en og den samme Mande, paa det Mandstabet 
ved hver afvexlende Pelotons Chef o. s. v. ikke stal 
paabyrdes ec nyt Studium. Paa samme Maade maa 
Underofficererne l«re at kommandere. 

§. 84. 

I Ererceertiden maa ererceres om Formidda
gen 5 a 6 Timer og ererceres ikke om Eftermiddagen, 
undtagen med de Usvede, som da exercere 2 a z 
Timer. 

Efter Exerceertiden udrykkes ugentlig eengang 
med Pataillonen til Exercice, og erercereS nogle Ti
mer. Der medtages af og til Krudt-Patroner. 

Om Efteraaret stal oves alle muelige Feldt-
Manoeuvres, og kan Eommendeuren efter eget Got-

bestn-
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besindende lade Bataillonen oftere udrykke om Ugen, 
og medtages da bestandig Krudt Patroner. 

§. 8 5-

I Exercetrtiden, forend Bataillonen formeres, 
skal Compagnierne baade Pelotons- og Divistonsviis 
forffyde 6 a 8 skarpe Patroner paa en dertil opreist 
Va'g as Brceder, som i det mindste maa voere saa 
lang som en Divisions Lcengde. Men forend der 
D)des PelotonSviis, vil bet vcere fornodent, at lade 
Mand for Mand forskyde 2a? Patroner, for ret at 
kunne undervises og vcenneS til at lade med j?arpe 

Patroner. 

§. 86. 

Naar et Regiment eengang har vceret i Orden, 
maa det fremdeles deri vedligeholdes, hvorfor faavel 
Capitainerne som Stabs-Officererne efler tilbagelagt 
Exerceertid maa anvende al Fliid derpaa, og med en 
stedsevarende Omhue og Opmærksomhed tilholde Mand
skabet, at de ved Tilfaldene i Tienesten, paa Pa
raden, Vagten :c. stedfe forretter det dem Tilkom
mende lige godt og punctlig. 

§. 87-
Stabs-Officererne maa tilholde Capitainerne, 

disse Subaltern-Officererne, og enhver Officeer, Un
derofficererne, at de samtlig bcere yderste Omforg for, 
at der ved et Compagnie ei findes nogen Karl, fom 
ikke exercerer flink og fcerdig, er kyndig i Tienesten, 
og vidende om, hvorledes han i alle Dele bor opfore 



sig, samt at han haver den cn Soldat sommelig An
stand, og stedse viser sig reenlig og net. 

§. 88. 

Officererne cg Underofficererne maa noie anteg
ne den eller de Karle, hvilke nnder Gevcer og i Tie-
nesten paa nogen Maade maatte forsee sig i noget, og 
siden efter, naar Paraden og Exerceringen er forbi, 
eller og, naar Karlen kommer sra Vagt, maa han 
sendes til Exerceer-Skolen, for der, ril Straf, at 
exercere efter. 

§ .  8 9 .  

Sknlde en Subaltern Osficeer ikke vise Vind« 
sikibelighed nok, i hvad som udkrceves ril, at holde 
et Compagme i god Skik og Orden, ja end ikke naar 
han af Capitainen derom er paamindet, bor denne an
melde saadant for Regiments - Chesen eller Commail-
denren, eller og i hans Fraværelse, for Majoren, 
hvilke da derfor irettesatte Officeren, eller i Forhold 
til Omstændighederne kan belcrgge ham med Arrest. 
Dog er det ingenlunde Meningen, at Capitainen blot 
allene j^al forlade sig paa sine Officerer; men tvert-
imod bor han selv va're ansvarlig for sit Compagnie, 
og anvende al mnelig Fliid paa, at bringe og vedlige
holde samme i den beste Skik og Orden, hvortil hans 
Officerer ikkun Mlle vcere ham behielpelige. 

§. 90. 

En cerekicer Officeer bestroeber sig visseligen af 
egen Drift paa, at iagtrage hans Pligter og Skyl
dighed; og da enhver bor besidde en saadan Ambi-

non, 
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tion, saa kan ikke formodes, at nogen derudi skulde 
ville feile. 

§. 9r. 

Underofficererne, naar de have nogen Post for 
sig allene, og ellers ere commandeerte med noget 
MandMb, bsr til alle Tider forrette d-ereS Tieneste 
med stsrste Agtpaagivenhed. De som ikkun i Office
rers Overværelse opagte deres Skyldighed, men ellers 
ere efterladne, og ikke holde deres Mandskab i Or
den, bor Stabs-Officererne, Capitainerne, eller de, 
som i deres Sted commandere, strengelig anholde til 
deres Pligters Iagttagelse. 

§. 92. 

Capitainen spa! paa Vagtparaden, og ellers 
ttaar han har noget af sit MandjVab forsamlet, flittig 
Vve samme z Ladning og Chargen'ngen, samt alt det, 
hvorved det ellers i Exerceringen kunde giores mere 
ferdig. 

Men naar der chargeres, maa bestandig char
geres z Gange i een Minut, hverken meer eller min
dre, og stedse bruges Treepatroner. 

§. 93.  
De Underofficerer, som af hver Bataillon, 

^hvorunder og Grenadeer-Bataillonerne ere at for-
staae) udsoges til Fane-Pelotonerne, og som stedse 
maa forblive de samme, maa om Foraaret af Adju-
tanterne vel SveS i at marschere; og forinden af Ba-
taillonerne formeres, maa samtlige Fane-Pelotoner i 

Exer-
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Exerceer-Skolen sammentrcekkes, for der at gieres 
fuldkommen færdige. 

Naar Friefolkene til anordnet Exerceertid ind
komme, og skal begynde at exercere, saa inddeler Ca« 
pitainen sit Compagnie udi visie, og i det mindste 
trende forffiellige Classer. Til den forste udtages de 
bestevede, tilden anden de ncest beste, og til den 
tredie de sletteste. 

Recruterne og de Uff'ikkede udgisre en fterffilt 
Classe for sig. 

Ingen maa omsirttes fra den ene til den anden 
Classe, forend han dertil er hikket. 

Til allerfsrst exerceres i Geleder, siden Trup-
viis, og endelig med hele Compagniet, hvilket indde
les i 2de Pelotons og een Devision. 

Siden efter exerceres med Krudt, ferst Mand 
for Mand, is^r med stige Folk, som ei endnu have 
fyret; derncest rode-og trupviis, og tilsidst med hele 
Compagniet. 

Naar Compagnierne ere vidende om alt hvad 
de i Bacaillonen have at forrette, saa vorder Batail-
lonen formeert. 

E f t e r  O r d r e  a f  2 4 d e  F e b r u a r i L  1 7 8 9  § .  8 «  

Naar i Exerceertiden herefter Folkene ere saavidc, at 
VataUlonen formeres, saa stal ikke mere som hidtil, exer-
ceres med halve Varailloner, men Commandeuren verler om 
med Dlmsionerne, og lader f. Ex. iste oq 4deDivision siutte 
an tU ^anen, ,aa at denne kommer i Midten, og saaledes 
exerceres imidlertid; 2dcn og zdis Division exercerer for sig 
allene. Wlden tages 2den og zdie Division, og ssttes Fa

nen 
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nen der i Midten hvorimod iste og 4de Division exercerer 
for sig allei?e Paa denne Macide lettes?^arschcn, da Fa
nerne alletider er i Midten, og Commandeuren kan eftersee 
Feilerne ved ethvert Peloton-

E f t e r  O r d r e  a f  z i t e  M a y  1790 §. 2. 

For ac sve Over- og Underofficererne faavelsom Fol

kene i  ac udfylde de Aabninger og Huller, som af den ficndt-
l ige Ild foraarsages i Pelotonerne, faavel ved Avancering, 
Nerirering, som Deplsyering, Fronte - Forandring zc bru
ges hvide Kortblade, i Form af en Oblongue - Qvadrat-
Disse kastes foran Fsdderne, og enhver som tråder paa et, 
bliver staaende; trcesser det en Officeer, saa tråder strax Un
derofficeren frem i hans Sted; og jllude Underofficererne 
til sidst alle va're borte, saa commanderer ^lsimcendene Pelo-
tonet. Noderne maae gieres fulde i stsrst.' Gesvindighcd, og 
saavel ved ?lvancering som Retirering, altid det Geled com-
pl?tteres, som vender mod Fienden; naar Bataillonen efter 
Avancering eller Netirering gisr holdt, saa chargeres forst 
nogle Gange, og kan endnu forerages flere Manoenvres, 
forend Folkene kaldes tiibage igien. Paa denne Maade 
vcennes Underofficererne mere til at commandere, og Folkene 
blive mere vant til i Gesvindighcd ar hinlpe sig. 

Det samme kan ogsaa sves ved en Qnaree, og bru
ges da t i l  at complettere Roderne, de t i l forn omtalte, bag 

Flanqverne fordeelte. Pelotoner. 

E f t e r  O r d r e  a f  2 4 d e  F e b r u a r i i  1789 §- iZ-

Herefter ssal Bataillonerne ogfaa oves i Fslgende: 
man lader Bataillonerne gaae nd af hveranden, og Fanen 
bliver ikkun sammen; saasnarr nu Tambonren appellerer, 
saa lsber hele Vataillonen til Fanen, og enhver soger laa 
gesvindt mueligt sin For- og Sidemand. 

E f t e r  O r d r e  a f  2 4 d e  F e b r n a r i i  1789 §» 

Det er Vatai l lons-Commandeuren herefter t i l ladt 

v^re ved Manoenvreringen t i l  Hest^ 

Evo-
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E v o l u t i o n e r .  

§ .  9 4 .  

O m  A l l i g n e m e n t e t .  
Den lige Linie, som matt tanker sig imellem 

2de givne Puncter, kaldes Mignementet, og Punc-
terne, Points de Vues- At marschere i Allignemen-
tet, er dersor intet andet, end at lade Bataillonen— 
udsvingende, enten med Divisions, Pelotons, eller 
andre Afdelinger — indmarschere paa denne Linie, 
og det saaledes, at en og den samme Floi as hver As-
deling just besinder s:g paa denne Lime. For nu ak 
bringe en Colonne derhen at'marschere rigtig i Allig-
nementet, maa samme forskaffes Mellempuncter paa 
denne Linie, og hertil bruges Adjutantcrne; thi det 
er ellers ncrsten umueligt ac forblive paa delt anbefale
de Linie; da det er bekiendt, at, naar man alleneste 
har en Punct at marschere paa, aldrig nogen Officeer 
kan va're forslkkrct om, at han ikke afviger fra Allig-
nementS - Linien. Naar der alrsaa befales at udsatte 
et Allignement, bekiendtgior den Hoisrcommanderen-
de sor Adjutanten, eller naar der er flere Bataiiloner, 
sot'samtlige Adjutanter, de 2de Punccer (Points de 
Vues) hvorimellem Linien jl'al opmarschere. 

Disse begynde da strax at socsikaffe deres Ba-
tailloner de omralle Mellem - Puncter ved deres egne 
Personer. 

Naar nu: 
i) Et af de givne PointS de Vues er saaledes, at 

det tillige kan tiene til Indsvingnings-Punct 
i Allignement, da tråder ikkun een Adjutant 

nogle 
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nogle Skridt bag denne Punct, og retter der
fra en anden Adjutane paa det andet Point de 
Vue, det er: han Muler eller dikker med 
sin Krop den anden Punct. Naar nn ssrst 
en Adjutant er rectet, da kan Retningen for 
de andre ikke mere ftaae Feil; saafom enhver 
nu forefinder to Puncter at rette sig efter, nem
lig et as PointS de VueS, og den allerede ret
tede Adjutant. 

Men ere: 
2) Ingen af de givne Puncter saaledes som k iste 

Fald antages; men derimod langt fraliggende 
Gienstande, for Ex. en Kirke, et Taarn 0. 
d. l., da maa Allignements-Linien forst or
dentlig opfeges ved tvende Adjutanter, der 
rette hinanden imellem de anbefalede Puncter. 
Denne Maade vil besi ved Hielp af Fig. 1 ty
delig og let vorde indseet. 

1ab.i. og L ere de givne PointS de Vues. 
NZ-1. ^ Cotonnen der kommer marscherendeS. 

d! og D Adjutanter. 
Adjutant O gaaer en Bataillons Distance til hoire 
eller venstre, efterfom Linien Ml indfoinge, fra Ad-
juranten L, som den der her antages at bestemme 
Svingnings-Puncten. Denne sidste soger strap atal-
lignere sig med Adjueanten O og Puncten L— bestan
dig blivende foran Teten af Colonnen 15, og giver der-
paa et Tegn ri! at gaae frem, seende bestandig hen til 
O og L, Adjutanten O seer derimod bestandig hen til 

Saasnart som nu Adjutanten ^ bliver vaer, at 
han med Puncten ^ og Adjutanten er i lige Linie, 
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da giver han et Tegn til at staae stille, og nn ere beg
ge to i det opgivne Allignement. 

Skulde de vstre komne forlangt frem, og over 
Allignementet, f. Ex. Li?, og O i L, bliver Ad-
jutanten O faadant strax vaer, i det han seer Punc-
ten bag Adjucanten L, hvorfor de begge to maa 
gaae tilbage, og fortfare omvendt paa samme Maade. 

Ere fiere Adjutanter, da ville de andre nu let-
teligen paa samme Maade, som ved fsrste Fald er an-
fert, kunde rette sig. 

Ingen Bataillon maa have flere Metlempunc-
ter paa AllignementS-Litiien, end fammes 2ldjutant, 
og marqverer denne altid sm Bataillons Poinr d'ap-
pui. Er den afmarscheret til hoire, da er Adjutan-
ten paa den Punct, hvor den hoire F!oi kommer til at 
staae i Allignementet; og er den afmarscheret til ven
stre, da er han paa det Sted, hvor venstre Floi ffal 
staae efter Indsvingning eller Deplsiering. Adju-
tanterne staae altid faaledes, at de efter Bataillonens 
Opmarsch have Front imod Bataillonerne, og blive 
der, indtil Retningen er fuldendt. Ere de til Hest, 
da trcekke de, efter at have rettet dem i Allignementet, 
deres Hest faa langt tilbage, at jammes Hoved just 
er i Allignements-Linien, og vender den imod Folke
ne, efter Indsvingningen eller Deploieringen. 

Officererne af Colonnen maa, faafnart de ved 
Commando - Ordet: 

Der ffal marcheres-op! 
blive averteret, at de nu ere paa AllignementS-Li
nien, marjchere paa det neiagtigste rettede paa hinan-

I den; 



den; og som allerede sagt, ingen Officeer see mere 
end sin Formand; thi seer han fiere, da er han ikke 
i Linien; dog, ffulde det hånde sig, al een Officeer 
vigede ud af Allignementet, hvilket den bag ham mar-
scherende strax maa kunde blive vaer, da maa denne 
ikke lade sig forfore til at fslge ham; men sege at 
rette sig paa Teten og Adjutanten. Officeren af Teten 
derimod marscherer lige paa Adjutanten, og Point de 
Vuet, eller naar der ere flere Adjutanter, paa disse; 
saa at han ikkun seer den ham ncermest varende. 

Naar en Officeer med sit Peloton ncermer sig 
en i Allignementet staaende Adjutant, da maa han 
tråde et Skridt til Siden; men er Adjutanten til 
Hest, marscherer Officeren lige mod Hestens Hoved, 
og gaaer et Skridt forbi, forend Pelotoner ncrrmer sig. 

Flsimanden stryger alrsaa tet forbi Hestens 
Hoved, eller naar Adjutanten er til Fods, hans Per
son. Og naar Floimanden er Adjutanren forbi, sor-
soier Officeren sig strax til sin Post. 
I at bedomme BataillonenS fornodne Distance 

og Jntervalle, maa Adjutanten sve sig flittig, og 

afffritte det saa noiagtigr som mueligt; ja endog ven-
ne sig til, at kunne afride det, uden forst at staae af 

Hesten. 
Hver Officeer, og ikke allene Adjutanten, maa 

have en tydelig )dee om, hvad Point dappui, dal« 
lignement, o. s. v. betyder. 

Point d'appui kaldes den Punct, hvor der 
marfcheres hen, og een af Floiene ansattes. 
I et Allignement, hvor flere Batailloner staae 

ved Siden af hinanden, er altsaa hver Adjutant i 
Soer-
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Særdeleshed sin Bakaitlons Point d'appui. Den 
Punct, hvorpaa der rettes fra Point d'appui af, kal
des Point d'allignement, og er det altsaa i Linien af 
flere VaraillonS Adjutanter af den eller de ved Siden 
staaende Batailloner,' enten til hoire eller venstre, 
alt eftersom Afmarschen har vcrret. 

Ved Retningen til hoire, maa den venstre 
Floi-Bataillon og ved Retningen til venstre den 
hoire Floi-Bataillon anfee et af Poiltt de Vuerne som 
Point d'allignement, saasom de paa den Side, hvor
til de Ml rettes, ikke have nogen Adjutant at rette 
sig efter. 

Som en Regel uden al Undtagelse kan man 
endnu tilsidst mcerke sig, at der bestandig rettes fra 
Point d'appui af hen til Point de Vue. 

Nota. Saavel Stab-Officererne, som Adjutanterne, 
maa vcere forsynede med Heste, der hverken 
ere sikye eller staae bag ud. 

§. 95. 

Om Af- og Opmarfchen med en til Chargering 
formeert Vataillon. 

Skal der afmarfchereS til hoire, commanderer 
Commandeuren: 

Med Pelotons! hoire sving! 
Skal det i ste Peloton ikke svinge, men marschere lige 
ud, maa det forinden derom averteres. 

Paa Ordet: sving! troeder Officeren af det 
z te Musqveteer-Peloton for Fronten hen paa hoire Floi 

I - af 



af hans Peloton over de z Faneroder, som da rykke 
i Skridt til venstre. 

Underofficeren, som staaer bag ham i zhie Ge
led, folger ham bag Fronten. 

Marsch! Marsch! 
Officeren af Bataillonens venstre Floi trceder 

paa Ordet: Marsch! Marsch! bag det 8de Pelo
ton for at slutte. 

Underofficererne as venstre Floi troede ligeledes 
bag det Lde Peloton. 

Alle svrige Officerer, som commandere Pelo
tons, forblive paa hoire Floi af samme, og comman
dere, saasnart Pelotonet er svinget nok ud: 

Holdt! Ret eder! 
Alle forblive der, hvor de til Chargeringen ere 

inddeelte. 
Officererne, som slutte, blive bag deres Pelo

tons. 
Fanerne med tilhorende Underofficerer marsche-

re yderst til hoire af det femte Peloton; altsaa maa 
Fanerne med tilhorende Underofficerer, ved Udsving-
ningen til hoire, svinge baglomds, paa det Osficeren 
af det femte Peloton kan komme til at staae i lige Ne(» 
ning paa Officeren af det fierde Peloton. 

Regiments-Tambouren opholder sig paa hoire 
Side og i lige Linie med Fanerne, og Hautboisterne 
blive bag det femte Peloton. 

Tambourene af den hoire Floi marschere i tven
de Geleder bag Teten, eller det sorste Peloton, og de 
af den venstre Floi bag det ottende Peloton, imellem 
Officeren og Underofficererne. 

Ma-
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Majoren rider foran Teten eller det forste Pe

loton. 
Befinde Grenaderene sig ved Bataillonen, saa 

stutter Grenadeer-Premier-Lieutenanten bag det 
andet Grenadeer-Peloton. 

Commandeuren som opholder sig for Midten 

ved Siden af Bataillonen, commanderer: 

Marsch! 

Gelederne forblive siuttede; Officererne maa 

vsere rettede lige paa hinanden, og noie iagttage Di

stancen. 
§ . 9 6 .  

Naar der iglen ^al marscheresop, og Point 

de Vuerne ere givne, commanderer Chefen: 

Der skal marscheres - op! 
Pelotons-Forerne gaae hurtig til den venstre Floi af 

deres Peloton, og commandere i det samme: 

See til-venstre! 
Foruden det, saavel til hoire som venstre givne Point-

de Vue, gives paa denne Linie ikkun en Mellem-

Punct, som Adjuranten maa marqvere, og hvilken 

bliver Point d'appui. 

Officeren af det forste Peloton retter sig snorret 

paa Adjntanten, og det ham bekiendtgiorte Point de 

Vue paa venstre Side af Adjulcmten. 

Officeren af det andet Peloton retter sig paa 

Officeren af det forste Peloton og Adjutanten. 

Officeren af det tredie Peloton retter sig paa 

den af det forste og andet Peloton. 
Naar disse tre Pelotons marfchere vel rettede 

paa hinanden, da er det let for de folgende, ak kunne 
rette 

/ 



rette sig godt; thi enhver Officeer behsver ikkun at see 

paa dcn Foranmarscherende, og bliver han da den an-

den Officeer vaer, fqa er han ikke i Linien. 

Officeren marjcherer paa den givne Linie, og 

f^rer sit peloton i en faadan Retning, at det gisr en 

ret.Vinkel med Allignemenls-Linien, hvorved Distan

cen paa det nojeste maa iagttages. 

Majoren maa, naar marscheres i Allignemen-

tet, opholde sig ved Qucuen, for derfra at hielpe 

Pelotonerne til at kunde rette sig i Mignementet. 

Naar Teten af Bataillonen kommer Point 

d appui paa Pelotons Distancen na.'r, commanderer 
Comtnandeuren: 

Bataitlon! Holdt! 
Hvilke to Ord m-get kort paa hinanden, hoit og tyde
lige« maa udtales. 

Mandskabet beholder Vinene til venstre, og 

Officererne forblive paa venstre Floi af deres Peloton. 

Majoren retter hurtigt fra Point d'appui af, 

uden la'nge at opholde sig derved, og Commandeuren 
commanderer straf: 

Med Plotons! Venstre-sving! 
Paa Ordet: Ploton! begive Officererne sig hurtig 

paa deres Pelotoners heire Floi, og den af forste Pe

loton trceder hen, hvor hsire Floi af hans Peloton 

efcer Indsvingningen jVal staae, gisrende Front imod 
de venstre Floimaend. 

Marsch! Marsch! 
De venstre Flsimaend gisre strax venstre om. 

Saasnart Pelotonerne ere indsvingede, com

manderer enhver Officeer til sit Peloton; 

Holdt! 
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Holdt! Ret eder! 
De rette alle paa engang og paa samme Maade, som 

allerede er forklaret, see 5 Cap. §.5^ Pcig« 70. 
Efter Retningen trcrde Officererne igien paa 

deres Sted, samt den as 5 te Peloton neden for de tre 

Fane-Roder af hans Peloton; Underofficeren folger 

ham, og Majoren retter gesvindt efter. 

Naar Afstanden, efter fuldfort Svingning, fful-

de befindes for knap, faa gives Feldt til venstre, ef

terdi det som en Regel er antagen, at den til Point 

d'appui anssrte Flsi ikke kan vige sor samme. 
Ere (Nrenaderene ved Nataillonen, retter 

Grenadeer - Premier - Lieutenanten ved denne 

Lejlighed ikke. 

§ .  9 7 -
Naar der ssal afmarscheres til venstre, fta 

beholde Officererne de selv samme Pelotoner, jom de 

ved Afmarfchen til hoire have havt. V:en Officeren 

af den venstre Flsi marscherer nu foran det ottende 

Peloton, og ere Grenadereke ved Vataillonen, da 

bliver Grenadeer-Premier - Lieutenanten for det ander 

Grenadeer-Peloton. 
Tambourene af den venstre Floi troede under 

Svingningen bag det ottende Peloton, og de af den 

hoire Floi bag det forste. 
Fanerne blive paa den hsire Flsi af det femte 

Peloton. 
Naar der cominkmderes: 

Der stal marscheres - op! 

for
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forholder sig alt,  ikkun omskiftet, saaledes som for

hen om Afmarschen t i l  hoire er ftgt. 

Naar ^ndfving>n'ngen fi^al stkee, coinmanderer 

Chefen: 

Balaitlon! Holdt! 
Officererne blive paa hoire Floi af Pelotonerne; Fa

nerne, samt de derti l  horende Underoff icerer rykke et 

godt Skridt t i l  hoire, paa det Majoren desto hurtige

re kan rette samtlige Pelotons-Officerer fra Point 

d'appui af i  All ignemcntet. 

Med Plotons! Hoire-sving! 
Ofs^celen af Natail lonenS venstre Floi gaaer gesvindt 

derhen, hvor den indfvingende Floi af det ottende Pe-

loton vi l  komme t i l  at staae. 

Off iceren af det femte Peloton bl iver, l igesom 

de ovrige Officerer, paa hoire Floi af sit Peloton, og 

trcrder ikke neden under de tre Fane-Roder, forend 

han haver rettet. 

Fanerne flutte igien t i l  det femte Peloton. 

Marsch! Marfch! 
De heire Fleimttnd af Pelotonerne giore hoire 

om; Fanerne, med ti lhorende Underoff icerer, svinge 

baglaends, indti l  de ere al l igneerte med den dem jævn

sides staaende Floimand af det femte Peloton, hvilken 

ikke maa vige fra Stedet. 

I  det Oieblik, den svingende F/si kommer 

hen ved den staaende Flsimand, commanderer enhver 

Ofsiceer t i l  stt Peloton: 

Holdt! til venstt^ - ret eder! 
Pelotons-Officererne rette alle paa eengang det dem tik 
hoire Side staaende Peloton paa den forklarede Maade, 

fttz S Cap. §. 5 3 Pag. 74. Os-
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Officeren af hsire Flsi retter ikke ved denne 

Lejl ighed, og ere Grenaderene ved Vatail lonen, da 

retter Grenadeer - Premier-Lieutenanten ei heller; men 

Officeren af det ferste Mnfqveteer-Peloton retter det 

andet Grenadeer Peloton. 

Naar alle Pelotoner ere rettede, tr^de Office-

lel i ie paa dere6 '^ted, og ^oininai^denren coniman-

derer: 

See t i l-hoire! 

E f t e r  O r d r e  a f  2 4 d e  F e b r u a r i i  1 7 8 9  § .  2 .  

?^or Fremtiden naar en t i l  Chargering sluttet ^>a^ 
tai l lon udsvinger med Pelotons, bl iver Off iceren ikke mere 
paa Flsiene af Pelotonerne, men maa stedse trcrde for 
Midten af Pelotonet, l igesom Reglementet forcssriver, naar 
en Bar^l lon marcherer en Parade, al leneste paa Comman-

do-Ordet: Der stal marscheres op. '  trceder han som hidt i l  

paa hsire el ler venstre Flsi  af Pelotonet, eftersom Afmar-
schen har varet.  

Underoff icererne, som altsaa bl ive i  fsrste Geled 
iagttage nu, medens Colonnen marscherer, i  Henseende t i !  

Off icer  ̂ ne^^^ hinanden, det som Reglementet foreskriver 

§. 5-
Naar en t i l  Chargering f luttet Batai l lon marscherer 

en dolonne, da rsres al let ider Spi l let,  naar det ei  anderle
des befales; er og)aa Hautboisterne ved Vatai l lonen, saa 
alternere disse og Tambourene, med at blase og slaae. 

E f t e r  O r d r e  a f  2 6 d e  U p r i l  2 7 9 0  ^  

^  Batai l lon udsvinger t i l  hsire, og bet iste 
Peloton stal marschere l ige ud, saa coinmanderer Off iceren 
as 2det Peloton, naar den af i  fle commanderer: <^oldt!  
saa strax: Venstre Sving! og naar Batai l lons-Comman-

deuren da kommanderer ti l hele Vataillonen: NIavsch! saa 
com-
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csmmandere O'f iceren af 2det Peloton ufortovet:  Marsch! 
U7arsch! paa samme Maade forholdes med Udsvingningen 

t i l  venstre, naar det 8de Peloton stal marschere l ige ud. 

Off iceren af 7de Peloton commanderer i  saa ?^ald: -«^ire 
Gvmg! saasnart de-n af 8de commanderer: Holdt!  og 

derefter naar Batai l lons - Commandeuren commanderer: 

Marsch! commanderer han strax: Marsch! Marsch! 

§. 9 8. 

O m  M a r s c h e n  m e d  S e c t i o n e r .  
Enhver Ofsiceer maa stedse have slt Peloton 

afdeelt i Sectioner. 
Marschen paa denne Maade er altid den bejle. 

Soldaten vinder derved den Lettelse: at naar Gele
derne aabneS et Skridt af 28 Tommer fra hinanden, 
han da kan marschere med mere Magelighed, og det 
uden at Distancen fra den ene Section til den anden 
derved tabes. 

Pelotoners Inddeling i  Sectioner ffeer efter 
Pelotonernes Styrke paa folgende Maade: 

s -

Bestaaer 

en Peloton 

af 

— - », 

S a a  a f d e l e 6  R o d e r  
u d i  

s -

Bestaaer 

en Peloton 

af iste 
Sect ion. 

2 den 

Section. 

zdie 
Sect ion. 

4de 
Section. ! 

24 Noder 6 6 6 6 

2 Z  6 6 6 5 

22 e 6 6 5 5 

21 - 6 5 5 5 

20 - 6 5 ? 4 

19 6 5 4 4 

18 - 6 6 l  6 
I 

Ve-
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Vestaaer et 

Peloton af 

Saa afdeles Roder udi 
Vestaaer et 

Peloton af 
iste 

Sect ion. 
2  den 

Sect ion. 

6^ 

zdie 
Sect ion. 

17 Noder 6  

2  den 

Sect ion. 

6^ 5 

1 6  6  5 5 

15 5 5 5 

14 5 5 4 

jZ 5 

6  
4 4 

12 

5 

6  6  r  

11 6  5 -

10 5 5 -

9 5 4 > 

Et Peloton fra 18 til 16 Roder bliver ind-
deelt i z Sectioner efter simime Forhold, som fra 24 
til i 9 Roder i 4 Sectioner. 

Er Peloton fra 15 til 1 z Roder inddeles og-
fta i z Sectioner med Forffiel, at den forfle Sec-
tion ikkun bliver 5 Roder. 

Et Peloton af 12 Roder og derunder inddeles 
stedse i tvende Sectioner. 

Det ottende Pelotons sidste Section maa stedse 
va're ligesaa stirrk som den ssrste Section af 
forste Peloton paa heire Floi, og maa derfor 
Inddelingen ved det ottende Peloton ffee fra 
sammes begge Fleie til Midten. 

Ehefen commanderer: 

Med Sectioner! hoire - sving! 
Marsch! Marsch! 

Saa-
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Saasnart Sectionerne ere udsvingede, com-

manderer enhver ^Officeer til sir Peloton: 

Holdt! Ret eder l 
og gaaer hurtig til den venstre Side tre Skridt fra de

res Pelotons forste Section, hvilket Officeren paa 

hoire Floi af Fane-Pelotonet, saavel som og de ovri-

ge Overbydende gisre. Men Officeren af forste Pe

loton trcrder for Midten af ferste Section; og den 

paa venstre Floi af Bataillonen stutter bag den sidste 

Section af det ottende Peloton. 

Underofficererne, som have staaet i tredie Ge

led bag Officererne, troede frem i det forste Geled; 

af de ovrige Underofficerer som ere afdeelte til at slutte 

bag Pelotonet, troeder een hen i forste Geled paa hoi-

re Floi af hver af de ovrige Sectioner, jaaledes som 

Pelotons-Officeren forinden dertil maa have afdeelt 

dem. 
Fanerne med tilhorende Underofficerer, forbli

vende i tre Geleder, formere en fterffilt Section, og 

rykke til hoire eller venstre, alt efter Afmarfchen. 

Regiments-Tambouren og Hautboisterne mar-

schere med hsire om, yderst paa hoire Haand af Fane-

Underofficererne. 
Tambourene afden hoire Floi ligeledes i Roder, 

med hoire om, ril hoire Side af forreste Section, og 

de af den venstre Floi paa samme Maade paa hoire 

Side af ottende Pelotons sidste Secrion; men er der 
afmarscheret til venstre, marscherer Regiments-Tam

bouren og Hautboisterne, med venstre om, paa ven

stre Side af Fane-Underofficererne; saa og Tambou

rene af den venstre Floi, til venstre Side af den 
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forreste Section af det ottende Peloton, og de af den 

hoire Floi, til venstre Side af den sidste Sktion af 

det forste Peloton. 

Naar faaledeS, udsvinget til hoire, marsche-

res med Sectioner, faa varder den forreste Section 

af Bataillonen fort af Floi-Officeren; de ovrige Of

ficerer marfchere tre Skridt til venstre afsides ved deres 

Pelotons-Sectioner, og give Agt paa, at Fodstaget 

holdes rigtig, og at hver Section noie vedligeholder 

Afstanden fra den soranm-arscherende SectionS forste 

Geled. Underofficererne paa hoire Floi af Sectio-

nerne maa altid marfchere vel rettede paa hinanden, 

og maa disse ogfaa vel iagttage, at Afstanden imellem 
Sectionerne ikke tabes. 

Ved Afmarfchen til venstre gaae Officererne 

tre Skridt afsides fra deres Pelotons sidste — men nu 

varende forreste Sections hoire Floi, Officeren af 

Bataillonens venstre Floi allene undtagen, fom trå

der for Midten af den nu vcerende forreste Section af 
ottende Peloton, og forer. 

Underofficeren paa hoire Floi af hvert Peloton 

forbliver der, og de stuttende Underofficerer fordele 

sig paa hoire Floi af hver af de ovrige Sectioner paa 

famme Maade, som ved Afmarfchen til hoire; men 

skulde af disse ei vcere faa mange fom der er Sectio

ner, og ffee ikkuns allene den, som er paa hoire Floi 

af Pelotonet, da maa vel observeres, at ved Ud° 

svingningen til venstre, een Underofficeer kommer paa 

hoire Floi af den af ethvert Peloton foranmarfcherende 
Section. 

Skal 
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Skal der under Marschen svinges, saa dreier 

SecrioOrne sig uden Commando til den Side, hvor 

de hen. 
Skulde en Section vcrre nodsaget til at bryde 

af, da commanderer Officeren til samtlige Sectioner 

af hans Peloton paa eengang ; 

Slut Geleberne! 

Hoire! (eller Venstre!) Formeer-Roderne! 
Marsch! 

og derefter, naar hans Peloton har passeret Defileen: 

Venstre! (eller Hoire!) Formeer - Sectioner! 
som da ligeledes angaaer alle Sectioner af hans Pelo

ton, og Gelederne aabne sig. 

Skal der marfcheres op, og indsvingeS til ven

stre, saa troede Pelotons-Ossicererne paa Commandoen 

Der stal marschereS » op! 
tet hen til den venstre Floimand af deres Pelotons 

forste Section, og commanderer tillige ril Pelotoner: 

Eee til - venstre! 
Officeren af det forste Peloton troeder ligeledes hen til 

den venstre Floimand af hans Pelotons forreste Sec-

lion, og Officeren af Fane-Pelotonet traeder paa ven

stre Side af Fane-Underofficererne, som trcekke sig 

saa meget til venstre, at den venstre Rode af disse 

kommer i lige Linie med den venstre af den soranmar-

scherende Section. 
Officererne rette sig vel paa deres Formcrnd, 

og forholde sig i ovrigt faaledes, som det med mere 

er foreskrevet §. 96. 
Chefen commanderer derncest: 

Batmllon! Holdt! 
Mand-



Mandffabet beholder Vinene til venstre, og 

Officererne forblive paa venstre Floi. 

Majoren retter hurtig fra Point d'appui af, og 

Commaudeuren commanderer: 

Med Sections venstre - sving! 
Paa Ordet: Sections! gaae Officererne hurtig til 
den hoire Floi af deres Section. 

Officeren af forste Peloton undtagen, som 

troeder hen, hvor hoire Floi af hans Peloton efter 

Indsvingningen ffal staae, og Officeren af Fane-Pe« 

lotonet trceder ind i Sectionen over de tre Fane-Roder, 

hvor hans Post er. 

Marsch! Marfch! 
de venstre Floimoend af de sidste Sectioner af ethvert 
Peloton gior venstre om. 

Saafnart Sectionerne ere indfvingede, com

manderer ethvert Pelotons Ferer: 

Holdt! Ret eder! 
og retter faaledes, som i forommeldte §, 9 6  er an-

viist, nemlig: paa den venstre Floimand af Peloto-

net, som har giort venstre om^ 

De sluttende Underofficerer, som have v^ret 

paa Floiene af Sectionerne, ligesom og Hautboister 

og Tambourer troede under Indsvingningen igien paa 
deres Poster. 

Har til venstre vceret udsvinget, og der com-
manderes: 

Der stal marfcheres - op! 
troede Pelotons-Officererne ved denne Lejlighed paa 

hoire Floi af den fidste, men nu voerende forreste Sec
tion 
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tion af deres Peloton, og efter Indsvingningen com-

manderer enhver ti! sit Peloton: 

Holdt! til venstre - ret eder! 
trådende tillige hen ved den hoire Floimand as Pelo-

tonet, som paa Ordet: Marsch! Marsch! har giort 

hoire om, og retter dersra enhver det Peloton, som 

er ham til hoire, paa den i §. 97 omtalte Maade. 

Skal Sectionerne under Marschen formere 

Pelotons, saa commanderer Chefen: 

Formeer - Plotons! 
den forreste Seccion af ethvert Peloton bliver i Mar« 

schen lige ud, de ovrige trcekke sig, alt eftersom As-

marschen har vceret til HSire eller venstre, og marsche--

re op ved Siden af det forreste, hvortil Officererne 

maa vcere behielpelige, og derfor commandere til de 

Sectioner, som skal trekke sig: 

Trcek til - hoire! (eller venstre!) 
og ligesom en Section efter den anden haver Plads 

til at marschere op: 

Lige ud! Marsch! 
og naar Pelotonet er sormeert, begive de sig paa de

res Post paa hoire Floi. 
Ved Sectionernes Opmarsch trcrde Underoffi

cererne, som ere asdeelte til at stutte, fra Floiene af 

Sectionerne, bag Pelotonet, og Underofficererne med 

Fanerne traekke sig hoire ud, oven for den hoire Floi 

af 5 te Peloton. 
Haucboister og Tambourer forfoie sig paa deres 

Post. Skal af Pelotons igien formeres Sectioner, 

commanderer Chefen: 

Med Sections bryd af! 
hvor-
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hvorpaa Sectionerne bryde af, og ftette sig bag hin-

anden, alt eftersom Asmarschen har vceret, s. Ex. t i l  

hoire, da bliver den isteSection as hvert Peloton den 

sorteste, herpaa solger den anden, bag denne den 

zdieScction, trcetkende sig begge to t i l  hsire, baq 

den iste Sectioi i .  Er t i l  venstre asmarscheret, da 

bliver den sidste Section den forreste; herpaa selger 

den anden, og saa den iste, trrekkende sig t i l  venstre, 

bag zdie Cection af hvert Peloton. 

E f t e r  O r b r e  a f  5 t e  M a r t s  1 7 9 2  § .  2 .  

Naar i  Mc.rfchen af Sect ioner formeres Pelotons, 
ssal herefter ikke, som hidt i l ,  pc.a Ordet:  Formeer? de 
bageste Geleder siutce an t i ldetfscste; men der commande-
res forst:  Slut Eelederne! oq derpaa: Lormeer pelo
tons Z 

E f t e r  O r d r e  a f  1 9 d e  I u n i i  179Z. 

Naar en t i l  Chargering formeret Vatai l lsn marsche-
rer med Secrion»r, forbl iver Temmermcrndene bag /ste 
Pelotons iste og 2den Scct ion-

§- 99-

O m  A v a n c e r i n g e n  o g  R e t i r e r i n g e n  
m e d  e e n  e l l e r  f l e r e  B a t a i l l o n e r .  

Alt hvad som med en Batail lon, saavel i 
Avancering, somRetirering l ige ud er at iagttage, stes 

tydeligen forklaret i  7de Cap. H. 70 og 72 ;  men da 

Omstændighederne kunde foraarsage, at med en saa-

dan Batail lon maatte tra'kkes t i l  hoire eller venstre, 

da er i  Henseende t i l  Trcrkningen i  9de §. vi ist, hvor

ledes derved b?r forholdes, og er ikkun den Forsikiel 

her, at naar med en heel Batail lon trcekkes, beholder 

K Mand-
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Mandskabet Vinene t i l  Midten, hvorfor den Deel af 
Bataittonen, som feer til venstre, naar Troekningen 
^s'eer t i l  hoire, maa vel t i lholdes, bestandig at bl ive 

Arm ved Arm med den venstre Sidemand. 
Ved denne Leilighed see de foranmarfcherende 

Underofficerer til den Side, hvorhen Trykningen sseer, 
oq Underofficererne i Midten af Fane-Pelotonet lige
ledes, stm tillige paa det noieste maa iagttage, at blive 
de anbefalede 8 Skridt fra de Foranmarfcherende. 

Saafnart der igien commanderes: 
Lige ud! 

aives gesvindt af Majoren el ler Adjutanten de 2de 
Underoff icerer, nemlig den som marscherer paa hoire 

Fiol af Fanerne, og den bag ham paa hoire Floi af 

Underofficererne i forste Geled, tvende Point de 

Vues,  at marfchere t i l .  

Naar Bataillonen imedens Marschen ffal for
andre fm Direction, da siger Bataillons-Comman-
deuren til de foran marscherende Underofficerer, til 
hvilken Side, samt hvor meget de l^al svinge sig. De 
Underofficerer af Fane-Pelotonet, som marschere i 
i ste Geled, maa ikke allene, som allerede ved Trak. 
ninaen er anfort, noie iagttage deres Distance fra de 
Foranmarfcherende; men disse, faavel som hine, samt 
det heele Fane-Peloton, maa ved denne Leilighed v,se 
megen Agtpaagivenhed; thi derpaa beroer den hele 

VataillonS gode Svingning. 
Naar altsaa f. Ex. Svingningen ffnlde ffee 

til hoire, da maa de 2de Underofficerer paa hoire 
Floi af de Foranmarfcherende, giore kortere og 
de 2de paa venstre Floi, derimod storre Skridt; li. 

gele-
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geledes maa den hsire halve Deel af Bataillonen for
holde sig, fom disse 2de Underofficerer paa hsire Flsi, 
og den venstre haive Bataillon derimod, som de an-
dre 2de Underofficerer. 

Sknlde Svingningen skee t i l  venstre, da gis

res det Modsatte. 
Cadancen bliver herved den famme; og efter 

at Bataillonen har erholdt den af Commandeuren op
givne Direction, gives, som i denne §. allerede efter 
Trcekningen er anssrt, 2de Point de VneS. 

Skulde Bataillonen va're i Retirering, og der 
vorder befalet, enten at trcekke sig, eller forandre 
Directioncn, da forholder sig Underofficeren af zdie 
Geled, som nu marscherer foran, ligesom de Foran-
marfcherende udi Avanceringen, og naar igien mar-
scheres lige ud, iagttages som allerede i 72de §. er 
befalet, at Underofficeren paa venstre Flsi marscherer 
i Point de Vuerne, som i Retireringen gives af Ba-
taillonS-Commandeuren. 

E f t e r  O r d r e  a f  1 2 t e  M a y  1 7 9 2 .  

Naar en Batai l lon paa en lang Distance ffal  t rakke 
sig t i l  hsire el ler venstre, skeer dette saaledes: 

l )  Fra Stedet af 
Chefen commanderer: 

Der trcekb'es t i l  H^ire! 

Med Sectioner, H?>ire Sving Marsch? N7^rsch! 
Hver Seccion svinger z Skridt hsire; Off iceren, 

som var i  fsrste Geled af Batai l lonen, svinger z Skridt af
sides deres Pelotons i  ste Sect ion paa venstre Side af sam
me, oq forbl iver derefter bestandig i  denne Frastand. Un
deroff icererne tro?de paa ksire Flsi  af Sektionerne Chefen 

commanderer, saajnart han seer, at  de venstre Flsimcend af 
Sectionerne har giorr dcr zdte Skridt:  

K 2 Lige 



1 4 ^  

L.ige ud! 
^vorpaa alle Sectioner marschere lige ud, og hver Pelo-
tons-Officeer commanderer i det samme til Sectionerne af sit 
Peloton: See til Hpire! hvorpaa Folkene, jom medens 
Svingntngen have seet til venstre, igien kaste Ainene til 
Wire. Hver Sections hsire Flsi-Rode maae marlchere 
neie paa den ncest sidste Rode af den foranmarscherende Sec
tions venstre Flsi, et Skridt bag samme. Officeren af iste 
Peloton marscherer ikke foran, men forbliver, ligesom de 
andre Officerer, z Skridt afsides. Officeren af venstre 

flutt-t bag sidste Section Samtlige paa venstre Ende 
af Vataillonen marscherende Officerer maa nsie rette sig paa 
binanden, og ei komme Sectionerne ncermere, end de anbe
falede z Sklldt. Naar Vataillonen har trukket sig saame-
act som Chefen vil, commanderer han: 

Formeer Bc'.tailion! 
Sectionerne svinge ind, Officeren trseder igien paa 

bsire Flsi af Pelotonerne, Underofficererne tilbage i 2det 
eller zdie Geled, Fanerne rykke frem, og Hiuene kastes nl 

^ Denne Evolution ti! venstre skeer vice vei'la; I det 

at Chefen commanderer: 
Z.iae ud! 

commanderer Pelotons-Officererne til deres Sectioner: See 
til Venstre! Officeren af venstre ?;lsi maricherer foran 
Midten af Lde Pelotons sidste nu foran varende Section. 

2) I Marschen. 

Chefen commanderer: » 
Der stal traces til H^ire! (eller Venstre.) 

Med Sectioner ^ire! (eller Venstre) jv-nz Kirsch. 
Er Vataillonen allerede i 2den Marsch, bortfalder 

Ordet: Marsch'. 
L,?ge ud 

oa derefter: ^ormeer Bataillon! ^ . 
?>lting forholder sig som oven er sagt. Hanerne, som 

marscherc foran, trcxkke sig paa den scedvankge Maade, og 
marschers paa det sidste Commanbo-Ord lglen: l-:ge ^ 

Ere flere Batailloner en Linie / saa maae Vcajorel-
ne ride hen til de foran, marfcherende Faner, og >srge sor, 
at de bliv? alligneerte-

§ .  I O 0 .  
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§. I  O 0. 

Ere siere Batailloner en Linie, og skal saale-
des avancere eller retirere; da gives hver Bataillon 
ikke flere end 2de Point de Vues; og ikkun den, som 
antages til Retnings-Bataillon, gives 2de Puncter 
at marschere paa; alle de svrige Batailloners foran--
marscherende Faner, rette sig nu til hoire eller ven
stre , alt efter som de marschere ved Siden af Net-
ningS-Bataillonen. 

Det er ligegyldigt, hvilken Bataillon dertil an
tages, og dependerer dette af den Hsistcommanderende. 

For at gisre de Regler og Forffrivter, hvor
efter en Linie bor avancere eller retirere, mere tydelige, 
antages her 4 Batailloner, som ffal avancere en Li
nie, oq den 2den Bataillon til Netnings.Bataillonen. 

Naar Commandeuren af Retnings Batailloi^en 
commanderer: 

Bataillsn! 
maa de evrige Commandeurer, faavel til hoire som 
venstre Side af ham, ufortovet fslge. 

Commandeuren af den 2den Bataillon retter 
sine Faner, saaledes som i 70de §. er fore^revet; og 
Majoren, eller Adjntanten, paaseer, at de der omtalte 
2de Underofficerer udrykke noie rettede i de af dem 
givne 2de Point de Vues, samt ved Marschen lige 
u d ,  b e s t a n d i g  m a r s c h e r e  l i g e  p a a  d i s s e .  D e  a f i s t e  
Bataillon fremspringende Faner rette sig til venstre, 
og de af zdie og 4de Bataillon til hsire, i lige Linie 
med Fanerne af den 2den eller ^etnings-Bataillonen. 

Commandeurene eftersee, om deres Faner rig

tig ere alligneerte med de af den 2den Bataillon, og 
trcr-
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trceder derfor Commandeurcn cif iste Bataillon paa 
hoire Floi, de af zdie eg 4de Bataillon derimod paa 
venstre Fl?i af deres fremrykkede Faner, og herfra 
vil de lttteligen kunne fte, om deres Faner ere i lige 
Linie med de af RetningS-Bataillonen. 

Commandeuren af 2den Bataillon commande-
rer derpaa; 

Marsch! 

som ufortovet efterfslges af de ovn'ge Commandeurer. 
I Marfchen maa samtlige foranmarscherende 

Underofficerer af iste Bataillon bestandig see til ven
stre, og de af Zdie og 4de Bataillon til hoire, for 
at holde Retning og Linie med de afden 2den Batail
lon; saa og maa de noie iagttage, at Afstanden imel
lem enhver Bataillons foranmarscherende Faner stedse 
bliver den samme, paa det at BataillonerneS Inter
valler ei tabeS. Commandeurcn maa efcersee, om 
deres Faner ogsaa marschere beherig paa forommeldte 
Maade, hvorfor den af iste Bataillon marscherer afsi
des til hoire, og de af zdie og 4de Bataillon til ven-
sire af Fanerne. 

Liniens gode Avancering beroer tildeels paa de 
foranmarscherende Underofficerer; naar disse vil vogte 
sig for, ikke at fordreie Skulderne, men bestandig 
marschere lige ud, og i den samme Cadance, og der
efter de bag dem i 1 ste Geled marscherende Underoffi
cerer i alle Maader folge de forreste, og iagttage de
res Distance af 8 Skridt, saa vil Linien kunde avan
cere uden at kaste sig. 

Naar Commandeuren af den anden Bataillon 
commanderer efter erholdt Ordre: 

Ba-



Bataillon! Holdt'. 
sslge alle de ovrige BatatllonS-Commandeurer uforts« 
vet, og alting staaer >m stille. 

Det vil dependere af den Hsistcommanderende, 
hv o r m e g e t  F a n e  P e l o t o n e t  a f  d e n  2 d e n  ^ a t a l l l o n  ^ a l  
rykke frem; thi efter denne ffal de andre Batailloners^^ 
Fane-PelotonS rettes. (Fig. 2.) 2. 

Officererne af 2den Vataillons hoire og venstre 
Flsi forholde fig, som allerede i 70de er omtalt. 
Officeren af iste Bataillons venstre Flsi, og de af 
zdie og 4de Vataillons hsire Flsi rette derimod forst 
deres bag sig havende Underofficerer paa Fane-Peloto-
net af 2den Bataillon, hvorved Officererne gisre 
Front imod samme, og naar dij,e Underofficerer ete 
rettede, gisre Officererne omkring, og Front imod 
deres eget Fane-Peloton, som imidlertid er fremryk
ket, og som nn Commandenrcne rette paa sslgende 
Maade, nemlig: den af iste Bataillon tråder paa 
hsir? Flsi, og de af zdie og 4de Bataillon paa vcn-
sire Flsi af deres Fane-Peloton, rettende samme paa 
de for omtalte allerede rettede Underofficerer og den 
2den Vataillons Fane-Peloton. Officeren af iste 
BataillonS hoire, og de af Zdie og 4de Batcnllonv 
venstre Floi traede ligeledes med dereS bag fig havende 
Underofficerer frem, og rette fig paa deres Fane - Pe
loton. 
Nota. Under Fane - Pelotonet forstaaes, foruden de 

1 2 Underofficerer, ogsaa de paa hver Side af 
samme vcerende trende Fane-5Xoder, og ue 
paa hoire Flsi af disse inddeelte Overofficerer 
med baa fia havende Underofficerer. 

"' Naar 



Naar alle Fane-Pelotoner faaledes ere rettede 

da commandereS forst ved 2 den Batail lon, og deref

ter ved alle andre Vatail loner: 

Ti l  Midlen »ret eder! 
og nu forholder sig enhver Batail lon med Retningen 

efter den udi 70 §. omtalte Maade. 

Skal der retireres, da begyndes ved 2den Ba

tail lon ac commandcre: 

Hele Balailionen Om - krmg! 
og derefter 

Bataillon! 
Anden Batail lons fremrykkende Underoff icerer forholde 

slg fom i  72 §. er forklaret; de af ferste Batail lon 

derimod, fom de af ?die og 4de Batail lon, i  Avan

ceringen; og de af disse Vatail lsner, fom de af i  ste 

Bacaii lon. ?^a)orerne, eller Adjutanterne, rette de 

fremrykkende Underoff icerer paa samme Maade, fom 

Batail lons-Commandeuren udi Avanceringen. 

Marsch? 
Udi ̂ etrait-Marschen iagttages de samme Regler, 

sm, ved Avanceringen. Adjutanterne forblive paa 

venstre Ai^i af de svran markerende Underoff icerer, 

som i  7 2 §. er befalet, og Majorerne paasee, at Ret

ningen med den anden Batail lon ei tabes, ved at r ide 

af og t i l  paa hsire eller venstre Flsi af disse Underoff i

cerer, alt eftersom deres Batail lon marscherer t i l  hoi-

re eller venstre af Retnings-Vatail lonen. 

Bataillon! Holdt! 
O:u - knug! 

Fane Pelotonerne trcLde frem, fom ved Avanceringen 

efter Commando-Ordet: Holdt.' er anftrt, og com

manderes derefter: ^ 
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Til Midten - ret eder! 
Naar med saadan cn Linie ffal trekkes t j l  hsire eller 

venstre, da forholde stg de foran marscherende Under

off icerer af enhver Batail lon, som ved Trcekningen 

med en enkelt Batail lon er forklaret udi 99 §.; dog 

er derved at iagttage, at, naar Trykningen ffeer t i l  

hoire, den 1 ste Batail lon da bliver Retnings. Ba-

tail lonen, hvorfor Fanerne af ise svrige Batail loner 

alle see t i l  hoire, for at holde Retning med de af 1 sie 

batail lon, og maa Afstanden imellem Fanerne nsie 

iagttages, paa det at Intervallerne ei tabes. 

Naar den Heisicommanderende giver Befaling 

at marfchere: 

Lige ud! 
da begyndes Commandoen ved den Batail lon, som 

derti l  erholder Ordre, og som atter supponeres at veere 

den anden Batail lon, da i  Henseende t i l  Point de 

Vuerne for denne Batail lon, som og Retningen for 

de ovrige Batail lonerS Faner, ester de af 2den Ba-

laulon forholdes, som t i l forn er omtalt. 

^.rcektes t i l  venstre, da forholdes vice versa. 

Skulde i  Netireringen denne Linie tr-ekke sig 

enten t i l  hoire eller venstre, da forholdes paa samme 

5Naade som ved Avanceringen. 

Udi Marschen en Linie maa alle Batail lons« 

Tambourer vel iagttage, paa eenaanq at be

gynde og at ophsre med at staae med den af 

Retnings - Bataii lonen; og Tambourene paa 

Fleiene af enhver Batail lon maa ligeledes nsie 

rette dem, efter deres egen Batail lonS-Tambour. 

§. 101. 
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§. i o i. 

O m  A f b r y d n i n g e n .  

Naar en Batail lon, som marscherer med Hee! 

Front, sinder Hindringer for sig, saa bryde de derpaa 

siodende Pelotoner af, nemlig de paa hoire Side af 

Fanerne giorende venstre, og de paa venstre Side uf 

Fanerne, hoire om, dog ikkun saal-rnge de traeffe en

kelte Pelotoner; Officeren af et saadant Peloton f. Ex. 

det tredie Peloton commanderer: 

Tredie Ploton holdt! 
Venstre - om! 

Hoire om-sving! 

Pelotonet haengsr sig bag t i l  det nest marfcherende 

4de Peloton, og marscherer l ige paa de trende yderste 

Roder af dette Peloton. Officeren af det afbrudte 

Peloton forbliver paa heire Floi af jamme. Det 

andel og tredie Geled seer under ivstrende Marsch 

stedse t i l  det fsrste Geled, for ei ved Opmarschen at 

tabe Formanden, og Roderne maa marschere behsrig 

stuttede paa hinanden. 

Naar Hindringen er t i lbagelagt, commanderer 

Officeren: 

Marscheer op! 
Hvorpaa Roderne strax, fslgende den ene tet oven 

paa den anden, i anden Marsch opmarschere, og saa-

snart enhver Rode kommer op, kaster samme Hovedet 

hen t i l  Fane - Pelotonet. Officeren trceder efter Op

marschen paa stn Post. 

Ska! 
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Skal en hecl Division paa eengang bryde af, 
som f. Ex. den 2den Division, da ffeer det til hoire 
og venstre, og commanderer Officeren af zdie og 4de 
Peloton enhver ril sit Peloton: 

Holdt! 
dernæst den af tredie: 

Hsire - om! 
Venstre om - sving! 

Marsch! 
og den af ficrde Peloton: 

Venstre - om! 
Hoire om - sving! 

Marsch! 
Det tredie Peloton hcenger sig bag ved det andet, og 
ligeledes det 4de Peloton bag Fane-Pelotonet, Offi
cererne forholde sig, som udi denne §. allerede er om
talt, og Opmarschen j^cer paa samme Maade. 

Men maa den sorste eller sierde Division afbry
de, da hunger hele Divisionen sig bag det zdie eller 
6te Peloton. 

Scal Fane-Pelotonet bryde af, da hcrnger de 
zde Noder, som hore ti! 4de Peloton, sig med hoire 
om bag samme, og de 5 Roder, som hore til 5 te 
Peloton, tilligemed samtlige Underofficerer, med ven
stre om bag det 5 te Peloton; og maa ved denne Lej
lighed Officeren as det 5 te Peloton og den venstre 
Flsimand af det 4de Peloton iagttage Intervallet for 
det afbrudte Fane-Peloton. 

Skulde en Bcuaillon sinde saa stor Hindring 
for Fronten, at den storste Deel deraf blev nodsuget 
at asbryde, da er det bcst at udsvinge med Pelotons 

efter 
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efter Omstændighederne, enten til hsire eller venstre, 
eq Colonnen falder nu i anden Marsch, indtil enten 
Hindringen erforbie, da der vorder deploieret, eller 
og naar flere Batailloner ere en Linie, indtil Teten 
af den afbrndne, en Colonne marscherende Bataillon, 
kommer en Linie med den ved Siden en Front mar-
scherende Bataillon, da der ligeledes, saasnart Plad
sen det tillader, vorder depwiert, og efter Deplsie-
ringen falder Bataillonen i anden Marsch, indtil den 
er alligneret med RetningS-Bataillonen, da den anta
ger sammes Cadance. 

Skulde en heel Bataillon, som marscherer med 
afbrudte Pelotons, see sig nsdt til at gisre hoire om
kring og at retirere; faa maa, naar Bataillons-Com-
mandeuren commanderer: Bataillon holdt! enhver 
Officeer, af et faadan afbrudt Peloton, commandere: 

Holdt! 
Hsire- (eller venstre-) om! 

og gisre med Pelotonerne Front imod Forhindringen. 
Naar Commandeuren derefter commanderer: 

Hele Bataillonen om-kring! commanderer Office
ren til sit afbrudte Peloton (som i Netraiten ikke maa 
blive for Bataillonen, men Ml marschere bag samme) 
f. Ex- til det 5te Peloton, der har hcengt sig bag det 

5 te Peloton: 
Hoire - om! 

og for at give det 6te Peloton Plads til Retireringen, 
at ftette sig bag det nu vcrrende zd:e Geled af 5te Pe
loton, maa de 4 Noder paa venstre Flsi af 5 te Pe
loton, istedet for omkring, gisre hoire om, og fslge 
saavel disse 4 Roder, som og ester disse det 6te Pelo

ton 
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ton bag Resten af det 5 te, indtil Lejlighed gives til 

Op marsch. 
Skulde i Rctirsringen et Peloton, en Division 

eller heel Bataillon vorde nodt til at bryde af, da 

forholdes efter de samme Regler, som udi Afbrydnin

gen ved Avanceringen ere anforte; saasom det Zdie 
Geled nu ansees, som der, det i ste Geled. 

Naar en retirerende Bataillon, der har af

brudte Pelotons, blev nsdt til at gisre holdt, og om

kring, for at fyre bag ud, da maa hine Pelotons 

snarest mueligt bringes bag Bakaillonen. 

Ved Afbrydningen er i Almindelighed at iagt-

1. Pelotonerne maa, saavel under Afbrydnin

gen, som naar de ere vedhcengke et foranmarscherende 

Peloton, holde Fodslag med Bataillonen; men Ro« 

Vernes Opmarsch Mer i anden Marsch. 
2. Ingen Rode maa unodvendig blive afbrudt, 

men Officeren maa lade den ene Rode efter den anden 

marschere op, saasnart han dertil kan vinde Plads. 

5. Naar de 4 foranmarscherende Underofficerer 

st^al bryde sf, da maa i Avanceringen, Chefen, og i 

RetireriNgen, Adjutanten marschere med disse, paa 

Flsien af samme Forhindringen forbi, for at sirtte 

den i Point de Vuerne, hvilket Mer i anden Marsch; 

og naar de ere deri, antage de Cadance as Bataillo-

; en, som vedbliver at marschere paa Fanerne, hvilke 

'midlertid marschere med ganske korre Skridt, indtil 

Bataillonen paa 8 Skridt ncer har hentet dem ind, 

da Fanerne igien antage det ordinaire Skridt. 

4. Udi 
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4. Udi Relireringen seer Mandskabet af et af

brudt Peloton, saavel som og ved Opmarschen til det 

vitkelige zdie, men !iu vcerende i ste Geled. 

E f t e r  O r d r e  a f  2 O d e  I u n i i  1789. 

Alle andre Pelotons, som i Netraiten nodes ti l Af
brydning , forholde sig derved, saavelsom ved Opmarschen 
efter Infanterie-Neglementets Bydende §. ioi. 

E f t e r  O r d r e  a f  2 6 d e  A p r i l  179c? §. 5 .  

I Re'.raiten, naar simplement afbrydes skal alle 8 
Pelotoner forholde sig efter Infanterie - Reglementets By
dende §. IOI. 

E f t e r  O r d r e  a f  1 5 d e  I u n i i  i ? 9 ^ »  

Naar ved en en Front marscherende Bataillon, et 
Peloton ffal afbryde, da bortfalder herefter Commando-
Ordet: HoldN og Officererne commanderer strax Vendin-
cerne, nævnede sit Peloton derved, f. Er. i Avanceringen 
6te Peloton: Hpive om! Venstre om sving! Marsch! 

0. s. v. 

§. 102. 

O m  D i v i s i o n e r s  F o r m e r i n g .  

Skal med een til hoire afmarscheert Bataillon 

i Marschen formeres Divisioner, saa commanderer 

BataillonS - Commandeuren: 

Med Plotons formeer - Divisioner! 
Asficererne as de lige Pelotons coinmanderer til deres 

Pelotons: 

Trak til - venstre! 
men de af de ulige Pelotoner: 

Trcek 
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Trak til - hoire! 
De, som trcekke sig til venstre, kaste Hovedet didhen, 
og de, som trekke sig til hoire, beholde det til heire. 

Naar Officererne af de lige Pelotons see, at de 
have Plads nok til Opmarschen, saa commandere de: 

L i g e  u v !  
Marsch! 

og marschere op i den anden Marsch jevnsides af det 
ulige Peloton i deres Divisioner. Paa Ordet: lige 
Ud! kaste de igien Hovedet til hoire. 

De ulige Pelotons commandere strax tillige 
med de lige: 

Lige ud! 
og forblive i den almindelige Marsch. 

Saasnart det 2det Peloton er marscheret op 
ved Siden af det forste, saa commanderer Divisions-
Chefen : 

Division! 
Holdt.' Ret eder! 

Bataillons-Commandeuren commanderer derpaa til 
alle Divisioner: 

Bcttaitlon! Marsch! 
og Divisionerne iagttage NN den fornodne Divisions-
Afstand. 

§. !OZ. 

Skal der siden brydes af, saa commanderer 
Bataillons-Commandeuren: 

Med Plotons - bryd af! 

Alle 



Alle Officerer af de lige Pelotons commandere paa 
eengang, nævnende tillige d^res Peloton: 

2det (4be o. s. v.) Plowu! Holdt! 
og naar de ulige Pelotons zdie Geled er kommet forbi 
det 2det Peloton, commanderes ved denne: 

Trak til - hoire! 
Marsch! 

men ved det ulige Peloton commanderes, saasnart det 
er kommet forbi det andet, eller det l:ge: 

Trak til - veustle! 
Mandffabet kaster paa Ordet: Venstre! Hovedet 
didhen, og naar Officererne paa Fleiene af Peloto
nerne ere i lige Retning paa hinanden, commanderer 
de alle paa eengang: 

Lige ud! 
oz taqe deres behsrige Afstand; men ffulde de ikke 
haoe samme, saa gier bet Peloton, fom maatte 
mangle den, paa Officerens Avertissement, korte 
Skridt, indtil den rigtige Afstand er der. Det for
reste , eller ulige Peloton, bliver stedfe i den alminde

lige Marsch. 

E f t e r  O r d r e  a f  14de N o v e m b e r  1 7 9 0 .  

Naar Divisioner er formurt, o? igien med Pelo
tons skal afbrydes, saa commanderer Peloton6'Commanden» 
ren (til der Peloton som ^?al bryde af) »'Kvnende sit Pelo
ton: Holdt! og sirax derefter: ^N^-sch! trcek tilhors 
eller venstre! efter som Baraillonen er afmarcheret. 

§. 104. 
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Er Bataillonen afmarscheert til venstre, saa 
trtekke sig, naar commandereS: 

Med P!oto!!s formeer - Divisioner! 
de ulige og lige Pelotons, ligesom tilforn er sagt. 
Officererne af de lige Pelotons commandere, naar de, 
ved at fee dem tilbage, see, at de ulige Pelotons 
have Plads ril Opmarfchen: 

Lige ud! 
hvilket da de af de ulige Pelotons commandere strax 
tillige med, og marschere op i den anden Marsch, 
jevnsides af de lige Pelotoner, som forblive i den al
mindelige Marsch. Mandskabet, som ved Tryknin
gen til venstre har seet didhen, seer igien ril hsire. 

Ved Afbrydningen gisre de ulige Pelotons 
Holdt, og trcekke ril venstre, men de lige, saasom 
det 8de, 5te o. s. v., tra'kke til hoire, og i ovrigt 
forholdes som forhen om Divisioners Formering og 
Afbrydning er foreskrevet. 

Nota. Paa denne Maade med Pelotons at formere 
Divisioner og igien at bryde af, si^eer ikkun 
for Kortheds Skyld, og til en Tid, naar in
gen visse Puncter ere givne, paa hvilke der 
l^kal marfcheres; men er der givet en Punet, 
hvorpaa Floien af det forreste Peloton Ml 
stode an, saa troekke sig de forreste Pelotons af 
Divisionerne ikke, men marschere ligeud, de 
andre derimod trcekre sig til hoire eller venstre, 
alt efter BataillonenS Afmarsch. 

L §. 1V5. 
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§. tO). 

O m  D e p l o i e r i n g e n .  

En Balaitlon asmarscheret med Pelotons til 
hoLre, som ffal deplojere til venstre. 
Adjutanten sendes af Bataillons-Commandeu-

ren forud, for at rette sig imellem 2vePuncter, der 
enten af Commandeuren tilkiendegives, eller af Adju
tanten optages, og marqverer hans Person Point 
d'appuiet, hvor hoire Floi kommer tilatstaae; Of
ficeren as iste Peloton maa solgeligen marschere lige 
paa ham. 

Naar Bataillonen er omtrent 200 Skridt fra 
Allignementet, og Commandeuren vil lade stutte an 
paa halv Distance, commanderer han: 

Halv  Dis tance- f lu l  an !  

Det sorreste Peloton bliver i den almindelige Marsch: 
Officererne derimod af de folgende Pelotons comman-
dere endnu engang: 

Marsch! 
og tage halv Pelotons Afstand. 

Saasnart ethvert Peloton kommer det soran-
marscherende paa den halve Afstand mrr, saa salder 
det igien i den almindelige Marsch, og Fodstag med 
det foranmarscherende. 

Naar nn alle Pelotons saaledes ere anstuttede 
paa halv Afstand, commanderer BataillonS-Com-
mandenren: 

Marscheer i Allignement! 
Marsch!  

Hele Bataillonen falder herpaa i anden Marsch, og 
naar 
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naar Teten af Colonnen er kommen i  All igncmentet,  

saaledes ac Off iceren af fsrste Peloton staaer Fod ved 

Fod af Adjutanten, commanderer Batai l lonS: Com-

mandeuren: 

Til Deploienng - flllt an! 
Officeren af det forste Peloton commanderer saa strax 

t i l  samme: 

Holdt! Ret eder! 
rettende vel og gesvindt sit  P. loton fra Adjutanten af 

t i l  Point de Vuet. De ovrige Pelotons - Off icerer 

slutte med deres Pelotons tet an paa den for dem vce-'  

rende, og commandere derpaa: 

Holdt! Net eder! 
rettende samme paral lel  med der forreste. 

Hautboistcrne og Tambourene forfeie sig ved 

denne Lej l ighed alt id bag Bacai l lonen, for ei  at vcere 

t i l  Hindring ved Deploiermgen. 

H)akaillonS-Commandeuren commanderer derpaa: 
Deploier! 

Venstre - om! 
Det fsrste Peloton bl iver staaende, men de ovrige 

giere Vendingen. 

Marsch! Marsch! 
Det fsrste Peloton bl iver atter staaende, men de sv» 

r ige marjchere vel l ige ud bestandig rettede med det t i l  

hoire ^ ide vcerende Peloton, paa det jo intet Pelo

ton lober for det andet. 

Naar deplsieres> commanderer enhver Off iceer 

selv t i l  si t  Peloton, naar det har marscheret saavidt 

frem ,  at dec kan marschere op ved Siden af det al le

rede al l ignerte Peloton: Holdt!  o. s. v., 6g comman-

L 2 deres 
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deres dette fslgelig i Fremtiden ikke meer af Batail-

lonS-Commandeuren. 
Officeren af det andet Peloton, forblivende 

paa hsire Floi af samme, commanderer altfaa, naar 

han kommer paa venstre Floi af i ste Peloton: 

2de t  P l o ton !  Ho ld t !  Ho i re - o m !  
Marsch! Marsch! 

marfcherer op nttst ved det i sie, og commanderer al

lerede, naar det iste Geled af hans Peloton er ved 

2det Geled af i sie Peloton: 
Holdt! Ret eder! 

Trcedende strar hen oven for de zde Roder af iste 

Pelotons venstre Floi, og retter derfra sir Peloton paa 

det venstre Point de Vne. 
Paa selv samme Maade forholder sig Officeren 

af det zdie Peloton, naar han er passeret det 2det Pe

loton, og kan marschere op ved samme; den af 4de, 

naar han er passeret det zdie, 0. s. sr. 
" Naar alle Pelotoner ere opmarscheerte, og Of

ficererne have rettet deres Pelotons, retter Majoren 

hastig efter. 
1) Majoren rider med den deploierende Flok, 

deels for til rette Tid at kunne holde Pelotoner

ne tilbage, naar mneligt Pelotons-Officererne 

maatte commandere for sildig, deels og for el

lers at give Pelotonerne den fornodne Hielp. 

2) Det maa sirrdeleS noie paasees, at Pelotonerne 

gaae lige ud, og ikke trcrkke sig, hvorfor ved 

denne Leilighed erindres^ som en bestandig Re

gel: at de paa PelotonetS hsire og venstre Floi 

vcerende Folk, baade i iste og zdie Geled al' 
tid 
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tid maa veere saadanne, der ere sanvel kyndige 

om alle Slags Marscher, som og velsvede, 

saa ac man sikkert kan forlade sig paa dem ved 

denne og andre Lejligheder. 

z) MandMbet maa vcvre rilbsrligen stuttet paa 

et Skridt; men sikulde det hcende sig, at de 

efter Commando-Ordet: Holdt', og efter at 

Vendingen er ^eet, havde tabt deres Distan

ce, da maa Ossicererne ikke overile Folkene med 

at commandere Marsch! Marsch! paa det 

de kan have Tid til at rette sig, som dog maa 

skee saa gesvindt som mneligt. 

4) Ere ingen Canoner ved Bataillonen, da trssde 

Tommermcendene, naar til Deploiering slut-

tes, tillige med Hautboisterne?c. bag Batail

lonen, og forblive der, indtil der deplsieres, 

da enhver igien trceder paa sin Post. 

Dersom tvende Batailloner ere tilstcede, saa 

marscherer den anden BataillonS samtlige Pelotoner, 

naar der sluttes an paa halv Afstand, i anden Marjch 

saa noer hen ril den fsrste, at der ikkun bliver et 

Pelotons Afstand imellem dem, hvorpaa anden Ba-

taillon igien falder i den almindelige Marsch; og naar 

da den sorste Bataillon marscherer i Allignementet, 

saa commanderer Commandeuren af 2den Bataillon 

til samme endnu eengang: 

Marsch! 
hvorpaa den falder i anden Marsch, og stra.r derpaa: 

Hele Bataillonen! 
Trak til-venstre! 

da den trekker sig til venstre hen til sin Adjutant, som 
er 
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Naar det 7de Peloton har gwrt holdt, tråder 
Officeren af det 6te Peloton strax til Siden, og lader 
ligeledes sit Peloton deplsiere sig forbi, indtil det 
kan marschere op ved Siden af det 7de, forholdende 
sig i svrigt som Officeren af det 7de Peloton. 

Naar det 6ce Peloton har giort holdt, iagtta
ger Officeren af det 5te Peloton det selvsamme, og 
saa fremdeles lader enhver Pelotons-Ofsiceer sit Pelo
ton deplsiere og opmarschere. 

Officeren af det 7de Peloton retter det 6te Pe
loton efter Opmarschen, den af det 6te det 5te 0. s. f. 

Hele Bataillonen beholder Oinene til venstre. 
Naar alle ere opmarscheerte og rettede, commanderer 
Commandeuren: 

See til - hsire! 
hvorpaa hele Bataillonen seer til hsire, og Adjutan-
ten trcrder bort. 

Naar 2de Batailloner paa denne Maade j?al 
deplsiere, saa skeer det paa selvsamme Maade, som 
i den ncrstforegaaendc §. er anviist, ikkun at den i ste 
eller bageste Bataillon nu trcrkker sig ud til hoire, og 
deplsierer paa samme Maade, som udi denne §. er 
omtalt. 

§. I O 7. 

A f m a r s c h e e r t  t i l  h o i r e ,  o g  
d e p l o i e r e t  t i l  h o i r e .  

Ved denne Deplsierings-Maade er Point d'ap-
pulet paa den venstre Flsi, som Adjutanten atter 
marqverer. 

Der 
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Der vorder paa samMe Maads marscheret i Al-
lignementet, og anfluttet til Deploiering, som i §. 
105 er foreskrevet. 

Officeren af det iste Peloton, forblivende paa 
hoire Floi, iagttager, at hans Pelotons venstre Floi 
kommer tet til Adjutanten, og saasnart BaeaillonS-
Commandeuren lader siutte til Deploiering, comman-
derer Officeren af forommcldte Peloton til samme: 

Holdt! Ti! ven;?re - ret eder! 
Bataillons^Commandeuren, efterdi ingen Officeer be
sinder sig paa venstre Floi af Pelotonet, retter ved 
denne Leilighed samme fra Point d'appui af til Point 
de Vuet, og efter Retningen commanderer han: 

See ti! - hoire! 
ogderncest: 

Deploier! 
Hoire - om! 

Alle Pelotoner, det 8de, som det bageste undtagen, 
giore Vendingen. 

Marsch! Marsch! 
de 7 forreste Pelotoner trcede an, og Officeren af det 
iste Peloton marscherer snor-ret paa Point de Vuet. 

Paa Commando: Marsch! Marsch! trceder 
Officeren af 7de Peloton et Skridt til hoire, ladende 
stt Peloton deploiere sig forbi, og kommer altsaa til 
at staae bag jamme, indtil vcnstre Floi af hans Pelo
ton kommer til ham, da han commanderer: 

Syvende Ploton! Holdt! 
Venstre - om! 

See til-venstre! 
itt'lVde.'lde ?aa stra^ hen i forste Geled paa venstre Floi 
sf hans Peloton. Naar 



Naar de syv forreste Pelotoner ere komne det 

ottende forbi,  commanderer Off iceren af dette Pe

loton :  

See t i l- v e n s t r e !  
Marsch! Marsch! 

og rykker frem paa den Plads, hvor forhen det fsrste 

Peloton haver staaet, nemlig: med sin venstre Floi  

tet r i l  Adjutanten, hvorefter han commanderer: 

Holdt! Til venstre - ret eder! 
Officeren paa venstre Floi  af det ottende Peloton, fom 

har siutret bag famme, troeder ved Indrykningen igien 

paa venstre Floi ,  og retter,  saasnart den er kommen i  

All ignementet,  det fnareste muel igt fra Point d'appui 

af t i l  Point de Vuet; men da det kunde hamde sig, 

at  han formedelst det fsrste Pelotons ^kyld ei vel 

kan'see Point de Vuet, da maa han i  manglende Fald 

rette paa det fsrste Geled af forste Peloton, som mar-

scherer med hsire om derudi.  

Naar det syvende Peloton haver Plads t i l  

Indrykning, commanderer Off iceren ved samme: 

Marsch! Marsch! 
og forholder sig i  ovrigt,  fom naar t i l  hsire deplsieres. 

Off iceren af det siette Peloton trcrder t i l  hoire 

Side, naar det syvende Peloton gier Holdt,  og iagt

tager ved sit  Peloton det,  som forhen Off iceren ved 

det syvende. 

At le svrige Pelotons-Off icerer forholde sig paa 

s^lv samme Maade. 

Off iceren af forste Peloton commanderer ikkun 

efter at samme haver gjort  Holdt og Vending: 

Ti l  
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Til veilstre - ret eder! 
efterdi Pelotonet er allerede i Allignementet. 

Officeren af det ottende Pelotons heire Floi 
tråder frem og retter det syvende Peloton paa den i §. 
106 omtalte Maade, den af det syvende det slette, 
0. s. fr. 

Naar alle Pelotons ere rettede, commanderer 
BataillonS-Commandeuren: 

See til - hsire! 
Ere tvende Batailloner famlede, faa forholder 

sig den bageste, eller anden Bataillon, paa ftlp famme 
Maade, fom i §. 105 er anviist, og depioierer lige
dan, som i denne §. er forklaret. 

§. 1 c> 8. 

A f m a r s c h e r e t  t i l  v e n s t r e ,  o g  
d e p l o i e r e t  t i l  v e n s t r e .  

Point d'appuit er nu paa hoireFloi, folgeli-
gen vorder det ottende, fom nu det forreste Pelotons 
hoire Floi, henfort til Point d'appuiet. 

Saasnart Bataillons-Commaiideuren tader 
slutte til Deploiering, commanderer Officeren af det 
8de Peloton til samme: 

Hoidt! Ret eder! 
» og retter den fra Point d'appui af ril Point de Vuet. 

Naar Commandeuren commanderer: 
Deploier! 

Venstre - om! 
^ saa gier de syv forreste Pelotoner, nemlig: det orten-
I de, syvende, stette 0. s. v. venstre om; det sorste der

imod 
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imod, som det bageste, bl iver staaende, og naar ester 

Commando: 

Marsch! Marsch! 
de syv forreste Pelotons ere komne saavidt f rem, at 

det forste Peloton haver Plads t i !  Opmarschen, saa 

commanderer Officeren af dette ki l  samme 

Marsch! Marsch! 
og marscherer t i l  Point d'appnit ,  rettende derfra si t  

Peloton t i l  Point de Vuet. 

Off iceren af det andet Peloton, naar han kom

mer ved fsrste Pelotons venstre Flsi ,  commanderer: 

AnvetPloton holdt! Hoire- om! 
ca naar hans Peloton haver Plads t i l  Indrykning: 

Marsch! Marsch! 
de ovrige Pelotons-Off icerer vepleiere og opmarschere 

vaa samme Maade. Off iceren af det ottende Pelo-

ton, efterdi detre al lerede er i  All ignementet,  com-

manderer ikkun: 

Holdt! Hoire - om! 
Rer eder'. 

Officererne forholde sig i  ovrigt,  som naar t i l  hoire er 

afmarfcheerr,  og vorder- i l  venstre deploiert .  

Ere tvende Batai l loner samlede, saa rrcerrer 

s.q den bageste el ler sorste Ba-ai l lon t i l  hoice hen t i l  

sin?ldj»tant,  og deploierer paa samme Maade, >om 

< denne §. er omtalt .  

E f t e r  O r d r e  a f  1 4 d e  N o v e m b e r  1 ,  9 0 .  

^?or Eftertiden ssal ikke mere deplsyeres med sluttede 

Piletons, men n->-r somme -r pa° halv 
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og Teten indrykker i  Allignementet, vorder commanderet: 
Hele 2Sataillone?L holdt'. Teten vorder saa strar paa det 
nsiagtigste rettet, hvorefter da commanderes: Deployer 
h^ire! eller venstre om Z Marscb! Marsch! og derncest 
deplsyerer ethvert Peloron paa ^cedvanlig Maade, inen maa 
siden paa det nsiagtigste iagttage, og rykke lige ind i Allig-
nementet, og ingenlunde komme frem over samme. 

E f t e r  O r d r e  a f  2 4 d e  F e b r u a r i i  1 7 8 9  § »  2 .  

Ved alle DeplsyementS blive Officererne ligeledes 
foran Midten, og tråde derfra hen paa det Sted, som 
Reglementet befaler; men saasnart Colonnen har indsvinget 
eller opdeploieret, og Officeren har rettet vedkommende Pe
lotons, tråder han tilbage i iste Geled, og Underofficeren 
sammesteds igien i zdie Geled. 

E f t e r  O r d r e  a f  2 4 d e  F e b r u a r i i  1789 §> r i .  

Naar herefter deployeres, saa commanderes som hid
til, ikkun 2 Gange: Marsch! men ved denne Lejlighed 
maa den anden Marsch vcrre gesvindtere, og maa gisres 
mere end ioo Skridt i Minuten, alt hvad Folkene kan 
marschere, uden at geraade i Uorden, eller komme i hinan
den, ffulle endog Trittet ikke aldeles holdes ved lige, naar 
Flsimanden alleneste marscherer lige ud, og Pelotonerne 
komme op saa gesvindt som mueligt, da det ved denne Lei
lighed kommer an paa den yderste Grad af Hurtighed. 

E f t e r  O r d r e  a f  2 6 d e  A p r i l  1 7 9 0  § .  6 -

Naar der skal deploieres til Venstre, saa trcede Of
ficererne paa Commando-Ordet: Venstre oml hen ved Si
den af den yderste venstre Flsi-Node af Pelotonerne, kom
mandere siden: Holdt! og Vendingen, og trcrde saa igicn 
foran Midten afPelotonerne, og rykke ind; Skal der deploi
eres til Hsire, trsder Officeren paa Ordet: H^ire om! hen 
ved Siden af den yderste hsire Flsi-Node af Pelotonerne, 
vg forholder sig derefter som fsr er lagt; Officeren af det 
5te Peloton rrceder i sidste Kald hen ved Siden af den yder
ste hsire Flsi-Node af Fane-Underofficererne. 

E f t e r  O r d r e  a f  i s t e  A u g u s t  1 7 9 2 .  

Deplsyerings-Marschen falder bort, undtagen ved 
GevKrfaldningen, den skeer med et — et — et, ^om fsr; 
men ved Deplsyeringen bruges stedse den anden Marsch, 120 
Skridt i en Minut, 

§. 109. 
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§ .  I O 9 .  

S v i n g n i n g  m e d  e n  h e e l  B a t a i l l o i l .  

Batai l lons-Commandeuren commanderer, naar 

t i l  hsire skal svinges: 

Med Plolons! hoire - sving! 
Marsch! Marsch! 

og sirax derpaa al lerede ved det f ierde el ler femte 

Skridt:  

Marscheer op! 
Officeren af det forste Peloron fuldfsrer Svingningen 

ester den ham givne Direct ion, indt i l  Adjutanten, 

som marqverer den Punct, hvor venstre Flsi  af dette 

Peloton stal staae, og commanderer naar Tid er: 

Holdt! Ret eder! 
rettende sit  Peloton paa Adjutanten. 

Off icererne af de ovrige Pelotons commandere 

l i !  deres Pelotons: 

Trcrk til - venstre! 
Mandffabet beholder Vinene t i l  venstre, og Peloto

nerne lrcekte sig bag hinanden faavidt venstre ud, ind

t i l  de have Plads t i l  at marschere op. 

Ved Trykningen maa den venstre Floi  af et

hvert Peloton gisre noget storre Skridt end den hoire 

Floi ,  for derved at kunne vinde den paralel le Direc-

r ion med det forste Peloton, og faaledes indrykke i  

All ignementet.  

Saasnart et Peloton har Plads t i l  at marsche

re op, commanderer Pelotons Off iceren: 

Lige l id! 

hvorpaa Mandffabet seer til hoire; og naar hans Pe-
lotons 
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lotons fsrste Geled kommer ved det andet Geled af det 
allerede allignerte Peloton, commanderer han: 

Holdt! Net eder! 
Trcedende til hsire for den tredie Rode af Side-Pelo-
tonetS venstre Flsi, og retter derfra sit Peloton paa 
Point de Vuet. 

Naar alle Pelotonerne ere opmarschecrte, ret
ter Majoren i Galop hurtig efter. 

Officererne maa ikke overile deres Pelotons, 
for med desto mere Orden at kunne rykke ind i 
Allignementet. 

Skal Bataillonen svinge til venstre, og Com-
mandeuren commanderer: 

Marscheer op! 
iagttager det 8de Peloton det famme, fom i denne §. 
forhen er sagt om det ifte Peloton, med den Forskiel, 
at Officeren af det 8de Peloton, efler fuldendt Sving
ning, commanderer: 

Holdt! Til venstre - ret eder! 
hvorpaa Officeren paa venstre Flsi af dette Peloton 
gesvindt retter samme paa Adjutanten. 

De ovrige Pelotons-Officerer commandere: 
T r c r k  t i l - h o i r e !  

hvorved den hoire Flsi af ethvert Peloton maa iagtta
ge det samme, som forhen i denne §. om den venstre 
Floi ved Trykningen til venstre er sagt; og naar der 
er Plads til ac marschere op, commandereS: 

Lige ud! 
Saasnart et Pelotons fsrste Geled kommer ved det al
lerede alligneerte Pelotons andet Geled, commande
rer Officeren: 

Holdt! 
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Holdt? Tis venstre - ret eder! 
Officeren af det ottende Peloton retter det sy

vende, denne det siette o. s. fr. til Point de Vuet. 
Naar alle Pelotoner ere opmarscheerte og rette

de, commanderer Chefen: 
See til - hoire! 

Skal denne Bevægelse ^Vee med forkeert Front, 
saa commanderer BataillonS-Commandeuren: 

Hele Bataillon! Om - kring! 
Med Plotons! hoire^ (eller venstre ) sving! 

Paa Ordet: sving! tra'de Pelotons-Officererne frem 
i det tredie Geled, og Under-Officererne bag dem i 
det fsrste. 

Det tredie Geled betragtes nu som det forste, 

og al le forholde sig saaledes, som forhen er anfort.  

Marsch! Marsch! 
Tete-Pelotonet (det vcere det ferste el ler otten

de) svinger saavidt om, at,  naar Off iceren af samme 

commanderer: 

Holdt! 
Om - kring! 

Ret eder! 
det egentl ige ferste Geled, da beholder Adjutanten for 

sig, paa hvem Off iceren saa gesvindt som mueligt ret

ter si t  Peloton. 

De evrige Pelotons - Off icerer commandere ved 

Indrykningen i All ignementec, naar deres Pelotons 

nu vcerende tredie Geled kommer ved det al lerede al l ig-

neerte Pelotonsandet Geled, og ikke fsr,  kort efter 

hinanden: 

Holdt! 
Om-
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Om - kring! 
Ret eder! 

t rådende t i l l ige strax f rem i  det forste Geled, og rette. 

Dersom dette Manoeuvre ^al giores paa Cen

trumet, saa commanderer Batai l lons-Commandeu-

ren^ naar der skal svinges t i l  hoire: 

Forste halve Bataillon! 
Om - kring! 

De fire forste Pelotons, t i l l igemed de tre Fa

ne-Roder paa hoire Floi  asFane Underoff icererne, gisre 

Vendingen; men Fanerne med t i lhorende Underoff i 

cerer, som her marqvere SvingningS-Puncten, bl ive, 

t i l l igemed Pelotonerne af den venstre Floi ,  staaende. 

Hele Bataillonen! 
Med Plotons! Hoire - sving! 

Off icererne af de Pelotons, som have giort  Vendin

gen, trcede frem i  det tredie Geled. 

Mcnsch! Marsch! 
og strar derpaa: 

M a r s c h e e r o p !  
Underoff icererne i  Fane-Pelotonet svinge efter den jam

me opgivne Direct ion saaledes, at de tvende paa hoire 

Floi  svinge baglands, og de tvende andre fremad. 

Pelotonerne troekke sig venstre ud, marschere i  

All ignementet,  og rette sig efcer Fanerne, hvi lke al le

rede maa vaere rettede af Chefen. 

Naar de f ire Pelotons, hvi lke have giort  

Vendingen, komme i  All ignementet,  commanderec 

enhver as disse Pelotons-Off icerer: 

Holdt! Om - kring! 
Til venstre - ret eder! 

M sprin-
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springe t i l l ige frem, og rette gesvindt fra Fanen af.  

Off iceren paa hoire Floi  af Fane-Pelotonet gier Be

gyndelsen med det 4de Peloton o. s. f .  

Naar al le ere opmarfcheerte, og have giort  

Vendingen, lader Chefen paa sædvanl ig Maade rette 

t i l  Midten. 

Skal denne Central -  Svingning ffee t i l  ven

stre, saa gior den anden halve Barai l lon, t i l l igemed 

de tre Fane-Noder, som t i lhore det femte Peloton, 

om-kring! 

De tvende Underoff icerer paa venstre Floi  af 

Facke-Pelotonet svinge baglands ,  og de tvende andre 

fremad. 

Pelotonerne trcekke sig hoire ud, og i  det ovri-

ge forholdes som forhen er ommeldt.  

E f t e r  O r d r e  a f  1 2 t e  A u g u s t  1 7 8 9  § '  2 .  

Naar med Pelotons udsvingeS, og strar derpaa 

kommanderes: Marscheev op', saa bl iver Officererne l ige

ledes foran Midten af Pelotonerne. 

§. Z-
Officererne forbl ive i  den anbefalede 2den Ntarsch, 

opfsre deres Pelotons ordentl ig, og ikke lsbende, t i l  Ste

det, hvor de skal staae, savvel herved som ved Deploicrin* 
gen; naar der rykkes i  All ignementet, maae de paasee, at 

Folkene »re sluttede, for ei at tabe Distancen, og bestandig 
al lerede ved det 2det Geled af det staaende Peloton kom

mandere: Holdt! for ei at overfloie All ignementet. 

§. li o, 
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§. Il O. 

O m C o n t r a - M a r s c h e n .  

Skal med en en Front staaende Batai l lon fra 

Stedet af contramarschereS, faa at Fronten kommer 

derhen, hvor den nu vender Ryggen, commanderer 

Batai l lons-Commandeuren: 

Hele Bataillonen! 
Hoire- (venstre-) om! 

det forste ^. i l fcxlde trcrder Adjutanten paa det Sted, 

hvor efter Contra Marschen hoire Floi  kommer t i l  at 

staae, nemlig to Skridt fra zdie Geled paa venstre 

^ lsi ;  og i  andet Ti l fcr lde, der hvor venstre Flei  j^al 

staae, nemlig ro skr idt ^ra zdie Geled paa hsire 

Floi .  Det iste Geled marfcherer al t faa bestandig 

paa Adjutanten, som sti l ler sig saaledes, at han, ef

ter at Batai l lonen igien har giort  Vendingen, har 

Front imod famme. 

Officererne udi iste Geled traede ved denne Lel-
lighed, og ellers, naar der marscheres med hsire el
ler venstre om, tre Skridt til Siden, nemlig: i for-
ste Fald til venstre, og i andet til hsire. Underoffi
cererne i zdie Geled troede imidlertid frem i iste. 

Contra - Marsch! Marsch! 
og nu forholder Bataillonen sig aldeles som i §. I z er 
anfort. 

Efter at Bataillonen har giort Holdt, og Ven
dingen, trcede Officererne og Underofficererne igien 
hver paa sit Sted. 

M 2 Er 
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Er Batai l lonen afmarscheret med Pelotons til 
hoire, og ffal  marschere samme Vei t i lbage, com-

manderer Batai l lons^Commandeuren: 

Bataillon! Holdt! 
Hoire - om! 

Contra-'Marsch! Marsch! 
Pan Orde:: Contra! gaae Pelotons-Off icererne ge

svindt diohen, hvor den hoire Floi  af deres Peloton 

vi l  komme t i !  at staae, nemlig to Skridt afsides bag 

det )die Geled paa venstre Floi  afPeloronet, og giore 

Front t i l  den Side, hvor Pelotonet sral have fron

ten hen, rettende sig vel den eene paa demanden, og 

^ '^.observerende t i l l ige den r igt ige Afstand. (F«g. Z-) 

Saasnart Pelotonerne have contramarjcheret,  

commanderer enhver Off iceer r i l  j l t  Peloton, jom, 

saameget muel igt,  maae ffee paa eengang: 

Holdt! Venstre-om! 
Rel eder! 

rettende hurtig samme. 
Batai l lonen staaer al tsaa nu afmarscheret t l !  

venstre. 
Er Batai l lonen afmarscheret t i l  venstre, og 

skal med Pelotons contramarschere, da giores dette 
oqsaa med boire om, og forholdes paa samme Maa-
de, som forhen i denne §. er sagt; og kommer altsaa 
Bataillonen til at staae hsire afmarscheret. 

Skal paa denne Maade contramarscheres, naar 
Pelotonerne allerede ere i  All ignsmentet, og det jam

me All ignement ffa! vedblive, gisre ikknn Officererne 

hsire omkring, og gaae fire Skridt fremad, rettende 

vel den eene paa den anden (Fig. 4); og omend-
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stisnt der maatte v«re afmarscheret til venstre, skeer 
Contra-Marschen dog alligevel med heire om af Pelo
tonerne, som derefter af Officererne rettes ti! venstre. 

Er Vataillonen udsvinget med Sectioner og i 
Marsch begreben, men Ml contramarschere, com--
manderer Bataillons-Commandeuren: 

Contra-Marsch 
hvorpaa Tete-Sectionen, faldende i anden Marsch, 
dreier sig uden Commando til hsire, hvilket de ovrige 
Sectioner giore ligeledes, naar de komme paa det 
Sted, hvor Tete-Sectionen har dreiet sig. Naar de 
2 de fsrste Sectioner have dreiet sig, commanderer 
Bataillons-Commandeuren: 

Der stal marscheres - op! 
hvorpaa Officeren, saavel af det allerede contramar-
scheerte Peloton, som og Officererne af de andre, saa-
snart de efter Dreiningen koinme ind i det nye Allig-
nement, trcede paa heire eller venstre Floi af Peloto-
nets forreste Section, eftersom 2tfmarschen har v«-
ret. Officererne marschere nu paa Adjutanten, som 
marqverer den Punct, hvor Teten efter Indsvingning 
kommer til at staae. I ovrigt forholdes, som i §» 
98 er foreskrevet. 

§ .  i n .  

A t  t a g e  f r e m a d  D i s t a n c e .  
Naar en til Deploiering stuttet Colonne skal 

tage Distance fremad, kan tvende strrMte Tilfalde 
forekomme: 

,) At det sidste Peloton s. Ex. naar til hoire var 
afmarscheret, det 8de sikal blive staaende, og 

de 
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de 7 forreste Pelotons marschere fremad, fsl-
geligen det 7de tage Distance fra det 8de, det 
6te fra det 7de 0. f. v. 
I derce Fald- commanderer Bataillons-

Commandeuren: 
Fremad tag - Distance! 

Officererne trcede paa venstre Floi af Peloto
nerne, og commandere til deres Pelotons: 

See til - venstre! 
Adjutanten afprikker hurtig Bataillonens for-
nsdiie Distance fra venstre Floi af, for at 
marqvere den Punct, hvor efter Indsvingnin
gen den hoire Flsi kommer til ac staae, og fol-
geligen marqverer Point d'appuiet, hvorfra 
siden Retningen 1>'eer. 

Marfch! Marfch! 
De 7 forreste Pelotons trcede paa eengang an 
i anden Marfch; men det 8de Peloton bliver 
staaende, og commanderer Officeren af samme, 
ikkun som allerede er sagt: 

See ti! - venstre! 
Saasnart Officeren af 7de Peloton feer, at 
han har den fornodne Afstand fra det 8de Pe
loton, commanderer han: 

Sovende Ploton! Holdt! 
Til venstre - ret eder! 

Paa samme Maade forholder sig Officeren af 
det 6te, naar han har den tilborlige Afstand 
fra det 7 de Peloton, og ligeledes alle ovrige 
Pelotons-Commandeurer, naar de have erholdt 
den fornodne Afstand fra det bag dem vcerende 
Peloton. Atle 
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Atle Officerer maa ikke allene iagttage deres 
Distance, men ogsaa marschere vel rettede i 
Allignementet. 

Naar alle Pelotons siaae saaledes med be-
horig Afstand fra hinanden, commanderer Ba-
taillons-Commandeuren (efter at have rettet 
paa scedvanlig Maade i Allignemenret): 

Med Plotonsvenstre - svillg! 
Marsch! Marsch! o. f. v. 

Har Bataillonen vceret venstre asmarscheert, 
forholdes vice versa, ikkun med den Forjciel: 
at Officererne forblive paa hoire Floi af deres 
Pelotons, og at Adjutanten stiller sig der, hvo? 
efter Indsvingning den venstre Floi kommer til 
at staae. 

2) Skal derimod Oueuen ikke blive staaende; men 
den hele Colonne marschere: 

a) Fremad og ligeud, saa commanderer Batail-
lonS-Commandeuren: 

Fremad tag - Distance! 
naar her atter antages en til hoire afmarfcheert 
Bataillon, saa troede Officererne, ifald der 
fkal marfcheres i Allignementet, paa venstre 
Floi af Pelotonerne; men ellers forblive de paa 
hoire Floi af samme. 

Marsch! Marsch! 
Det rste Peloton trceder allene an i anden 
Marsch, og saasnart Officeren af 2det Peloton 
seer, at han har den sornodne Distance, com
manderer han til sit Peloton: 
2det Peloton! Marsch! Marsch! 

Paa 
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Paa samme Maade fslger det tredie, og deref
ter de andre Pelotons. 

b) Skulde Bataillonen udsvinge udi det samme 
Mignement, hvori d^n ville komme, naar 
Deploieringen var ff'eet, da maa VakaillonS-
Commandeuren derom avertere Officererne af 
Tete-Pelotonet. 

Bataillons-Commandeuren commanderer: 
Frem af lag - Distance! 

Marsch! Marsch! 
den hele Colonne troeder paa eengang an i an
den Marsch, og rykker efterhaanden hen til 
Svingnings-Pnncten; men Officeren af det 
iste Peloton commanderer faa strax til sit Pe
loton : 

Hoire - sving! 
Paa Ordet: sving! svinger Pelotonet, efterdi 
det allerede er i anden Marsch, og efter Sving
ningen commanderer Officeren: 

Lige ud! 
See til - venstre! 

trådende tillige paa venstre Flsi af Pelotonef. 
Officeren af 2det Peloton lader svinge, 

naar den af iste commanderer: Lige ud! og 
forholder sig i svrigt, ligesom den af iste. 

Derefter folger Officeren af det z die og saa 
alle andre Pelotons-Officerer. 

Adjutanten marqverer Point d'appuit eller 
det Sted, hvor hsire Flsi ffal staae, og mar-
scheres sslgeligen lige paa ham. 

Een 
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Et Pelotons-Distance fra Adjutanken, com-
manderer Bataillons-Commandeuren: 

Bataillon! Holdt! o. s. v. 

Har Bataillonen voeret venstre afmarscheret, da 
forholdes i begge foromtalte Tilfalde a. og b. vice 
verfa, og det 8de iagttager nu det, som om det ists 
Peloton tilforn er sagt. 

a) Hautboistern? og Tambourene, som, me
dens til Deploieringen har vnret stnttet, have 
vceret bag Bataillonen, forfsie sig strax hen 
paa deres Sted, faastiart de Pelotons, hvor 
de henhore, have deres Afstand. 

b) Ved Svingning i Allignementet, maa vel paa-
holdes, at den Floi, som Ml svinge, ikke 
svinger, serend der commanderes. 

E f t e r  O r d r e  a f  2 Z d e  A p r i l  1 7 9 Z .  

Infanteris-Reglementets 111 §, som handler om 
at tage fremad Distance paa forff iel l ige Maader, anbefaler 

Commandeuren ved enhver af disse Evolutioner de samme 

Commando-Ord. For nu strax at-vide, paa hvilken Maa? 

de Distancen ffal tages er befalet, at efterfslgende for Frem
tiden ffal t iene t i l  Nettesnor: 

1) Naar en paa halv Distance fluttet Batai l lon ffal 
tage Distancen ved, at det bageste Peloton bliver 

s t a a e n d e .  I n f a n t e r i s  -  R e g l e m e n t e t s  p a g .  i Z i  o g  
182, commanderer Chefen: 

Bag fra tag Difta»lrenl 
2) Naar en paa halv Distance fluttet Batai l lon ffal 

tage Distancen ved, at Queuen ikke bl iver staaende, 
men hele Colonnen marscherer fremad og l ige ud, 

Jnfanterie-Reglementets pag. 18Z forbl iver det ufor
andret 
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andret efter Reglementets Bydende, at nemlig Che

fen commanderer: 
Fremad tag Distancen z 

z) Skulde Bataillonen udsvinge udi det samme Allig-
ncment, hvori den vilde komme, naar Deplsieringen 
var steet, Znfanrerie-Reglementets pag. 184, da 
commanderer Chefen: 

HHire (eller Venstre) Sving! 
Lremad tag Distancen! 

Marsch! Marsch! 
0. s. v. 

Reglementet taler ei om at tage fremad Distance i 
Marschen; men naar Chefen vil giere det, formedelst en el
ler anden Omstændighed, kan det ligeledes ffee. Pelotons-
Officeren af de bageste Pelotons commanderer ikkun i saa 
Fald til deres Pelotons: Rorte Skridt! indtil de have 
den fornodne Distance, hvorpaa de commanderer: Ordi-
naire Skridt! 

§. 112. 

Om at trcekke Floien frem. 

Naar en Bataillon, som er afmarscheret til 
hoire, vil forandre sin Marsch derhen, at den efter 
Indsvingning saaer en anden Front, og desaarsag 
ville vcrre afmarscheret til venstre, og tillige vinde el
ler menagere Terrain, da 5an saadant ^ee paa trende 

sorskiellige Maadcr: 
1) Ved at l ade  det 8de Pe lo ton  marschere  igien-

nem.  Ba ta i l l onS-Commandeuren  comman

dere r  a l t saa :  

Det 8de Peloton stal marschere igiennem. 
Officeren af de 7 forreste Pelotons commande
rer saa sirax til dcreS Pelotons, nævnende til
lige efter deres Styrke, hvor mange Skridt 

sam« 
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samme ffal aabne sig; f. Ex. Pelotonet bestaaer 
af i 8 Roder, 

9 Skridt- hoire- og venstre-
aabner eder! 

Marsch! Marsch! 
den hoire halve Deel flutter sig til hoire, og 

den venstre Deel, seende tillige didhen, til 

venstre, saa meget, at et Peloton med Hee! 

Front kan marschere igiennem, hvorncest Osfi-

ceretl commanderer, trådende et Skridt frem: 

Holdt! Ret eder! 
det 8de Peloton aabner sig ikke ; men saasnart 

Officeren af dette Peloton seer, at det ?de 

Peloton har aabnec sig paa behsrig Afstand, 
commanderer han: 

Marsch! Marsch! 
og marscherer saaledes igiennem de Pelotons, 

som have aabnet sig, sorbl ivende bestandig i 
anden Marsch, indtil Bataillons-Commandeu-
ren anderledes commanderer. 

Saasnart det 8de Peloton er kommen det 

7de sorbi, commanderer Officeren ved samme: 

Til venstre og hoire - stut eder! 
Marsch! Marsch! 

(den Bevægelse, som giores af den hoire Flok, 
vorder altid forst benceviiet) 

og efter at samme er stuttet, commanderer han 
ganffe kort: 

Holdt! Marsch.' Marsch! 
folgende saaledes det 8de Peloton. 
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Paa samme Maade forholde sig alle svrlge 

Pelotons, naar det bag dem staaende er mar-

scheert igiennein. 
a) Aabnmgen og Anstutningen skeer 

efter den i det iste Cap. iste Art. §. 14 

givne AnviiSning. 

b) Hautboisterne og Tambourene aabne og stut-

te sig bag Pelotonerne paa samme Maade, 

som den, hvortil de henhore, og folge i 

Marschen. 
Har til venstre vceret afmarscheert, da forhol

der sig nu det iste, som forhen om det 8de er 

sagt. 
2) Der antages atter, at Bataillonen er til heirs 

afmarscheert. 
Batail lonS-Commandeuren commanderer: 

Hele Bataillon! 
Hoire- (eller venstre-) om! 

Den venstre Floi ??al trcekkes - frem! 
Paa det sidste Ord: frem! commanderer Of

ficeren af det 8de Peloton til samme: 

Marsch! Marsch! 
og marscherer dermed i lige Linie saa vidt frem, 

at sammes venstre (eller hoire) Floi kan mar-

schere tet hen, ved og sorbi det 7de Pelotons 

hoire ("eller venstre) Floi, hvorpaa Officeren 

af 8de Peloton commanderer: 

Holdt! venstre- (eller hoire-) om! 
Marsch! Marsch! 

og marscherer frem tet ved den hoire (eller ven

stre) Floi af de forreste Pelotons, forblivende 
besian-
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bestandig i anden Marsch, indtil BataillonS-
Commandeuren anderledes commanderer. 

Saasnart det 8de Peloton kommer hen ved 
det?de, saa commanderer Officeren af?de 
Peloton til samme: 

Marsch! Marsch! 

og forholder sig, som Officeren af det 8de Pe
loton. 

SaaledeS forholde sig alle evrige Pelotons, 
og solge een efter den anden. 

Skal, ved at trcekke Flsien frem, strar 
marschereS i Allignementet, da maa Officerer
ne, naar de meo deres Pelotons have trukket 
slg ud cil Siden, og ril venstre skal indsvingeS, 
trcede paa venstre Floi af samme, og comman-
dere tillige: See til - venstre! 

Har Bataillonen-voeret asmarscheert til ven
stre, saa forholdes vice versa, og iagttages nu 
ved det l ste Peloton, hvad forhen om det 8de 
er fagt. 

z) Vataillonen antages at vaere til hsire afmar-
scheert, og den venstre Floi eller 8de Peloton 
Ml trcekkes frem, og komme til at staae paa 
samme Sted, hvor nu det iste staaer, uden 
ar tabe et eneste Skridt, for igien at kunne 
indsvinge til hoire. 

Baraillons-Commandeuren commanderer: 
Den venstre Floi skal trcrkkes frem! 

Hele Batoillonen! om - kring! 
Alle Pelotons giore omkring, det 8de Pelo
ton undtaget, til hvilket Officeren af samme 
commanderer til samme Tid: Ven-
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Venstre - om! 
5)?aar paa denne Maade een af Floiene ^al 

trekkes frem, da tiener t i l  bestandig Regel, at 

naar, som her, den venstre Floi Ml rrcekkes 

frem, commanderer Officeren af det 8de Pelo

ton bestandig vcnstre- om! Skal derimod den 

hoire Floi trcrkkeS frem, commanderer Office

ren af det i ste Peloton stedfe hoire -- om! 
^atail lons-Eommandeuren commanderer: 

Marsch! Marsch! 
Hele Baeail lonen trceder paa eengang an i  an

den Marjch, og naar Officeren af det 8de Pe

loton er kommen med famme ved det 7de Pelo

tons venstre Floi, faa at han kan marfchcre 

denne tet forbi, commanderer han meget kort 

efter hinanden: * 

Holdt! Hoire - om! 
Marsch: Marsch.' 

og marscherer paa Adjutanten, som naar det 

8de Peloton har giort venstre om, sti l ler sig 

ikkun fremad et Pelotons Afstand fra iste Pe

lotons venstre Floi, marqverende den Punct, 

hvor venstre Floi efter Indsvingning kommer 

t i l  at staae. 

Det 7de Peloton marscherer hen paa det 
Sted, hvor det 8de har trukket sig fra, og 
Officeren ved samme commanderer i Marschen: 

Hoire - om! 
Marsch! Marsch! 

og naar det 7de Peloton er kommet saa vidt 
til Siden, at det kan marschere det 6te Pelo

tons 
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tons venstre Flsi tet forbi, commanderer Offi
ceren : 

Holdt! Hsire om! 
Marsch! Marsch! 

og fslger det 8de Peloton. 

Saaledes forholde sig atle svrige Pelotons, 
og Officererne, naar de komme i Allignemen-
tet, marHere, vel rettede paa hinanden, ob
serverende tillige Distancen; men paa det den
ne desto bedre kan beholdes, maa det 8de Pe
loton ikke troede faa vidt ud, som stedvanlig. 

Naar alle Pelotons saaledes ere komne i 
Allignementet, commanderer Bataillons-Com-
mandeuren: 

Bataillon holdt! 

og lader indsvinge. 

Har Bataillonen voeret venstre afmarscheert, 
forholder fig det iste Peloton, som forhen om 
det 8de er sagt, og iagttages ikkun, at Offi
cererne, ester at have trukket fig frem med de
res Pelotons, trcede paa venstre Flsi af sam
me, commanderende tillige: 

See til-venstre! 
og marschere paa Adjutanten, som nu stiller 
sig et Pelotons Afstand frem ad fra 8de Pelo
tons hsire Flsi. 

§. li?. 
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§ .  I l  3 .  

Om at trakkL sig igiennem den anden 
Trcefning. 

Naar en Trcefning trcekker sig igiennem den 
anden, steer dette enten i Avancering eller i Reti-

rering. 
I fsrste Tilfalde marfcherer den anden Trcef

ning, som herom maa voere averteret, i anden Marsch 
hm imod den fsrste, og naar den normer sig samme 
omtrent paa zo Skridt, commanderer Commandeu-
ren af den fsrste Træfning: 

Hele Batmllonen! Hsire-om! 
MedPlotons! Hsire om-sving! 

Marsch! Marsch! 
Pelotons-Officererne, som paa Commandoet 

hoire-om! ere traadte til Siden, gaae paa Comman-
do-Ordet: sving! igien paa hsire Flsi af deres Pe
lotons i i ste Geled, for at dirigere Marfchen. 

Officeren af 5 te Peloton trceder ved denne Lej
lighed over de trende Fane-Noder af hans Peloton. 

De hsire Flsi- Roder af Pelotonerne svinge sig 
2. Vending paa Stedet hsire om, og esterfslgeS af 
de svrige Roder, naar de komme paa Flsi-Rodernes 

Sted. 
Samtlige Pelotons marschere lige ud, og rette 

sig til venstre ester det iste Peloton, hvil^ec maa mar

schere snorret frem. 
De Underofficerer, fom tilhsre Fane - Pesoko

net, forblive paa Fwien af det z re Peloton, og jee 
ligeledes til venstre efter det 1 ste Peloton. ^ 
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De Pelotons i den anden Trcefnina, paa hvilke 
de som trcekke sig igiennem, stode an, lade paa 4 
Skridts Afstand 4 Noder bryde af, som stette sig bag 
Bataillonen, den halve Deel med hsire, og den an
den halve Deel »ned venstre om. Men skulde dette 
tra'ffe de 4 Roder af Bataillonens hoire eller venstre 
Flsi, da siette sig de fsrste alle med venstre om bag 
iste Peloton, og de andre med hoire om bag 8dePe
loton. 

Saasnart de Pelotons, som trekke sig igiennem, 
ere komne igiennem, maa de aforudte Roder straz, 
marschere op. Commandeuren af den 2den Træf
ning, hvilken ogsaa, medens der trcrkkeS igiennem, 
bestandig er bleven i anden Marsch, lader, saasnart 
alle ere igiennem, giore Holdt, paa det hurtigste rette, 
og derefter syre. 

Den sig tilbage trekkende Vataillon fortsætter 
sin Marsch, og naar den er kommen omtrent 20 Skridt 
bag den anden Trcefning, commanderer Comman
deuren: 

T's hoire formeer-Pelotons! 
som j^keer paa den i 1 ite §. omtalte Maade, og naar 
Pelotonerne ere formeerte: 

Balaillonj Holdt! 
end videre: 

Bataillon! 
Marsch! 

og efter at have nu marscheert enBaraillons-Distance, 
commandereS; 

Bataillon'. Holdt! 
Om-kring! 

N Til 
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Til Midten! Net eder! 
og ester Retningen: 

See til hoire! 
5!0la. Ved forommeldte Pelotons Formering er at 

iagttage, at de 4 UnderofficeerZ-Noder, som 
hore til Fane-Pelotonet, formere sig til ven-
sire baglcends, for at komme i Linie med det 
5 te Peloton. 
Den i ste Træfning kan ogfaa efter Omstændig

hederne, for at appuyere den venstre Floi et Sced, 
trackke sig igiennem den anden Træfning, ved at Pe
lotonerne gisre venstre om. 

Chefen commanderer i faa Fald: 
Hele Bataillonen! venstre-om 

Med Pelstonsvenstre om - sving 
Paa Ordet: sving! troede Officererne paa venstre 
Floi af deres Pelotons. 

Marsch! Marsch! 
Pelotonerne rette sig nu til hoire efter det 8de Peloton. 

Efter Igiennem-Marschen formeres Pelotonerne 
til venstre. Officererne troede igien paa hoire Floi af 
Pelotonerne, og forholdes i ovrigt, fom allerede er 

ommeldt. 
Dersom denne Jgiennemtr<?kning skeer i Neti-

rering, saa bliver den anden Træfning staaende, og 
Commandeuren af Bataillonen i ssrste Troefning com
manderer : 

Hele Bataillonen! om-kring! 
Marfch! Marsch! 

og naar han kommer den 2den Trcefning paa 30 Skridt 
ncer, commanderer han: 

Ba-
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Bataillon! Holdt! venstre-om! 
Med Pelotons! hoire om-sving! 

Marsch! Marsch! 
Jgiennemrrcekningen, saavel som den paafol-

gende Opmarfch, skeer l igesom forhen er sagt. Saa-

snarrde sidste Roder have trukket sig igiemiem, og de 

afbrudte 4 Roder ved den siaaende Batail lon iqien 

ere indrykkede> lader Commandeuren ufortovet char

gere. 

Vi l  Batail lonS-Commandeuren i  Retl 'rerinqen 

trekke sig igiennem med hoire-om! da commande-

rer han: 

Hoire. om! 
Med Pelotons! venstre om-sving! 

Officererne trcrde paa venstre Flsi af Pelotonerne. 

Marsch! Marsch! o. s. v. 

§  l i 4 -

O m  M a r s c h e n  m e d  F l a n q u e r n e .  

Naar en Batail lon vi l  dcekke sine Flanquer, saa 

tages Floi-Pelotonerne (eller Divisionerne) derti l .  

Commandeuren commanderer; 

i s t e o g  8 d e P e l o t o n !  f o r m e e r - F l a n q n e r e .  
Ofsicererne af disse 2de Pelotons commandere t i l  de

res Pelotons: 

Om kring! 
Den af i  ste Peloton lader derpaa svinge t i l  hsire, og 

den af 8de t i l  venstre, saavidt om, indti l  de staae 

bag Batail lonen, som afbrudte Pelotoner, hvorncrst de 

commandere: 

N 2 Holdt! 
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Holdt! Om-kring! 
og rette deres Pelotoner, den af iste Peloton til ven
stre, og den af 8de til hsire. 

Officererne forblive paa Flsien af deres Pelo
tons. 

Marscherer Bataillon frem ad, saa marsche-
rer det iste Peloton med venstre, og det 8de med 
hsire om, og fslger Bataillonen. Gier Bataillonen 
holdt, faa gisre Flanque-Pelotonerne det fsrstehoire-
og det ottende Peloton venstre-0M. 

Gier Bataillonen hsire omkring, da gisr iste 
Peloton venstre- og ottende hsire-om, og saette slg 
bag Bataillonen, som i §. ioi ncermere er forklaret. 

Skal Flanquerne i Marfchen formeres, og 
BatailloilS-Connnandeuren commandeurer: 

Forste og ottende Peloton! formeer-Flan-
querne! 

saa forholde sig Officererne af disse Pelotons, som om 
d e r e s  P e l o t o n s  f f u l d e  a f b r y d e ,  o g  h v o r o m  i  § .  i o i  
findes ncermere 2tnviisning. 

Tambourene, som tilhsre Flangue-Pelotonerne, 
forblive bag samme, og marschere med venstre og 
hsire om. 

Naar en Flanque marscheres, og noget fiendt-
lig paastsder, saa den nsdsages at fyre, da gisr den 
Holdt, og hsire eller venstre om, og fyrer; men saa-
snartderer fyret, og Krudt er kommen paa Panden, 
og denne er sluttet, commanderes strax derpaa venstre 
eller hoire om ; og Marschen fortsattes, hvorved Ge
viret tillige bringes til Ladning, og derefter huldres, 
uden at Marschen derved standses, og maa, saameget 

mue-
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mueligt, forebygges, at Gelederne og Roderne ikke 

komme for meget fra hinanden, paa det naar Ladnin

gen over alt er scerdig, de bageste Roder ikke behsve 

at lobe, for at stutte an t i l  de forreste; men at de 

alle faa strax kan falde i  lige Fodslag og ordentl ig 

Marfch. Sknlde Batail lonen, hvor Flanquen sto

der an r i l ,  v^re kommen for langt fra den, da maa 

den falde i  anden Marfch, indti l  den har naaet den. 

Flcmquerne maa vcere afdeelte i  halve Pelotons, for 

at kunne chargere med saadanne, i  hvilket Fald der 

begyndes med det andet halve Peloton at fyre, naar 

Flanquen er paa hsire Flsi. 

Marfcherer en heel Division en Flanque, og 

denne Ml fyre, da Der dette efter Omstændigheder

ne, enten af hele Divisionen paa eengang, eller ogfaa 

Pelotonsviis, da i  sidste Fald det andet, el ler l ige 

Peloton l igeledes begynder. 

Skulde det trceffe den venstre Flanque at fyre, 

da begynder ved denne Leil ighed, enten det forste hal

ve eller hele Peloton. 

Marfcherer en heel Batail lon en Flanque (som 

da er udsvinget enten med Pelotons elle? SectionS) 

og bliver nedsaget at fyre, da maa forst ordentl ig 

indsvinges, og efter Fyret forst lades, og Gevceret 

voere paa Skuldren, forend der igien udsvinges; men 

nu fortfcettes Marschen t i l  Batail lonen alt id i  den an

den Marsch. 

Anno i?88» 
Naar en Bataillon har formeert Flanque paa Flsie-

ne, og siden efter gisr omkring, da stal, for Sen fslgende 
Tid, 
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Tid, Flanquerne ikke bringes mere bag Bataillonen, men 
ikkun med hoire eller venstre om saa strar vende sig bidhen, 
hvor Bataillonen er henvendt; og naar Bataillonen retire
rer, da fslger Flanquerne denne Bevcegelse, og forblive 
saaledes for Fronten af den retirerende Baraillon. 

E f t e r  O r d r e  a f  2 0 d e  Z u n i  i  1 7 8 9  § -  2 .  

Naar det isie eller 8de Peloton i Netraiten ffal 
giore Flanque, saa formerer det iste Noderne til hsire, og 
det 8de Roderne til venstre, og marscherer saa Perpendicu-
lair paa de yderste Nvder af 2det og 7de Peloton, foran 
Bataillonen; naar de igien stal marschere op, saa comman-
dcrer Officeren af iste: Til venstre formeer Peloton! 
bliver saa staaende, indtil Bataillonen kommer til ham, da 
han igien folger samme. 

Officeren af 8de Peloton commanderer: Til l)6kre 
formeer peloton! og forholder sig derefter, ligesom den 
af forste. 

E f t e r  O r d r e  a f  26de A p r i l  1790 § .5 .  

Naar i Netirering af det iste og 8de Peloton Flan-
qnen skal formeres, saa ffeer det paa den under ao Junii 
1789 fra Generalitetet anbefalede Maade; Officeren af det 
en Flanque marscherende Peloton opholder sig hvor han vil, 
for ar vedligeholde Orden. 

§. -15. 

Af en Bataitlon en Front at formere en 
Colonne, uden at udsvinge med 

Pelotons. 

1) Der antages, at Colonnen skal formeres bag. 

' I^K.2. lcends paa forste Peloton, folgeligen den hoire 

5- Flsi foran (Fig. 5.) 
Batail lons Commandeuren commanderer: 

Hele Bataillonen! hoire - om! 
Hele Batail lonen gior hoire om, undtagen det 

fo rs te  
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forste Peloton, som Colonnen ffal formeres 

paa, og som derom forinden maa vcere averte

ret solgeligen bl iver den staaende. 

BaraillonS - Commandeuren commanderer 

derpaa: 
Paa forstc Peloton baglcends: hcel (halv) 

Distance (eller siuttet) formeer-
Colonnen. 

Marsch! Marsch! 
Alle Pelotons, det forste undtaget, som 

bliver staaende, troede paa eengang an, og 

marschere saaledes, at de komme at staae een 

efter den anden alle bag det forste Peloton i  

den anbefalede Distance. Officeren af det an

det Peloton (forblivende t i l l ige med de vvrige 

Pelotons-Officerer paa Floien af Pelotoner) 

naar han kommer med den hoire Floimand af 

hans Peloton bag den hoire Floimand af forste .  

Peloton, commanderer: 

Andet Peloton! Holdt! venstre-om! 
Ret eder! 

Denne Officeer maa noie rette sig paa den af 

forste Peloton, og det ham enten af Batail- .  

lonS-Commandenren eller Majoren givne Point 

de Vue. 

De folgende Pelotons- Officerer forholde fig 

l igeledes, og rette sig efter hinanden paa Offi

cererne af de tvende forste Pelo-ons. 

Nora. Skulde Colonnen stl l l tet formeres, da 

troede Haurboijterne og Tambourene bag 

samme, som naar t i l  Deploiering stuttes; 

el lers  
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ellers tr^de de bag de Pelotoner, hvorhen 
de hore. 

2) Skal derimod Colonnen formeres fremad paa 
forste Peloton, folqeligen den venstre Floi for
an (Fig. 6), saa commanderer Vataillons-
Commandeuren: 

HeleBataillonen! hoire-om! 
Det forste Peloton fom derom averteres, bliver 
atter siaaende. 

Paa forste Peloton! fremad! heel (halv) 
Distance (eller sluttet) Formeer-

Colomien! 
Marfch! Marfch! 

Alle Pelotons, det iste undtaget, trwde paa 
eengang an, og marfchere siialedes, at de 
komme en for den anden, alle foran det iste 
Peloton i den anbefalede Distance, fslgeligen 
det 8de Peloton havende Teten. 

Officeren af det andet Peloton, naar han 
kommer med den hoire Fleimand af hans Pelo
ton for den hoire Floimand af forste Peloton, 
commanderer: 

Andet Peloton! Holdt! venstre-om! 
Ret eder! 

Majoren maa rette Officeren af det andet Pe
loton fra Officeren af fsrste Peloton af paa 
Point de Vuet. 

Naar Officeren af det zdie Peloton kommer 
i lige Linie med Officererne af i ste og sdet Pe
loton, commanderer han ligeledes til sit Pe
loton: 

Holdt! 
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Holdt! o. s. v. 

Saaledes forholde sig al le de ovrige Pelo

tons-Officerer. 

z) Skal Batail lonen formere Colonnen paa de 

tvende forommeldte Maader paa det 8de Pelo

ton, commanderer Batail lons-Commandeuren: 

Hele Bataillonen! venstre om! 
det 8de Peloton iagttager nu det famme, som 

forhen det iste, og forholdes faavel med Com-

mando-Ordet, som med Pelotonerne vice versa. 

Ellers er her endnu at iagttage, atpaaCom-

mando-Ordet: Formeer Colonnen !  Off ice« 

rerne af de Pelotons fom have giort venstre om, 

troede hen paa venstre Flsi af famme, og naar 

den venstre Floirode af deres Pelotons kommer 

i  lige Linie med den venstre Flsirode af det for 

(etter bag) dem allerede all igneerte Peloton, 

commanderer enhver: 

Holdt! hoire om! ret eder! 
og springer faa strax hen paa hsire Flsi af Pe-

lotonet: 

Officeren af det 7de Peloton retter sig da 

paa samme Maade, som forhen om Officeren 

af det 2det Peloton er fagt, og de ovrige Pe

lotons-Officerer forholde sig l igefaa. 

4) Stal paa 4de og 5 te Peloton begge Floiene 

t i lbage, Colonnen altfaa formeres med Divi

sioner (Fig. 7), commandererBataittonS-Com-i'gli.2. 

rnandeuren: kjg. 7. 

iste, 2detog zdiePeloton! venstre-! 
6te, 7de 09 8de Peloton! hsire-om! 

den 



det 4de og 5 te Peloton bliver altsaa staaende. 
Paa 4de og 5tePeloton! baglands! 
Heel! (halv) Distance (eller flnttet!) 
Divisionsviis formeer-Colonen! 

Marsch! Marsch! 
de Pelotons, som have giort venstre om, saa-
velsom de som have giorc hsire om, forholde sig 
paa de i denne §. ommeldte Maader, naar 
baglcends Colonnen formeres, og stode saadan-
ne to og to Pelotons tilsammen, og formere 
Divisioner nemlig: 

bag 4de og 5 te Peloton, 
det zdie og 6te 

2det og 7de 
og i ste og 8de forblivende Qneuen. 

Colonnen kan ogsaa formeres paa et vilkaarligt 
Peloton, f. Ex. paa det 4de Peloton, den 
hsire Flsi for. 
Bata i l l onS-Commandeuren  commandere r :  

iste, 2det og zdie Peloton', venstre-! 
5te, 6te, 7de og 8de Peloton! hoire-om! 

den af 4de Peloton bliver staaende. 
Paa 4de Peloton! til hoire! 

Heel! (halv) Distance (eller stuttet) 
formeer-Colonnen! 
Marsch! Marsch! 

Pelotonerne forholde sig, alt eftersom de have 
giorc Vendningen, paa de for omtalte Maader, 
og bliver nn det iste Peloton Teten. 

Skal den venstre Flsi for, og sslgeligen 
det 8de Peloron have Teten, da commanderes 
i det Sted: Paa 



Paa 4de Peloton! til venstre! o. s. v. 
6) Vil man formere Colonnen, og tillige lade den 

gisre Front derhen, hvor Bataillonen vender 
Ryggen, for faaledes at marfchere tilbage, heire 
afmarscheert, felgeligen dec fsrste Peloton for
an ^Fig. 8), commanderer BataillonS - Com-^d. 
mandeuren: 

HeleBatailloi^en! hoire-om! 
Alle Pelotons i Bataillonen giore Vendningen. 

Skal nu Colonnen formeres paa et vilkaar-
ligt Peloton, f. Ex. paa det 7de commanderes: 
Med Pelotons! hoire om - sving! 

Paa?de Peloton! baglands! heel, (halv) 
Distance (eller flnttet) 

formeer^ Colonnen! 
Marsch! Marsch'. 

det 7de Peloton contramarscherer paa Stedet, 
og alle de Pelotons fom staae oven for det ?de 
nemlig det 6te, 5te og 4de 0. s. v. svinge ud, 
og marschere hen, stettende dem bag det syven
de Peloton. 
Ofsiceren af det 6te Peloton, naar han kommer 
i Linie med den af det 7de, commanderer: 

Slette Peloton! Holdt! 
Venstre > om 
Ret eder! 

saaledes forholder sig Ofsiceren af det 5 te Pe
loton, naar han kommer i Linie med den af 
6te, og saa fremdeles de ovrige Pelotons. 

Ofsicerrn af det 8de Peloton derimod mar-
scherer med samme ud til venstre, for det 7 de 

Pelo-
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Peloton; og naar han kommer i Linie med 
dette Pelotons venstre Floirode, contra mar« 
scherer han, indtil han atter kommer i Linie 
med den hoire Floirode af samme Peloton, da 
han commanderer: 

8de Peloton! Holdt! 
Venstre-om! 

Ret eder! 
Colonnen staaer altsaa hoire afmarscheert, i ste 
Peloton havende Teten. 

7) Skal paa forommeldte Maade Colonnen forme
res, til at voere venstre afmarscheert, folgeli-
gen det 8de Peloton foran, da commanderer 
Bataillons'Commandeuren: 

Hele Bataillonen! 
Venstre om! 

og naar antages et vilkaarligt Peloton, f. Ex. 
det 2det, commanderer han end videre: 
Med Pelotons! venstre om-sving! 

Paa 2det Peloton! baglcends! 
Heel: (halv) Distance (eller fluttet) sor-

meer-Colonnen! 
Marsch! Marsch! 

det 2det Peloton forholder sig som forhen er 
sagt om det 7 de. 

De Pelotons som staae neden for det 2det, 
nemlig: det zdie, 4de, 5te, 0. s.v. som for
hen det 6te, 5 te og 4de, 0. s. v. 
og det iste Peloton, som tilforn det 8de. 

Der forholdes i ovrigtvisa versa, ikkun med 
den Forsskiel, at Officererne, fom ere paa ven

stre 
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sire Flsi af Pelotonerne, naar de komme i Li
nie med den venstre Floirode af det 2det Pelo
ton, commandere, ncevnende tillige deres Pe
loton: 

Holdt! 
Hsice-om! 
Net eder! 

og springe igien gesvindt hen paa hoire Flsi af 
deres Pelotons, for derfra at rette. 

Bataillonen staaer altsaa nu til venstre af-
rnarscheret. 

E f t e r  O r d r e  a f  I 2 t e  A u g u s t  1789. §. z .  

Officererne maae vel iagttage, at de ved Colonne-
Formeringen ikke lsbe, og ei heller gisre for store Skridt. 

§. 116. 

O m  e n  B a t a i l l o n  Q u a r e e  p a a  S t e d e t .  

Bataillons-Commandenren commanderer: 
Hele Bataillonen! Om-kringl 

Alle Pelotons gisre Vendningen, undtagen det 4de 

og 5te, som af Bataillons - Commandeuren derom 
averteres, og folgeligen blive siaaaende. 

Med Pelotons! hoire- og venstre-sving! 
Formeer-Quareen! 

Paa Ordet: sving! troede Officeren af de Pelotons, 
som have giort omkring, frem i zdie Geled, og Un
derofficererne bag dem i i ste. 

/ 

Office-



2o6 

Officeren af 5 te Peloton, med bag sig havende 
Underosficeer, tråder paa hoire Floi af de trende Fa
ne-Noder af hans P^ocon. 

Officeren paa hoire Flsi as Fane-Pelotonen 
som cg de til samme horende Underofficerer, samt 
Hautboisterne og Regiments-Tambouren giore Om-
krinq paa Commando Order: formecr Quareen. 

Bataillons-Commandeuren commanderer der-

paa: 
Marsch! Marsch! 

og strax derefter: 
M a r s c h e e r o p !  

Paa Ordet: Marsch! Marsch! rykker Officeren af 
Fane-Pelotonet med de dertil horende Underofficerer, 
samt Hautboisterne et Pelotons-Afstand frem, gio-
rende derpaa omkring, og Officeren Mter sig for Mid-
ten af Underofficererne. Underofficeren bag Office
ren af Fane-Pelotonet trceder bag 4de Peloton, og 
flutter der, indtil Quareen igie'n brydes. RegimentS-
Tambouren, som er marscheert igiennem, soetter sig 
ved Siden af Hautboisterne bag Fanerne. Batail
lons-Commandeuren gaaer tillige ind i Quareen. 

Officeren af 5 te Peloton commanderer til det 

4de og sit eget Peloton. 
Til Midten-Ret eder! 

hvorpaa disse tvende Pelotons rykke tilsammen, og 
maa paa det gesvindeste rettes af Officeren as d^t 5^ 
Peloton, som ester Retningen lader det 4de Peloton 

igien see til hoire. 
De trende Pelotons af hoire Floi svinge nl 

hoire, og de trende af venstre Floi svinge sig til ven-
- sire, 
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stre, og forholde sig saaledes, som forhen er bleven 
omtalt i §. 109 , om Svingning med en heelBatail-
lon, naar det zdie Geled er foran. 

Naar det zdie og 6te Peloton have svinget sig 
saavidtom, at de kan rykke lige ind, og formere den 
2den og tredie Flanque, faa marfchere de endnu saa 
vidt fremad, ar ferstommeldte kommer til at staae m^d 
sit zdie Geled paa den zdie Node af 4de Pelotons 
hoire Flei, og det 6te Peloton med sit zdie Geled 
paa den zdie Rode af 5te PeletonS venstre Floi. Of-
ficererne af disse, nemlig det zdie og 6te Peloton, 
commandere derpaa: 

Holdt! Ombring! 
og troede iglen frem i i sie Geled, og i det Officeren 
afdet zdie Peloron trceder didhen, commandcrer han 
til sit Peloton: 

Til venstre-ret eder! 
Officeren af 4de Peloton troeder hen for sin egen hoire 
Floi-Rode, og retter paa denne det zdie Peloton saa
ledes, at decs i ste Geled staaer i lige Linie med sam
me, og naar denne Officeer efter Retningen trceder 
paa sin Post, commanderer den af det zdie Peloton 
til samme; 

See til - hoire! 
Ligesaa forholder sig Officeren af det 6te Pelo

ton, nemlig: han trcrder hen for den venstre Floi-
Rode af det Ate Peloton, og retter sit Peloton paa 
samme Maade. 

Retningen af hele Quareen beroer paa disse 2de 
Officerer; og paa det Flanquerne kan komme til at staae 
perpendiculair paa -^.eten, maa de i (2cerdeleshed see 

der-
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derhen, at Flsi-Roderne, efter hvi lke der vorder ret

tet, staae noiagtig paa deres Formand. 

Naar det 2det og ?de Peloton ere i  Linie med 

det zdie og 6te Peloton, saa giore de omkring! og 

iagttage det som nyelig er sagt om de sorrige Pelotons. 

Officeren af det zdie Peloton retter det 2det, 

og den af det ?de sit eget Peloton, og forholder Off i

ceren af det 2det Peloton sig, som forhen er. sagt om 

den af det zdie. 

Naar det iste og 8de Peloton ere komne i  Lt-

nie med det 2det og ?de Pelocon, giore de endnu ^ 

Svingning, det forste t i l  hoire, dec andet t i l  ven-

sire, og flntte Quareen saaledes: at deres yderste Ro

der paa hoire og venstre Floi staae i  Linie med det iste 

Geled af Side-Flanqnerne. 

Efter at disse tvende Pelotons ere indsvingeds 

og stodt t i lsammen, commanderer enhver Osj:ceer t i l  

sit Peloton: 

Holdt! Om kring! Net eder! 
Officeren af det Zde, trådende igien frem i  iste Ge-

leo retter gesvindt sit Pelotons hoire Floi-Rode paa 

det'?dc Pelotons forste Geled. Off iceren af det 2det 

Peloton maa l igeledes gesvindt rette det iste Pelotons 

venstre Floi-Rode paa sit eget Pelotons 1 ste Geleed, 

oa nu kan Officeren af det 8de Peloton rette samme fra 

hans hoire Floimand af paa den venstre Fleimand af 

iste Peloton. 
Naar det 8de Peloton er rettet, troeder Ofsice-

ren af ' i  ste Peloton z Roder t i l  hsire, rettende paa 

samme Maade sit egec Peloton. 

Offi-
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sig i  Quareen for Midten af 4de Flanque, z Skridt 

derfra, og commanderer denne Flanque. 

Tambourene paa hoire Floi af Batail lonm 

fordele sig bag i  ste og 2den Flanque, og de paa ven-

sire Floi bag zdie og 4de, giorende Front ind ad. 

Ved alle Quareer er Teten den 1 ste Flanque, 

(som her det 4de og 5 te Peloton) den t i l  hoire 

af Teten staaende Flanque, den 2den, (det 

2det og zdie Peloton) og den t i l  venstre staa

ende Flanque den zdie (det 6te og 7de Pelo

ton) Queuen (det iste og 8de Peloton) udgior 

den 4de Flanque. 

Ere Grenaderene ved Batail lonen, og denne 

altfaa bestaaer af io Pelotons, da bliver al l igevel 

det 4de og 5 te Mufqveteer-Peloton staaende og for

mere Teten. Det iste og 8de Musqveteer-Peloton 

derimod, isteden for at bl ive O ueuen, komme t i l  at 

siaae i  Side-Flanquerne, nemlig det i  ste Musqve-

teer-Peloton paa hoire Floi af2den Flanque, og det 

8de Musqveteer-Peloton paa venstre Floi af zdie 

Flanque, Grenaderene formeere altfaa ved denne Lej

l ighed den 4de Flanque eller Queuen, og iagttager 

det 2 det Grenadeer-Peloton, hvad forhen ved denne 

Leil ighed om det iste Musqveteer-Peloton er sagt, 

det iste Grenadeer-Peloton forblivende paa hoire 

Side af 2det Grenadeer-Peloton, maa efter den sid

ste ^ Svingning trcekke sig faa meget t i !  venstre, for 

at kunne all ignere sig med 2det Grenadeer-Peloton, 

og paa denne Maade formere Queuen. 

O Efter 
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Efter at disse 2de Grenadeer-Pelotons saaledes 

have formeert O.neuen, forholde Grenadeer-Officerer-

ne sig i ovrigt derved, som forhen er sagt om Office

rerne af det i sre og 8de Musqvetecr - Peloton; thi 

Grenadeer-Capitainen iagttager nu det samme, som 

for Officeren af 8de Musqveteer-Peloton, og Lieute-

nanren af 2det Grenadeer-Peloton det, som forhen 

Officeren af i sle Musqveteer - Peloton. Grenadeer 

Premier-Lieutenanten forblivende paa venstre Fioi af 

2det  Grenadeer-Peloton, iagttager ogsaa i Henseende 

til Retningen det samme, som tilforn Officeren af det 

2det Musqveteer-Peloton. 

Chargeringen med en Quaree lader sig ikke be

stemme ; thi det vil beroe derpaa, hvor Forsvaret vil 

vcere fornodens, da i saadant Fald Officeren comman-

derer til sit Peloton, efter at vssre sprungen er Skridt 

frem, ncevnende tillige sit Peloton: 

P'ton! sa'rdig! 0. s. v. 
En Regel er det, at tvende ncest ved hinanden 

staaende Pelotons aldrig maa fyre tillige, men maa 

underststte hinanden, naar det ene fyrer, saa gior det 

andet sig fcerdig, og naar det ene na'sten er scrrdig 

med Ladning, fyrer det andet, 0. s. s. 

Vil Chefen, i Hensyn til Exercer-'ngen, lade 

Auareen chargere med Pelotons , commanderer han: 

Med Plorons! Chargeer! 
Forste Flanque begynder! 

Chargeer! 
Hvorpaa det hsire Floi-Peloton af Teten (eller 4de 

Peloton) begynder, derna'st de evrige hoire Floi-Pe
lotons 
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lotons af hver Flanque, et efter det andet, Nemlig: 
det 6te, 8de og 2det. 

Naar det hoire Floi Peloton af den 2den Flan
que (det 2det Peloton) har fyret, begynder der ven
stre Floi Peloton af Telen (det 5 te Peloton) og deref
ter de ovrige venstre Floi-Pelotons af hver Flanque, 
nemlig det 7de — iste — og zdie; og naar dette sid-
ste har fyrer, begynder igien det hoire Floi-Peloton af 
Teten (det 4de Peloton 0. s. f., hvormed man vedbli
ver jaa lcrnge, som enten Baraillons-Commandenrett 
maalte have befalet, eller il,dtil han lader staae Vir-
belen, som igientages af famtlige Tambourer. 

Naar Grenaderene ere ved Bataillonen, og 
O.uareen sslgeligen bestaaer af i o Pelotons, da be
gynder alligevel Fyret ved det hsire Floi-Peloton af 
Teten (fierde Musqveteer-Peloton) og fslge de ovrige 
Pelotons i samme Orden som tilforn, nemlig: det 
slette, ottende Musqveteer, 2det Grenadeer og 2det 
Musqveteer-Peioton; og efter dette det femre, syven
de Musqveteer, sorste Grenadeer, sorste og rredie 
Musqveteer-Peloton. 

Bataillons - Commandeuren kan ogsaa lade 
O.uareen 6)argere med Roder. 

Naar Quareen ffal brydes, commanderer Ba-
taillons-Commandeuren: 

Quareeil stal brydes! 
Med P'lotons! venstre og hoirc-svinq! 

(Naar Flanquerne ikke ncrvnes, maa Chefen 
altid ved det Commando-Ord, som angaaer enhver 
Flanque isoer, vende sig med Ansigtet imod samme, 

O 2 for 
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for derved at give enhver Flanque best t i lkiende, hvad 

den har at iagttage.)  ̂  

Marsch! Marsch! 
Pelotonerne af den hoire Floi svinge t i l  venstre, 

de af den venstre Flsi t i l  hoire, marschere op og rette 

sig saaledes, som i  §. 109 om Svingning med en 

heel Batail lon er meldt. 

Det 1 ste og 8de Peloton svinge ^ Tour, fer-

end de begynde at troekke sig hoire og venstre, for at 

kunne marschere op i  Linien. 

Have Grenaderene sormeert Queuen, da for

holde begge disse Pelotons sig, som her om det iste 

Musqveteer-Peloton er sagt. 

Det 4de og 5 te Peloton aabne sig saa meget t i l  

hoire og venstre, at alt hvad som horer t i l  Fane Pe-

lotonet, igien kan indtråde. 

Hautboisterne og Tambourene, hvilke sidste paa 

Commando: Quareen stal brydes! sti l le sig bag 

det Flsi-Peloton, hvorti l  de hore, marschere igien 

paa deres Post. 

Efter Pelotonernes Opmarsch, lader Batail-

lons - Commandeuren paa soedvanlig Maade rette t i l  

Midten. 

E f t e r  O r d r e  a f  z i t e  M a y  1 7 9 0  § .  1 .  

Naar der er formeret Quaree, som attaqveres af 
Cavalleriet, saa kan Chefen, saalcenge som Fienden er langt 
borte, chargere nogle Gange med Pelotons; men saasnart 
den begynder at ncerme sig mere, commanderer han: Fyrste 
Geled f<?ld Geviret! og strax derpaa med Peloton: 
Chargeert! H^ire Fl^i begynder! Chargesrt! dette sid-
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ste angaaer ikkun det sdet Geled af pelotonerne, hvilke nu 
aftage hinanden Ilden i den Orden, som det skeer i Batail-
lonen, det iste Geled bliver staaende med feldet Gevoer og 
spcende Hanen. Naar Ilden stal ophore, saa siaaes en 
lang Virbel, hvorpaa det 2det Geled lader og ffuldrer; 
herpaa commanderes iste Geled: L)>r! dette Geled fyrer 
og bliver staaende, og strax derpaa: 2lndet Geled fceld 
Gevceret! Folkene af dette Geled spcende strax Hanen, og 
nn commanderes tilsidst: Andet Geled Fyr! hvorefter 
det, ligesom det iste Geled, bliver staaende med feldet Ge
voer. Naar Fjenden er gaaen tilbage, commanderes: L.ad Z 
hvorpaa begge Gelederne lader deres Gevcer vg skuldre. 
Der tages herefter alletider et eller flere Pelotons (eftersom 
Quareen bestaaer af en eller flere Batailloner) ind i Qua-
reen, som fordeles bag Flanquerne, og dependerer det af 
Chefen efter Omstændighederne, hvilke Pelotons dertil stal 
tages. Ved hver Afdeling er enten en Officeer eller tilforla
delig Underofficeer. Disse Folk ere bestemte til at indrykke 
paa de Steder, hvor Folk blive ffudt bort, eller Quareen 
faaer en Aabning. Ober- og Underofficererne som er ved 
disse Folk, maae derfor neie paapasse; saasnart de blive 
saadant vaer, da paa Hieblikket at hensende saa mange No
der som behsves. Ligeledes ere dlsse Folk bestemte til, naar 
enkelte Ryttere skulle trcenge ind i Quareen at nedstikke dem 
med Bajonetten. Naar en Quaree har giort holdt og stal 
fyre, saa stal hver Gang Officererne paa hoire og venstre 
Flsi af Flanquerne strax stille de yderste Roder af den ene 
Flanques venstre vg den anden Flanques hsire Flsi, i Form 
af en halv Cirkel, for mere at forstcerke de fire Vinkler, som 
de svageste Roder i Quareen. 

E f t e r  O r d r e  a f  2 v d e  M a r t s  1 7 9 Z .  

Den under zite May 1790 udgivne Ordre, an?^> 
gaaende en Quarees Forsvar imod Kavallerier anbefaler, at 
det 2det Geled ikke stal foelde Gevceret, fsrend det iste Ge
led har fyret; Regimenterne erindres paa nye at efterkom
me denne Befaling. 

Naar begge Gelederne have fyret. Folkene da 
ikke strax stal bringe Hanen i Roe, men staae ubevægelig 
stille med feldet Gevcer, indtil Chefen commanderer: 
^.ad! hvorpaa begge Gelederne bringe Gevcerene i den 

Stil-
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Skilning, som ved Gevceret f ladt, derefter satte Hanen c 
Noe og lade. 

§. 117. 
O m  a t  f o r m e r e  e n  B a t a i l l o n  

Q u a r e e  i  M a r s c h .  

Naar der er asmarscheret med Pelotons til hoi-
re, saa vorder til allerfsrst under ivaerende Marsch 
formerer Divistoner, og anstuttet paa halv Afstand, 
dernest commanderer Bataillons-Commandeuren: 

Bataillon! Holdt! 
Med P'lotons! hoire- og venstre-soillZ! 

Formen--Quarecn! 
Marsch! Marsch! 

det zdie og 5te Peloton svinger til hoire, og formere 
den 2den Flanque; det 4de og 6te til venstre, og for
mere den zdie Flanque; det 7de og 8de Peloton mar-
fchere i anden Marsch lige ud, og stutte O.uareen. 

Saasnart Pelotonerne have svitiget nok, com-
manderer enhver Ossiceer ril sit Peloton : 

Holdt! Ret eder! 
den 2den Flauque rettende til venstre, og den zdie 
til hsire. 

Naar det 7de og 8de Peloton er anstuttet, 
commanderer den bag denne Division sluttende Of-
siceer: 

4de Division! Holdt! Om-kring! 
Trcrd om! 

Ossicerern-kr<?de i det zdie Geled, naar de bag Di
visionen stuttenoe c!nderosstcerer, samt Tambonrene 
ere trcrdte lgieunem ind i Quareen, de bag Officererne 

staaende 
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staaende Underofficerer trttde imidlertid i l  ste Geled, 

og de fluttende Underofficerer stil le fig nu bag det nu 

vcerende zdie Geled. 

Officeren som commanderer den 4de Flanque, 

gaaer derefter paa venstre Floi af det 8de Peloton, el

ler den nu vcerende hoire Floi af vinenen, og retter 

den yderste Floirode perpendiculair paa den zdie Flan

que; Officeren af det 7de Peloton retter t i l  jamme 

Tid fin Floirode perpendiculair paa den 2den Flanque, 

og herncest rerter Commandeuren for den 4de f lanque 

begge Pelotons af denne t i l hoire, og gaaer derpaa 

ind i  D.uareen, stil lende fig paa den i  soregaaende §. 

anviiste Plads. 

Fanerne, Regiments Tambouren og Hautboi-

sterne, som paa Commando: Marsch! Mal'sch! 

trcede ind i  O.uareen, stil le fig, t i l l ige med Tambou-

rene, paa den i  soregaaende §. anviiste Maade. 

Ere Grenaderene ved Vatail lonen, formere 

difie Teten, og iagttage dec samme som for er jagr om 

det iste og 2det Musqveteer-Peloton, da difie i  saa 

Fald komme ti l at staae i Side - Flanquerne, nemlig 

i  ste Musqveteer-Peloton paa venstre Floi a^ 2den 

Flanque, og 2det A!usqveceer--Peloton paa hoire Floi 

af Zdie Flanque. 

Skal Quareen brydes, og der igien vordcr 

marscheret med Divisioner, saa commanderer Vatail-

lonS-Commandeuren: 

Qnarcen stal brydes! 
Tambourene forholde fig som sor er sagt. 

2den Flanque venstre- zdie Flanque 
hoire ̂  ym! 

Til 
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Til samme Tid commanderer Commandeuren af den 

4de Flanque: 

4de Flanque! Om-kring! Trced om! 
Hvorpaa han, samt de sluttende Underosfieerer og 

Tambourer, trcede igiennem hen paa deres Poster. 

Batail lons - Eommandeuren comnianderer end 

videre: 

Med P'lotons! venstre oq hoire om - sving! 
Formeer - Divisioner! 

Paa ^)rdet: sving! trlrde ^)sficererne as zdie 

og z te Peloton paa venstre Floi as samme. 

Marsch! Marsch! 
Forste Division rykker i  anden Marsch et Pelotons 

Afstand frem, og gisr paa Divifions-Commandeurens 

Commando Holdt. 

zdie og 5te Peloton svinge t i l venstre; 4de og 

6te t i l hoire, og stede saaledes det zdie og 4de Pelo

ton, det 5te og 6te Peloton ti lsammen, og comman

derer enhver Osficeer til sit Peloton, nemlig: de af 

zdie og 5te Peloton: 

Holdt! Hoire-om! 
og de af 4de og 6te: 

Holdt! Venstre-om! 
Officererne as zdie og 5te Peloton springe iglen pas 

heire Flei as deres Pelotons, for derfra at rette Di

visionerne. 

Fanerne, med ti lherende Underofficerer, samt 

Hautboisterne, troede paa deres Poster. 

Have Grenaderene havt Teten afQuareen, da 

forholde sig disse, som her om den i  ste Musqveteer-

Dw 
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Division er sagt, og denne igien som den 2den og 

zdie Mufqveteer-Division. 

Alle Divisionerne staae nu paa halv Afstand, 

og dependerer det afBatail lons-Commandeuren, hvad 

han efter Omstændighederne videre vil foretage. 

Har ti l venstre vceret afmarscheret, og ffal for

meres en Quaree, saa er det, omffiftet, dee samme 

som forhen. Det 7de og 8de Peloton udgior Teren, 

og det iste og 2det Peloton Oueuen; men ere Gre-

naderene derved, da formere disse O.ueuen. 

Man kan ogsaa i  Marsch formere Ouaree, naar 

med Pelotons er udsvinget, uden fsrst ak formere Di

visioner, og bliver det altsaa en aflang Quaree. 

Batail lons-Commandeuren commanderer i  yce-

rende Marsch: 

Quareen ffal formeres! 
Med P'lotons! hoire- og venstre-sving! 

Marsch! 
Paa Ordet: Marsch! commanderer Officeren af iste 

Peloton strax t i l  samme: 

Holdt! Ret eder! 
de lige Pelotons, saasom det 2det, 4de og 6te, svin

ge t i l hoire, og de ulige, nemlig: det zdie, 5te og 

7de svinge t i l venstre. 

Det 8de Peloton rykker frem og lukker Qua

reen. 

Officeren af det 2det Peloton commanderer t i l  

samme, efter at det haver giort ^ Svingning. 

Holdt! til venstre-ret eder! 
og rettes dette Peloton gesvindt afOfficeren af det iste 

Peloton. 

Offi-



Officererne af det 4de og 6te Peloton comman-

dere, enhver t i l  sit Peloton, efter at have giort j  

Soingning kort efter hinanden. 

Holdt !  Venstre om! Marsch! Marsch! 

og efter a t  have stsdt an, en ved den anden til det 

2det Pcloton. 

Hoidr!  Hoire-om! t i l  venstre-ret  eder!  

formerende saaledes den anden Flanque. 

Officererne af det zdie Peloton commandere 

t i l  samme, efter at have giort ^ Svingning. 

Holdt !  Hoire-om! Marsch! Marsch! 

og efter at have stsd t  an  t i l  i s te  Pe lo tons  vens t re  Floi  

Holdt !  venstre-om! ret  eder!  

rettende hurt ig sit Peloton. 

Paa samme Maade forholder Officererne sig af 

det 5te og 7de Peloton, formerende saaledes den zdie 

Flanque. 

Officeren af det 8de Peloton efter at have luk

ket Quareen, commanderer: 

Om kring! 

og udgior dette Peloton den 4de Flanque. 

Der forholdes, i  Henseende t i l  hvad ellers ved 

O.uareenS Formering er at iagttage, paa samme Maa

de, som allerede derom ti l forn er forklaret. 

Ere Greliaderene ved Batail loncn, da anseeS 

iste og 2det Grenadeer-Peloton, som her zste og 

zdet Musqveteer-Peloton, og bestaaer altsaa 2den 

og Zdie Flanque hver af 4 Peloton; det 8de Musqve-

teer-Peloton forbl ivende Queuen. 

Har r i l  venstre vceret afmarscheret, og skal paa 

denne Maade formeres Quaree, saa er det, vmffi f ler, 

det 
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det samme, som forhen. Det 8de Peloton udgior 
Teten, og det iste Musqveteer (eller iste Grenadeer) 
Peloton O.ueuen. 

Naar en paa denne Maade formeert O.uaree 
igien j^'al brydes, commanderer Chefen: 

-den flanque venstre- zdie Flanque 
Hoire-om! 

Med P'lotons l venstre og hoire 
om - sving! 

Marsch! Marsch! 
Pelotonerne svinge, og same sig en bag den anden, bag 
i ste Peloton, hvilket, som og det 8de Peloton, samt 
alle ovrige forholde sig som allerede i denne §. er sagt. 

§ .  i l 8 .  

Om Marschen med en Quaree.  

Chefen averterer: 
Quareen ffal marschere! 

og lader asen Tambour bag den Flanque, ester hvil
ken der ^al marjcheres, slaae Appel. Quareen an-
rages at vcrre formeert paa iste Division, som altsaa 
er den iste Flanque, og ester hvilken der 1?al mar-
scheres. Commandeuren af den 4de Flanque com-
manderer strax efter Appellen: 

4de Flanque om-kring! 
Bataillons-Commandeiiren commanderer end videre: 

MedSections! venstre- og hoire-sving! 
Marsch! Marsch! 

Anden Flanque svinger med Sections ud til venstre, 
og Zdie Flanque til hoire. 

Tam-
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Tambourene af begge dijse Flanquer glere ven
stre og hsire om. 

Bataillon! 
Officeren i Midten af i ste Division, nemlig den af 
2det Musqveteer-Peloton (eller 2det Grenadeer-Pelo
ton) tråder otte Skridt frem for jamme, lige paa de 
ham givne Point de Vuer, og Underofficeren bag 
ham trceder imidlertid i i ste Geled. 

Commandeuren af den 4de Flanque, som stkal 
dirigere sammes Marsch, retter sig noie paa den af 
1 ste Flanque fremspringende Officeer, og den bag ham 
vcerende Underofficeer. 

Pelotonerne faavel i iste som 4de Flanque see 
(il Midten. 

Marsch 
Hele Quareen trseder paa eengang an, og '2den og 
zdie Flanque rrcekke sig strax paa eengang til venstre 
og heire en Sections Afstand ind i Quareen, og iagt
tager hvad om Marschen med Sectioner er sagt. 

Den anden Flanque rettende sig paa den hoire 
Floi-Seccion af Teten, og den zdie Flanque paa den 
venstre Floi-Section af samme. 

Den 4de Flanque maa ikkun gisre korte Skridt, 
indtil at den sidste Section af 2den og zdie Flanque 
har trukket sig ind i Quareen, da den felger siuttet 
paa disse. 

Skal Quareen forandre sin Direction, medens 
Marschen, da skeer dette ved Trykningen til hoire 
eller venstre, s. Ex. Chefen commanderer: 

HeleQuarern!  trak t i l -hoire!  (venstre!)  

Alting bliver paa sin Plads, og alle 4 Flanquer tra-kke 
paa 



paa eengang til den anbefalede Side, hvorved noie 
iagttages saavel Retningen som Distancen. 

Den iste og 4de Flanque beholde ved Tryknin
gen Oinene til Midten. 

Naar der igien skal marscheres lige ud, kom
manderer Chefen: 

Lige ud! 
Naar Qnareen ffal marfchere, udsendes altid 

Patruller, paa hver Side af samme, paa det at 
Quareen ikke behover hver Gang at giore Holdt, naar 
den angribes af enkelte Cavallerister. 

Der udtages af hvert Peloton tvende Roder til 
Patruller, nemlig af de ulige Pelotons de 2de hoire 
Floi-Roder, og af de lige Pelotons de 2de venstre 
Floi-Roder, som ved Quareens Formering, naar 
Pelotonerne svinge hoire og venstre, paa Ordet: 

Marsch! Marsch! 
gaae fra deres Peloton, og troede ind i Quareen; de 
af Teten, stedende tilsammen, sattte sig bag Midten 
af famme i 2de Geleder; de af Queuen ligeledes; 
men de af Side-Flanquerne stette dem bag det Pelo
ton, hvortil de hore, ogsaa i 2de Geleder. 

Saasnart nu med Sectioner vorder udsvinget,, 
giore de bag Teten og Queuen staaende Patruller fra 
Midten hoire og venstre om, marschere i anden Marsch 
om hoire og venstre Floi af deres Flanque ud afQua-
reen, og stille sig 2 O Skridt foran, eller bag samme 
i 2de Geleder, som Figuren ncermere udviser, for 1 -̂
blivende ligeledes i Marschen saaledeS. Patrullerne^' 
af 2den og zdie Flanque gisre hoire og venstre om, 
og marschere imellem de ncrrmeste Sectioner, 2 o Skridt 

afsides 



afsides deres Flanque, hvor de gisre Holdt, forbliven

de i 2de TrupS og 2de Geleder, og gisre Vendingen 

til den Side, hvorhen Teten af Quareen marfcherer. 

Ere Grenaderene ved Bataillonen, da kom

mer folgeligen paa hver Side af 2den og zdie Flanque 

zde Trups Patrulleurer; ved Teten og Queuen der

imod har det stt Forblivende. 
Ved enhver af disse TrupS maa vcere en Under-

ofsiceer, fom Adjutanten tager af dem der slutte bag 

Pelotonerne. 
Disse Parruller fyre og lade under iva?rende 

Marsch, alt eftersom Omstændighederne udkrcrve det. 

Skal Quareen giore holdt, for at fyre, com-

manderer Chefen: 

Hele Quareen! Hold!'. 
Patrullen gior da strax Front til alle Sider. 

Han lader herpaa appellere; hvorpaa samtlige 

Patruller rykke i anden Marsch ind i Quareen. 
De af anden Flanque giore venstre- og de af 

zdie Flanque hoire-om, og marschere saaledes imellem 

Seccionerne hen bag deres Flanque, forblivende der i 

2de TrupS (eller naar Grenaderene ere derved i 5de 

Trups) i 2de Geleder. De af iste og 4de Flanque 

gisre fra Midten hoire og venstre om, og marschere 

atter omkring Flsiene af deres Flanquer ind i Qua

reen, beholdende der den samme Stilling, som de 

havde uden for Quareen. 
Naar alle Patruller saaledes ere indrykkede i 

Quareen, commanderer Chefen: 

Med Sections hoire^ og venstre-sving! 
Marsch! Marsch! 

Efter 
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Ester Indsvingningen commanderer enhver Pelotons-

Off iceer t i l  stt  Peloron: 

Holdt! Ret eder! 
rettende begge Flanquerne fra Teren af, eller den Si-

de, hvorhen han har vcerer marfcherer. 

Commandeuren af fierde Flanque lader samme 

saa strax giore omkring og rette t i l  hsire. 

Og nn lader Batail lotis-Commandeuren char

gere efter Omstændighederne. 

Skal Quareen derester atter marschere, enten 

ester Tecen, eller een af de andre Flanquer, da giore 

Fanerne Vendingen ti l den Side, hvorhen der Ml 

marfcheres, og forholdes i  ovrigt paa samme Maade, 

som udi denne §. allerede er omtalt, f. Ex. naar ester 

den anden Flanque ffulde marfcheres, da forholder sig 

denne, som for den forste, og den tredie som for 

O.ueuen; forste og fierde Flanque derimod forholde stg 

nu, som ti lforn den anden og tredie Flanque. 

E f t e r  O r d r e  a f  2 4 d e  F e b r u a r i i  1789 §. Z-
Naar der stal marfcheres med en Quaree, da mar-

schererFlanqverne herefter bestandig-med hsire og venstre om. 

E f r e r  O r d r e  a f  2 0 d e  I u n i i  1789 §- i -

Naar herefter en O.uaree ffal marschere, saa com« 
manderer Chefen ikkun: 4).uareen marschere! og la

der derpaa bag den Flanqve, efter hvi lken der stal marfche
res, appellere af en Tambour, men commanderer ikke meer 
t i l  de 2de Side - ^lancjver Hsire og Venstre om! Enhver 
Pelotons-Commandeur commanderer efter Tambourens Ap
pel strax t i l  sit Peloton: H^ire eller Venstre om! paa sam

me Maade som Queuen, hvilken, uden Chefens Comman-

do, 
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do, paa dette Signal gisr omkring. Naar Quareen har 
gjort holdt, commanderer ligeledes enhver Pelotons-Com-
mandeur af de 2de Side Flanqver til sit Peloton: H^ire 
eller venstre om! 

E f t e r  O r d r e  a f  z i t e  M a y  1 7 9 0  § .  1 .  

Naar en Quaree ffal marschere, saa ffal Chefen 
herefter ncevne den Flanqve, efter hvilken der ffal marsche-
res, f. Ex: den zdie Flanqve ffal marschere! og lader 
derpaa appellere af en Tambour, der hsrer til den omtalte 
Flanqve. Det forbliver i svrigt efter Reglementets Byden
de §. 116, at Teten kaldes bestandig den fsrste Flanqve, 
den til hsire af samme staaende Flanque den 2den, den til 
venstre af Teten staaende Flanqve den zdie, og Queuen den 
4de Flanqve. 

E f t e r  O r d r e  a f  2 4 d e  F e b r u a r i i  1789 §. 

Den i Reglementet anbefalede Stilling af Side-
Patrullerne ved Teten, og Quareen bortfalder aldeles, saa-
vel ved Marschen, som naar Quareen har giort holdt. 
Side-Patrullerne (hvilke herefter bestandig ere Skarpskytte
rs) opstilles i Quareen Nadeviis 4 Mand, eller 2 og 2 Ra
der sammen, fordeelte bag alle 4 ^ider af Quareen, og 
saameget mueligt, lige mange bag hver Flanqve-

§. "9. 

Om Afbrydning oq Opmarscher ing 
med en Quaree.  

Naar en i Marsch virrende Quaree nodes til 
at afbryde, da maa Chefen forst avertere Pelotons-
Officererne, faavel af Teten fom af Queuen, om een 
eller flere Sectioner fra hver Floi skal afbryde, s. Ex. 
der antages, at der marfcheres efter forste Flanque, 
oa at tvende Seetioner fra hver Floi skal bryde af. 

Om-
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Ommeldte Pelotons-Officerer maa derfor sirax 
ester Chefens Avertissement bekiendtgiore saadant for 
de Sectioner af deres Pelotons, som ffal.afbryde; 
og naar da Chefen commanderer: 

Bryd af! 
bliver Midten af Teten i Marsch, men sammes 2de, 
hoire og venstre Floi-Sectioner, gierende kortere 
Skridt, trcekke sig, naar det tredie Geled af Teten 
er den forbi, til venstre og hoire, een Section bag 
den anden saavidt ind i Quareen, at det ssrste Pelo
tons anden Section, som ikkun troekker sig een Sec-
tions Afstand bag sorste Flanque, nu bliver Teten af 
de til 2den Flanque henhorende Sectioner, som samt-
ligen trcekke sig paa 2den Sections Afstand ind til ven-
sire; og det andet Pelotons anden Section fra ven-
sire Floi, trekkende sig ogsaa ikkun een Sections Af
stand bag forste Flanque, nu bliver Teten af de til 
zdie Flanque henhorende Sectioner, som alle trcekke 
sig ligeledes paa anden Sections Afstand til hoire. 

Den Deel af Queuen, som ikke skal afbryde, 
gier korte Skridt, indtil fammeS Secrioner, som Ml 
afbryde, have trukket sig ind i Quareen til venstre og 
hoire, saavidt at syvende Pelotons anden Section nu 
bliver O.ueuen af den anden Flanque, og den anden 
Section fra ottende Pelotons venstre Floi, O.ueuen 
af den zdie Flanque; hvrrpaa den 4de Flanque fal
der i den almindelige Marsch, og folger stmtet paa 
begge Side-Flanquerne, som saaledeS marschere psr« 
pendiculair paa Teten. 

P Naar 



Naar der igien ffal opmarscheres, commande-

rer Chefen: 

Marscheer-op!  
Midten af Teten gisr paa dette Avertissement 

kortere Skridt, og sammes afbrudte Sectioner tratte 

sig t i l  hsire og venstre, og marschere op, seende der

ved ti l Midten, som strax efter disse SectionerS Op-

marsch antager den almindelige Marsch. Begge Si

de-Flanquerne troekke sig t i l l ige paa eengang t i l hsire 

og venstre, og marschere saaledeS paa Teten, som 

forend Afbrydningen. 

De fra Queuen afbrudte Sections trekke sig, 

t i l l ige med Side-Flanquerne, t i l hsire og venstre, og 

all ignere sig en efter den anden med den ovrige Deel 

af Queuen, som ncermer sig samme med stsrre Skridt. 

§ .  120 .  

Om at bryde Quareen i Marschen og 
igien at formere Colonnen. 

Naar Quareen er i  Marsch paa den udi §. 118 

foreskrevne Maade, og ffal saa brydes, lader Ba-

taillons-Commandeuren appellere, hvorpaa alle Pa

trullerne rykke ti lbage ti l Quareen, og troede ind i  

Sectionerne, hvor de henhsre. Batail lonS-Com-

mandeuren commanderer derpaa: 

Quareen stal brydes! 
Med Sections formeer - Divisioner! 

den iste Division bliver udi den almindelige Marsch, 

gisrende noget stsrre Skridt, indtil den anden Divi

sion er formeret. 
l Den 
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Det tredie og femte Pelotons forreste Seclio-
ner trockke dem til venstre, og slutte an til det fierde 
og flette Pelotons ligeledes forreste Sectioner, som 
trcekke dem ti l hsire. 

De svrige Sectioner af disse ommeldte Pelo

tons trcekke dem faaledes, at de af tredie og femte 

Peloton kan marfchere op paa hsire Side af deres for

reste Sectioner, og de af fierde og flette Peloton paa 

venstre Side af deres forreste Sectioner, og ere allfaa 

anden og tredie Diviflon pua denne Maade igien for-

meerte. 

Den 4de Diviflon forblivende i Marfch, gisr 

noget kortere Skridt, og alt hvad fom jlkal stutte bag 

famme, gaaer omkring begge Flsiene didhen. 

Naar Divisionerne ere formeerte, commande-
rer Bataillons-Commandeuren: 

Bataillon! Holdt! 
hvorpaa alt i en Hast retter sig, og enhver tråder 

imidlertid hen paa sin Post, og derpaa 

Marfch! 
Hele Batail lonen troeder paa eengang an, og mar-

scherer nu sluttet paa halv Distance, indtil videre vor-

der commanderet. 

§ .  1 2 1 .  

At bringe i Marfchen een en Colonne mar-
scherenve Bataillon i Linie, naar den 

kommer udaf Defileen. 

Saafnart Rlimmet vil cilstcede det, comman--

derer Batail lons-Commandeuren: 

P 2 Med 
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Med P'lotons formeer - halve Batailloner! 
Officeren af iste og 2det Peloton commanderer til 

samme: 
Trak til - hoi?e! 

de af Zdie og 4de Peloton: 
Trc?k ti! - venstre! 

Saasnart Officeren af zdie Peloton seer, at han kan 
marschere op ved Siden af det 2'oet Peloton, com

manderer han: 
Lige lid! Marsch! 

den af det andet Peloton, commandercr til samme Tid: 
Lige uv! 

og naar han seer, at han kan marschere op ved Siden 
af det isie Peloton, commanderer han endnu een-

gang: 
Marsch! 

Paa hvilket Ord Officeren af 1 ste Peloton saa strax 
commanderer til jamme: 

Lige Ud! 
forblivende i den almindelige Marsch, og gisr ikkun 

korte Skridt. 
Officeren af 4de Peloton, naar han troer at 

kunne marschere op ved Siden af det Zdie Peloton, 
commanderer han til jit Peloton: 

Ligeud! Marsch! 
og i denne Orden marscherer det 2det, zdie og 4de 
Peloton op, og allignere sig med det isie Peloton. 

Officeren af dette sidste Peloton er imidlertid 
gaaet z Skridt frem, og commanderer, saajnart 
alle ovenmeldte Pelotons ere opmarscheerte: 

Forsie 
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Fsrste halve Bataillon! 
Holdt! Ret eder! 

Officeren af det 5 te Peloton, forholdende sig som den 
af det iste, commanderer tillige med denne: 

Lige ud! 
den af det 6te — som den af det andet, den af det 
7de — som den af det zdie, og den af det 8de —-
som den af det 4de, formere med deres Pelotons paa 
samme Maade den anden halve Bataillon, og naar 
dijse ovenmeldte Pelotons ere opmarscheerte ved Si
den af hinanden, trceder Officeren af det 5 te Peloton 
ligeledes z Skridt frem, og commanderer til samme 
Tid som den af i fte Peloton: 

Anden halve Bataillon! 
Holdt! Ret eder! 

VataillonS-Commandenren commanderer der
næst: 

Hele Bataillonen! Marsch! 
Med halve Bataillons! 
Formeer Bataillonen! 

Officererne af iste og 5 te Peloton, trcedende atter 
tre Skridt frem, commandere saa strar, den fyrste: 

Tr<rk til - hoire! 
og den anden: 

Trcrk til - venstre'. 
og naar denne Officeer seer, at den anden halve Ba
taillon kan marschere op ved Siden af den forste, com
manderer han: 

Liqe ud! Marsch! 
han forbliver 5 Skridt for samme, og forer denne 
anden halve Bataillon i Linie med den forste. 

Ofsi< 
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Officeren paa Floien af den forste halve Ba-
taillon, forblivende Z Skridt for samme, comman-
derer tillige med Officeren af det femte Peloton: 

Lige ud! 
men forbliver i den almindelige Marsch. 

Naar saaledes begge halve Batailloner ere 
komne i Linie med hinanden, commanderer Batail-
lons-Commandenren: 

Bataillou! Holdt! 
Til Midten-ret eder! 

Skal derimod Linien paa en gefvindtere Maade 
formeres, naar Teten af Colonnen er kommen nd af 
Defileen, commanderer BataillonS-Commandeuren: 

Formeer - Batailloneu! 
Marsch! 

Hele Bataillonen falder herpaa i anden Marsch, 
Teten undtagen, som forbliver i Parade-Marschen, 
og marscherer lige nd; og jaasnart ethvert Peloton ved 
Uvgangen af Defileen erholder Plads til at marschere 
op, trcrkker det sig nd bag ved Teten, nemlig: til 
venstre, naar Afmarschen har vwret ril hsire, og i 
det modsarte Falo, til hoire; og enhver PelotonS-
Officeer commanderer, naar Tid er: 

Lige ud! 
og allignerer flg. 

Naar det 5 te Peloton er kommen i Linien, com
manderer BataillonS-Commandenren: 

Bataillon! 
fanerne springe frem, og gives af Adjutanten 2de 
Point de VneS. 

Alt seer til Midten eg forbliver i Marschen. 
En. 
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Ethvert Peloton maa, saasnart det kommer i 
Linien, strax sege at falde i Fodflag med det allerede 
alligneerte Peloton, og tillige rette sig. 

E f t e r  O r d r e  a f  12te A u g u s t  1 7 8 9  § -  1 .  

Naar halve Batail loner formeres, da forbl ive Off i

cererne foran Midten af deres Pelotons, l igesom naar Ba-
tail lonen var udsvinget med Pelotons ;  Skal af 2de halve 
igien formeres hele Batai l lon, saa rrcede Off icererne som ei'e 
foran, ikke paa Flsiene af Pelotonerne, forend Bata'Zlons-

Commandcuren enten kommanderer: Holdt! eller Batai l lcm !  

§ .  1 2 2 .  

O v e r g a n g e n  o v e r  e n  B r o e .  

A) I Avanceringen. (Fig. 10.) ^ 

Naar en Bataillon ankommer med en heel 
Front for en Broe, og nogle Skridt derfra haver 
giort Holdt, saa maa, efter Chefens Anordning, saa 
mange Roder, som mueligt er, en Front at komme 
over, marschere over den lige for dem vcerende Broe. 

Forudsat, at Bataillonen stod saaledeS, at det 
4de Peloton stoder an for Broen, og at ikkun 8 Ro
der en Front kan marschere over summe. 

Chefen stiller sig for disse 8 Roder, og com-
manderer: 

Venstre- og hoire-om! 
de 8 Roder l)live staaende, men alt hvad som er diffe 
Noder til hoire, gior venstre om, og alt hvad dem er 
til venstre, gior hoire om. 

Marsch! Marsch! 
Che-
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Chefen marfcherer med de 8 Noder, og alle som have 
gjort Vendingen, vedhcenge sig med hsire og venstre 
om-sving, de foran marscherende Roder, og marsche-
re saaledes over Broen. 

Saasnart Teten er kommen paa hiin Side af 
Broen, commanderer Chefen saa strax: 

Marscheer op! 
Hvorpaa enhver Rode, saasnart der gives Plads, 
trcekker sig hsire og venstre ud, og formerer Linien. 

Naar det 5 te Peloton er opmarscheret, eom-? 
manderes end videre: 

Bataillon! 
hvorpaa Fanerne springe frem, og gives af Adjutan-
ten tvende Point de Vues, der faldes i den alminde-
lige Marsch, og sees og rettes i Marschen til Midten: 

k ' i K . i i .  k )  I  R e t i r e r i n g e n .  ( F i g .  I I  )  

Bataillonen staaer med Front imod Fienden, 
Ryggen til Broen, og omtrent 20 Skridt derfra. 

Chefen commanderer (efter at have averteret 
Tilbagemarschen over Broen): 

Fra begge Florene - bryd af! 
Officeren af det i ste og Lde Peloton commanderer saa 
strax til deres Pelotons, hiin 

Hoire-
og denne: 

Venstre - om! 
Marsch! Marsch! 

Det 1 ste Peloton svinger med Roder til hsire, 
det 8de Peloton til venstre, og marscherer bag Ba
taillonen hen over Broen, 

Dijse 
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Disse afbrydende Rober marschere, een efter den 
anden, og ingen Rode maa svinge, forend Side-Ro
den fra Flsien er bag ved samme. 

De Pelotons, som ere paa hoire Haand af 
de lige for Broen staaende Roder, giore, et efter det 
andet, hoire - om! og de som staae paa venstre Side 
af bemeldte Roder, gisre venstre-om! alt paa 
Commando af Pelotons-Officeren, hvilken dog ei 
commanderer Vendingen, forend da, naar der ikkun 
bliver z til 4 Roder tilovers af det Peloton, paa 
hvilket han ffal folge med sit Peloton. 

Officererne af de Pelotons, som gisre venstre-
om! trcede hen tilden venstre Flsi, og estersee, at 
Roderne nsie folge een den anden, og marschere bag 
Bataillonen hen over Broen. 

Naar samme er passeert, saa svinge Roderne 
af hoire Floi til venstre, de af venstre Floi til hoi
re, og marschere derefter hen paa de Underofficerer, 
som forinden af Adjutanten maa vcere hensendte, for 
at marqvere, hvorvidt begge Floiene af Bataillonen 
efter Overgangen af Broen, have at marschere. Her
til tages af de sluttende Underofficerer de tvende due
ligste. Adjutanten forbliver ved Bataillonen, for, 
tillige med Majoren, at paasee, at Over-Marschen 
ffeer med Orden. 

Officererne af iste og 8de Peloton, naar de 
ankomme ved de ommeldte Underofficerer, comman-
dere den af hoire Floi: 

Holdt! Venstre-om! 
og den af venstre Floi: 

Holdt! Hoire-om! 
Naar 
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Naar den hoire og venstre Floi saaledes haver 
fortsat Overgangen bag den endnu ftaaende Trup, som 
hidtil haver beholdt Front imod Fienden, saa glor 
denne Hoire-omkring! og marscherer ligeledes over 
Broen. 

E f t e r  O r d r e  a f  2 2 d e  S e p t e m b e r  i 7 9 Z »  

Naar en Bataillon iNetirering stal passere en Broe, 
gisres, som scedvanlig, Holdt, omtrent 20 Skridt derfra 
med Ryggen til samme; herpaa gisr iste eller 8de Peloron, 
eller begge paa eengang (alt efter Omstændighederne) Om-
kri'lg! det iste svinger derpaa hsire, og det 8de venstre, 
saaledes, at den Flsi, der forst stal passere Broen, stsder 
til samme; herpaa commanderer Officeren af iste Peloton: 
Venstre! og den af 8de: H^ire om? marscherer over 
Broen, og paa den sædvanlige Maade, hiin Side Broen, 
til Allignementet, hvorved Point d'appui gisres venstre og 

hsire om, 0. s. v. 

§ .  I 2 Z .  

Om at refusere en F lo i .  

Der antages, at den hsire Floi ffal refuseres. 
Adjutanten friller sig strax saa mange Skridt 

bag og assldes til venstre as det 8de Pelotons venstre 
Floi, som dette Peloton efter Chefens Befaling ffal 
avancere o^ svinge, rettende sig der imellem 2de givne 
Points de Vues, nemlig: den Punct til hoire, som 
bestemmer, hvorvidt den hoire Floi ffal refuseres, og 
en anden Punct til venstre. Adjutanten har solgeli-
gen ved deune Leili.ah"d Front imod det zdie Geled. 

Bataillons-Commandeuren commanderer: 
Hele 
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Hele Balaillonett! V^nstre-om! 
Med P'lotons! Veiistre om - sving! 

Marsch! Marsch! 
Pelotons-Officererne, som ere traadte hen paa venstre 
Floi af deres Pelotons, fore samme, forblivende paa 
Floien af iste Geled, og seende bestandig til hoire el« 
ler det 8de Peloton (efterdi det iste Geled vender 
derhen ad) efter den Direction, hvorefter det 8de Pe
loton marfcherer. 

Officeren af det 8de Peloton maa ikke saa strax 
marschere lige paa Adjutanten; thi det vilde ellers 
forvolde, at de ovrige Pelotons, i Særdeleshed de 
paa hoire Floi, som have den storste Svingning at 
giore, maattelobe, for at komme i Linien med det 
8de Peloton; Officeren af dette Peloton altsaa, mar-
scherer sorst nogle Skridt lige ud, og svinger derefter 
hen til Adjutanten, giorende tillige meget korte Skridt, 
hvorpaa han atter marscherer noget lige ud, og conti-
nuerer saaledeS vexelviis, indtil han kommer ved Ad
jutanten. 

Officeren af det ?de Peloton, som meget noie 
maa rette sig efter den af det 8de, baade i Henseende 
til Linien, som Distancen, maa, naar det 8de Pelo
ton svinger, vel moderere sine Skridt, paa det han 
ikke kommer for samme. 

De ovrige Pelotous-Officerer ville altsaa lettere 
kunne med Orden giore Svingningen, naar de ligele
des noiagtigen iagttage Retningen og Distancen. 

Naar det 8de Pelotons venstre Floi er pajseret 
2 Skridt tet forbi Adjutantens hoire Side, comman-
derer BataillonS-Commandeuren saa strax: 

Til 
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Til venstre former -P'lotons! 
sg efter disses Formering: 

Bataillon! Holdt! 
Om - kringl 

Til venstre - ret eder! 
Officeren paa venstre Flsi af ottende Peloton retter 

samme fra Adjutanten af (som ftaaer foran det fsrste 

Geled, og nn har giort omkring, for at faae Ansig

tet imod samme) paa det givne Point de Vue. 

Naar det ottende Peloton er rettet, rettes det 

syvende o. f. f. et Peloton efter det andet. 

Majoren retter hurtig efter, og naar saaledeS 

hele Batail lonen er rettet, commanderer Batail lons-

Commandeuren: 

See til-hoire! 
Skal derimod den venstre Flot refuseres, com-

manderes: 

Hele Bataillonen! Hoire-om! 
Med P'lotons! hoire om - sving! o. s. v. 

Adjutanten stil ler sig nu paa samme Maade bag det 

sorste Peloton, som forhen bag det ottende. Office

ren af det forste Peloton iagttager det samme, som 

ti lforn den af det ottende; og de evrige Pelotons-Of

ficerer, forblivende paa hsire Flsi af deres Pelotons, 

og seende hen t i l venstre eller det forste Peloton (ef

terdi det fsrste Geled vender didhen) forholde sig nu 

imod det fsrste, som forhen imod det ottende Peloton, 

og i  ovrigt forholdes vice versa. 

Dette Manoeuvre kan ogsaa gisres fremad. 

Adjutanten stil ler sig da sorved forste, eller ottende Pe

loton, (eftersom hoire eller venstre Flsi ffal refuseres) 

o« 
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og forholdes i svrigt paa samme Mande, som allerede 
er forklaret, alt eftersom Svingningen ffeer. 

Ere fiere Batailloner en Linie, og een af Flol-
ene skal refuseres, da see Pelotons-Officererne af alle 
Batailloner efter Udsvingningen hen til Retnings^Ba-
taillonen, rettende fig, og iagttagende Distancen ef
ter sammes ssrste eller ottende Peloton, og forholder 
sig enhver isoer, som om Pelotons-Officererne ved en 
enkelt Bataillon er fagt. Naar Bataillons-Comman« 

^deuren as Retnings-Bataillonen lader formere Pelo
tons, fslge faa sirax de svrige BataillonS - Comman-
deurer; og Retningen af enhver Bataillon skeer til 
Midten, efter at famtlige Fane-Pelotons ere allig-
neerte med de af Retnings-Bataillonen. , 

§ .  1 2 4 .  

Om en A t taque  en  Eche l lon .  

Der vorder antaget et CorpS, hvilket bestaaer^-7-
af fire Batailloner, fom ere marscheerte op i een^'^' 
Linie. 

Disse fire Batailloner ere deelte i fire Attaquer; 
den sorste bestaaeraf den forste, eller Bataillonen paa 
hoire Flsi; den anden af den 2den, den tredie af den 
zdie, og den fierde af den 4de Bataillon. 

Disse Attaqner bestemmes et vist Antal Skridt, 
hvorvidt de i Marfchen ff'al blive fra hinanden, som 
s. E,r. her 5 o Skridt. 

Naar Corpset, efter denne Inddeling, scetter sig 
i Marsch, saa marscherer den i ste Bataillon, som ud-
gisr Hoved-Atcaguen, ligeud; den anden Bataillon 

bliver 
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bliver, indtil den fsrste Bataillon haver giort 50 
Skridt, og da marscherer den ogsaa ligeud; samme 
Forhold iagttage,: den zdie Bataillon i Hensigt til den 
2den, og den 4de i Hensigt til den zdie Bataillon, 
saa at Bataillonerne stedse blive 50 Skridt sra hin
anden; og gives ned denne Leilighed enhver Attaqne 
isier sine egne tvende Point de Vues, hvorpaa den 

har at marfchere. 
Det beroer paa Generalens Anordning, i hvor 

mange Attaqner han vil inddele sit CorpS, og hvor 
mange Batailloner han maatte sinde for godt at rage 
nl Hoved-Attaquen, men der maa stedse holdes noie 
over, at Intervallerne iagttages, at Afstanden rigtig 
holdes, og at en Bataillon ikke trekker sig bag den 

anden. 
Naar Generalen giver Hoved - Attaqnen Ordre 

at giorL Holdt, for at fyre paa den af ham befalede 
Maade, og tillige vil, at de folgende Attaqner strax 
ffal allignere sig med Hoved-Attaqnen, falde hinei 
anden Marfch, og alligncre sig dermed: Vil Genera
len derimod ikke, at Linien paa eengang ffal allignere 
siZ/ gi^re de Attagner, soin ^al blive tilbage, 
Holdt, og beholde deres Ajstand. 

Ligesom enhver Attaqne kommer i Linien, be« 
gynder den stra^ nden videre 5Xetning at fyre, paa 
samme Maade som Hoved-Attaqnen. 

Skal derimod een, atter af sire Batailloner be-
staaende Linie svinge, for at kunne blive parallel med 
Fienden, som er opmarjcheret i en ^raae Linie til 
hoire af dette CorpS, og faaledeS attaqnere en Echel-
lon, efter den samme Inddeling fom den foregaaende; 

saa 
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saa lader Generalen den hele Linie derom avertere, 

samt hvor mange Skridt Floi-Pelotonet af enhver At-

taque ^al svinge, som dog ei formodes at blive over 

-Z- Svingning. (Fig. 14.) ^ 

Batail lons-Commandeuren af iste Batail lon 

commanderer derpaa: 

Med P'lotons! Hoire - sving! 
Marsch! Marsch! 

og strax derpaa: 

Marscheer op! 
hvilket strax alle ovrige Batail lons-Commandeurer t i l

l ige commandere. 

Det i  ste Peloton as iste Batail lon svinger saa 

vidt som er befalet, og de ovrige af denne Batail lon 

marschece op, og all ignere sig dermed. 

Det iste og ovrige Pelotons af den anden At-

taque, eller 2den Bataillon, forholde sig, som de ved 

Hoved-Attaqnen, og ligeledes forfare de ovrige Atta-

quer, saa at de alle komme ti l at staae en Echellon, 

og i  denne Orden folge Hoved-Attaquen med 5 o Skridts 

Afstand. Men da enhver Attaques hoire Floi efter 

Svingningen vil mangle sit Jntervalle fra den t i l 

hoire Side voerende Attaques venstre Floi, maa en

hver i  Marfchen trcekke sig saa meget t i l  venstre, ind

ti l Intervallet haves, og med Opmarschen i  Linien 

forholdes ligeledes som for er sagt. 

Dersom Generalen efter Omstændighederne vilde 

lade Attaquen begynde fra Liniens venstre Floi, for

holdes vice versa. 

§ .  - 25 .  
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§ .  ! 2 s s .  

^d.8- Om Retraiten en Echiquiee. 

Dette giores paa denne Maade, at en Batail-

lon om den anden gisr hoire omkring, og retirerer. 

De Batail loner, som blive staaende, beholde 

saa lcenge Front, og dakke, ved at fyre med Pelo

tons, Tilbagemarschen af de Retirerende, indtil disse 

have giort Holdt og Omkring. 

Her vorder antaget fire Batail loner, som siaae 

i  Linien med hinanden, og ffal giore en saadan Re-

traite. 

Den anden og fierde Bataillon, giorrnde Be

gyndelsen, giore hoire Omkring, hvorved den anden 

Batail lon lader daekke sm hoire Floi ved det sig i  

Flanque stil lende i  ste Peloton, og den sierde Batail

lon ligeledes sin venstre Floi ved bet 8de Peloton. 

Bataillons-Commandeuren af den 2den Ba

tail lon commanderer, og den af 4de Batail lon ti l l ige 

med ham: 

Hele Bataillonen! 
Om-kring! 
Bataillon! 

Marsch! Marsch! 
Begge Batail loner marschere et vist Untal Skridt, 

f. Ex. 50 Skridt ti lbage lige ud, hvorefter Comman-

deurene lads gisre Holdt, Omkring, t i l Midten rette, 

og ti l samme Tid, som de commandere Holdt, lade 

de ti l l ige appellere, hvorpaa de stil le staaende Batail

loner, sagsom den forste og tredie, saa strax ophore 

med Fyret og retirere. 

Den 
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Den ssrste Bakailtons-Commandeur, stillende 
sit fsrste Peloton i Flanque, og den tredie Bataillon 
ligeledes sit 8de Peloton. 

Saasnart den forsis Bataillons - Commandenr 
begynder at commandere, sslger den af den tredie Ba
taillon strax efter, og naar disse tvende Batailloner 
ere komne de her antagne 50 Skridt bag de forhen re
tirerende Batailloner, forholde de sig paa samme Maa-
de, som om hine forhen er sagt. 

De stille siaaende Batailloner begynde at fyre, 
saasnart de retirerende ere dem passeerte. 

Paa denne Maade vedblive Bataillonerne vexcl-
viis, saaliienge Rekraiten vedvarer, da de derefter 
sirtte sig igien en Linie, og lade Flanquerne indsvings. 

E f t e r  O r d r e  a f  i z d e  S e p t e m b e r  1 7 9 1 .  

Hvorledes Skarpskytterne forholde sig ved en Linies 
Retraite en Echiqnier. Der antages 6 Batail loner, siaaende 
en Linie, som ffal retirere en Echiqn er, de ul ige Batail lo
ner begynde, saasnart de z ul iqe Batail loner fsrste Gang 
gisre omkring og Marscherer t i lbage, bl iver Skarpstnrtcrne 
staaende paa samme Sted, som deres Batail lon stod en Li
nie, med de sti l le staaende Bat, i i l lo?-er, ndiylde det hclc In-
tervalle, s-om deres Batail lons Afmarsch har foraarsagct; 
men naar deres Batail lon gisr holdt og hidsti l le sig, lgbe de 
t i lbage t i l  Batail lonerne. Naar dereltcr de z l ige Batail
loner marschere t i lbage, retirere Skalpstytterne af samme 
med Batail lonerne, forbl ivende 10 a Z2 Skridt fra Ba-
tail lonen, indti l  Skarpskytterne komme i  Linie med de sti l-
lestaaende zde nl ige Batail loner, hvor de gisre holdt, og 

forholde sig, som for er sagt, om Skarpskytterne af de 
ul ige Batail loner. Naar de ^de l ige Batail loner hidsti l le 
sig, lobe sammes Skarpskytters l 'ge'edes, som hine, t i lba
ge t i l  deres Batail loner, og saa fremdeles. 

Q  E f t e r  
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E f t e r  O r d r e  a f  2 2 d e  S e p t e m b e r  179Z. 

I  Henseende r i l  Infanteriets Opsti l l ing og Charge-

ring bag^Foestningsvcerkerne, r iener efterfslgende t i l  Nette
snor. Naar en Batail lon soettes bag et Brystværn, saa 

sti l les Folkene efter Voldens Figur, saameget ud af hinan
den, at der omtrent er et Skridts Distance imellem hver 

Rode. Underoff icererne, som vare i  Fane-Pelotonet, trcede 
bort, t i l l igemed samtl ige i  Vatail lonens iste Geled inddeel-

tc Ober- og Underoff icerer, og fordeles bag Fronten. Naar 

d e r  nu stal fyres, saa maae gisres Forstiel, om Batail lo-
nen er paa 2 eller z Geleder. Ere 2 Geleder, saa bl iver 

hvert Peloton deelt i  2 lige Dele, og paa Vatail lons Com-
mandeurens Ordre, at begynde med Chargeringen, com-

m a n d e r e r  hver Pelotons - Off iceer t i l  iste Geled af det iste 
halve Peloton: iNarsch! hvorpaa dette Mandffab gaaer 
op paa Banquetten, uden videre Commando, siaaer an, 

fyrer, t r c e d e r  derefter ned igien, og lader; hvorpaa folger 

iste Geled af 2det halve Peloton, og derefter 2de Geled af 
2de halve Pelotons, 0. s. f  indti l  Batai l lons Commandeu-

ren lader siaae Hvirvel, for at opho'de med Chargeringen. 
Er derimod z Geleder, saa bortfalder denne Afdeling i  hal

ve Pelotons. Officeren eommandcrer i  saa Fald iste Ge
led: Marsch! hvorpaa dette Geled trcrder paa Vanquetten, 

uden videre Commando, siaaer an, fyrer, trnder derefter 
ned igien, og lader. Derpaa commanderer Pelo!0ns Osfi-

ceren: 2de Geled Marsch! ogsaa Zde Geled Marsch. 

som begge forholde sig som det iste Geled, 0. s. f. I 
begge Til fcelde maa Folkene ei tråde op paa Banquetten, 
fsrend Gevoerene ere ladte, for ei at ud^tte dem for »tien
dens Zld lcrngere end det beheves, og saameger mueligt jeer 

Pelotons-Commandeuren derhen, at de nedenstaaende har 

ladet, naar de forreste gaaer op for at snre. De bag Pelo

tonerne voerende Underoff icerer maae hielpe Officererne, at 
Chargeringen gaaer saa ordentl ig og gejvindt som mueligt. 

Til-
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T i l l a g  

i n d e h o l d e n d e  

Regler for den adspredte Fcegtmngs-
maade. 

a Infanteriet for ncervcrrende Tid stedse er slut
tet, og dcrfor aldrig — omendMsnt det har Skarp
skyttere med — kan staae sig imod de lette Tropper, 
uden en O.naree, og dette dog ei ved alle Lejligheder 
kan udfores; saa ffal hele Infanteriet for Fremtiden 
VveS i at foegce adspredt, som det lette Jnfanterie. 

SkarpffytterneS Bestemmelse er allerede, ester 
de nu vcerende Befalinger, at formere Avant- og Ar-
riergarden; Sidepatruller; at doekke Flanquerne; ved 
Angreb, at falde Fienden i Flanquerne, samt at be
satte Paster, Skove, Grosrer, og andre Steder, 
hvortil Joegerne blive brugte; ofte bruges de og sterMlte 
fra deres Regimenter, som et Corps for sig, alt efter 
Forrettigheden af Terrainet. Dette vedbliver, og 
vil nytte meget til de folgende Bestemmelser: 

Naar der commandereS: Arm los! aabne 
Folkene flg paa et Skridt; derefter commandereS: 
Bajonetterne bort! paa hvilket Commando ei allene 
Bajonetterne aftages, men Folkene endog aabne slg 
4 a 5 Skridt. 

Q 2 Naar 
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Naar en heel Bataillon paa 2 Geleder gior 
dette, stal dog et Peloton af Midten blive ved Fa
nerne, naar de ovrige have Armen los; Bataillons-
Commandeuren lader falde i anden Marfch, og blive 
Fanerne 100 Skridt tilbage; er det paa Stedet, da 
lader han Fanerne med Bedækningen gisre omkring 
og Marfchen 20 Skridt tilbage, hvorefter de igien 
stikle sig. Ethvert Peloton formerer 2 Commandoer, 
foruden den allerede befalede Inddeling. Til det for-
sie Commando hore de ulige Roder, til det andet de 
lige. Man lader en ren et eller Kere af de forste, el
ler alle forste Commandoer rykke ud, hvilket af Ba-
taillons - Commandeuren hoit commanderes, hvorpaa 
de rykke ud. Ved denne Leillghed haves den For-
deel, at der stedse ere 2 Kieder, og forste Comman
do altid finder Sounen. Skal andet Commando 
rykke ud, saa beholder Bataillons - Commandeuren 
stedse noget ester eget Tykke, til Beda-kning as Fa
nerne. Andet Commando udfylder Pladsen imellem 
forste Commando, og Kieden aabner sig saaledes, at 
4 a 5 Skridt bliver imellem Noderne. Chargerin-
gen skeer saaledes: 
5) Paa Stcdet forste Geled fyrer, andet rykker 

kun derhen, hvor forste stod med opspendt Hane, 
vg det i ste Geled gaaer bag det andet og lader; 
naar det haver ladet, fyrer det andet, og vice 
versa gior andet mod forste. 

2) I Marschetl gior forste holdt, fyrer, bliver staaen« 
de, ag lader; andet rykker frem, og gior ei holdt, 
forend Bagmanden er det ncer, hvorpaa det fyrer> 
og saaledes gaaer det bestandig i Avanceringe!!. 

z) I 
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z) I Netirerittg ffyder fsrste Geled, gaaer 20 
Skridt tilbage, og lader; naar dette er fcerdigt, 
syrer andet, og forholder sig som fsrste. 

Een Retirade Ml endnu indfsres, nemlig: at 
forste Commando retirerer igiennem andet Commando, 
hvilket ffeer paa folgende Maade: Man commande-
rer, naar alt staaer i Kieden: Andet Commando 

omkring! hvorpaa man lader det marschere rajV hen 
til en G^oft, Gierde eller Sanke; derpaa lader man 
chargere det i ste Geled af forste Commando; naar 
dette har fyret, iler det til Stedet, som er bestemt, 
og maae det stedse vcere bag en Groft, eller 8« a ivQ 
S.ridt bag andet Commando; naar nu fsrste Geled 
er kommet na'r det andet Commando, fyrer andet Ge
led af iste Commando, gaaer tilbage, og lcrgger sig 
bag forste Geled af sit Commando. Andet Comman
do udforer alt som forste, naar dette er passeret, og 
saaledes fortsrttes denne Retraite. 

Ved denne Leilighed ligge Folkene paa Jorden, 
for at undgaae tiendens Ild, og maae de derfor til
vænnes, saavel at kunne lade i Marschen, som og 
liggende paa Jorden. Som Regel tiener, at andet 
Geled stedse gaaer Formanden paa venstre Side forbi, 
og forste Geled gaaer, naar det gaaer frem, ligeledes 
2det Geled forbi paa venstre Side. I Retirering 
bliver det det samme for begge. 

Er en Bataillon opstilt i z Geleder, og hele Di
visioner ffal agere adspredt etter i Kieden, saa forme
rer paa Commandoet: Bajonetterne bort! enhver 
Divisions zdie Geled en Reserve paa 2 Geleder, som 
gisres saaledes, at det lige Pelotons zdie Geled, 

ssttee 
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Mer sig bag det uliges; Divisions - Commandeuren 
bliver derved, Tambourene fordeles saaledeS, at en
hver O ficeer i Kieden faaer en med sig, hvilken pla
ceres i oa . 2 Skridt bag Kieden. Reserven bruges 
li! at soutinere Kieden, enten stuttet, eller ved at for
mere Ki.den hoire eller venstre af den frav-rrende, el
ler ved at rykke ind i Midten af Kieden; hvilket dog 
aldrig, uden i yderst coupeerke Egne, bor ffee. Re
serven beholder altid Bajonetten paa Geviret, undta
gen at den ligeledes ffulde f.rgte adsprrdt. 

Naar er Peloton ffal rykke ud, saa medfolger 
altid en Ossiceer eller Underofsiceer, som har Com-
mandoet, og hos hvem Tambouren forbliver. 

Da man ei ganffe med Stemmen kan comman-
dere en adspredt Trop, saa indfores folgende Tam-
bour Signaler, som af BataillonS-Tambouren siaaes, 
og af Floi-Tambourene repeteres, naar Bataillonerne 
cre i Kieden; men ere ikkun enkelte Commandoer ud
sendte, da repeterer alle derved varende Tambourer 
det givne Signal. Ved de Lejligheder, hvor Sig-
nalerne ei tydelig hores, bor Officererne tage Com-
mandoet af BataillonS - Eommandeuren, hvilket lige
ledes ^eer, naar et eller andet udfores uden Signal. 

Tambour-Signaler. 

1) Parade.Marfch — siaaeS Parade-Marschen. 
2) Marsch! M a r s c h  — siaaeS anden Marsch. 
z) Deploieer Skridt — flaaer Tambouren saa ge

svindt som muelig, dog ellerS samme Skag som 

til anden Marsch. 
4) Re-
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4) Retireer — en Appel og en kort Virbel, strax 
derpaa flaaes den Marfch, i hvilken Retiraden 
ffal ffee. 

5) Hoire om — en kort Virbel og Appel. 
6) Venstre om — Appel. 
7) Til at indkalde de Udevcrrende — appelleres ind

til de ere tilbage. 
L) zde Appeller — Chargeer. 
9) En lang Virbel — holdt inde med Chargeringen. 
i o) Enkelte Slag paa Trommen betyde, at man vil 

fourineres, eller at de paa Floiene stående Office
rer frygte for, at Flanquerne tournereS. 

11) 2de korte Virbler betyde holdt. 
Trcrk til hoire eller venstre commanderes. 
Alt maae udfores ulvunget; thi Folkene maae 

vstre vandt at rette slg efter deres Officerer, og at fsl-
ge dem; een Rode maae ftedfe holbe fammen, og ei 
fyre, forend den anden har ladet; dette maa 2 og 2 
Roder imellem sig bemcerke. Folkene maae fee hoire 
og venstre, forår bemcerkealt, ligeledes maae de i 
Retiraden stedse fee sig om; Gevwrene boere de som de 
vil, helst i Hviil; Officererne maae benytte fig af en
hver Forhoining i Terrainet, famt stedse naar de char
gere og have Lejlighed dertil, l^gge Folkene bag Grof-
terne, hvorved de erholde sikker Skud paa Fienden, 
uden at lide af denne. Floi-Officererne maae, naar 
det gioreS nodig, vcere vante ril at formere Flanquen 
uden videre Befaling, f. Ex. det forste Peloton staaer i 
Kiede med de ovrige Pelotons, og feer noget der vil 
omgaae hoire Flanque. Uden videre Befaling com. 
manderes fra iste Peloton: Venstre 0w! til venstre: 

For-
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Formeev Plotons! Marsch! Marsch! Folkene 

lobe venstre ud; derpaa commanderes: Holdt! 
Om - krmg! 

Skulde det vcere Tilfaldet med den venstre 

Flsi, da giores det paa samme Maade; dog med den 

Fortiet, at det som i  forste Tilfcelde skeer venstre, 

her udfores hoire. End videre befales samtlige Offi

cerer, at de i  saadant Tiifcelde lade deres Tambourer 

siaae enkelte Slag. 

Naar der er giort hsire om, og skal giores 

Flanque-Ild, commanderes: Marsch! Chargeer! 
hvorpaa i  ste Geled gior holdt og fyrer; andet bliver 

siaaende og rykker hen, saasnart forste har chargeert. 

Naar forste Geled har fyret, gier det Vendingen, 

falder i  anden Marsch vg lader i  Marschen ;  derpaa 

fyrer andet Geled. Nu gior forste det samme o. s. v. 

Marscherer man med venstre om, gielder de samme 

Negler. 

At passere et Defilee med en Colonne 
i Avancering. 

Man syger forst enten med Kanon-Ilden, eller 
og med et vel anbragt Kryds-Ild af Infanterier, eller 

Skarpffytterne at beskyde det besatte Sted, og ende

lig angriber man det med et sluttet, hvorved de for

reste Pelotons eller Divisioner s^lde Gevceret og bort

tage det. Saasnart Defileet er pajseret, opdeploieres. 

Med en Colonue i Retirermg. 
Skarpskytterne og Arti l lerier besatte Defiseet, 

oa Colonnen gior omkring. Naar Dcsllee-^jlden der

efter 
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ester ffal begynde, skeer den geledvils paa solgende 

Maade: Pelotons-Commandeuren commanderer: iste 

Geled omkring! Fcerdig! An! Fyr! Hoire og 
venstre om Marsch! 'Marsch! og Folkene lade i 
Marschen; derpaa commanderer han ti l det andet Ge

led det samme, og naar dette haver chargeret, l igele

des t i l det zdie Geled. Folkene formerer sig saa ge

svindt som mueligt. Saaledes vedblives, indtil alle 

Pelotons have chargeret. Det som er befalet i  Hen

seende t i l naar en Batail lon paa z Geleder staaer bag 

et Brystværn, bortfalder, og ffal en saadan Batail

lon stedse enten formere 2 Geleder, hvorved de Regler 

bemoerkes, som allerede i denne Begivenhed ere be

stemte, eller er Mangel paa Plads, formeres den i 
denne Ordre anbefalede Referve. Omendffiont man 

i Kieden overspænder et betydeligt Terrain, kan dog 

Tilfaldet vcere, at Terrainet enten formedelst et bagved 

liggende Defilee, hvor man ffal igiennem, eller og i 
sig selv bliver smalere, eller og at Floiene kan tour-

neres af Cavalleriet, hvorfor det er nodvendigt, at 

en Batail lon af Kieden strax kan formere Auaree, 

hvilket letteligen udfores, naar Officererne kun averte

res derom i Forveien; thi da haver enhver Divisions-

Commandeur kun at stil le sig der, hvor hans Divi

sion ffal staae; Pelotons-Commandcurene tage Di

stancen for deres Pelotoner, og Auareen er formeert. 

Er Batail lonen i  z Geleder, og haver Reserven, da 

er det endnu lettere; thi da stil ler sig Reserven paa 

Appelleringen der, hvor det zdie Geled ffal staae i 
O.uareen, og de ovrige kan da lettelig see, hvor de 

ffal hen. 

Til 
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Til Slutning erindres, at naar deri Retira-
hen gisres Holdt! Folkene da stedse maae giore Oin« 
kring! for altid at vcere fcerdige, enten til Skud, eller 
Fremrykning. 

Folgende Regler skal for Fremtiden tiene t i l  

Rettesnor: 
Den adspredte Foegtningsmaade bruges i s i r r :  

z) Naar man mangler Skarp1?yttere. 
2) Overalt hvor et Terrain 1?al overspændes. 
3) Imod lette Tropper. 
4) Naar en Attaque skal ffiuleS, saa formeres en 

saadan Kiede, og andre Tropper bestemmes at an
gribe Fienden, der, hvyr han mindst venter det, 
da han for Rog og Damp intet seer. 

5) For at dcekke de fremrykkende Batterier, ber 
stedse det Jnfanterie der solger med, vcrre i Kie-
den, naar ei Passe eller snevre Veie forhindre det. 

6) Infanteriet souunerer Starp1?ytterne med en Kiede. 
7) Ligeledes bruges det til at daekke Flanquerne, en

ten en Flanque af Floien, eller en Echellon bag 
Floien. 

8) Imod Cavallerie-Trors, og stedse naar man er 
bag Gierde, Grofter, og i Skove, anvendes 
denne Maade. 

9) Naar In fan ter ie t  en Linie ffal gaae igiennem en 
Skov, saa ffeer det i 2 Kieder, een bag den an
den, naar forst Skarpskytterne eller enkelte TropS 
have underjogt den. 

1 o) Skove angribes og forsvares paa denne Maade: 
Saameget mileligt bliver er Peloton ude paa hver 
Side af Skoven, for ar hindre, at intet kan 

rra'nge 
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trange b^g ind i Skoven, og derved hindre 
de Fremrykkende. 

11) Generalerne bestemme, hvormange der skal ryk« 
ke ud, og VataillonS-Commandeuren bestemmer 
det der, hvor det sindes nsdvendigt, og ei kan 
indhentes Befaling; thi det militatre Oie kan al-
lene bestemme der rette Sieblik. 

12) RegimentS-Kationerne rykke sædvanlig med den 
fsrste Kiede frem; dog maa ved denne Lejlighed 
stedse voere Trops, der dttkke Kanonerne saaledeS, 
at de paa begge Sider have Bedcrkning, og ei al-
lene imod den Floi, de have imod Bataillonen. 

Kiobenhavn i det Kongelige GeneraiitetS- og 
CommissariatS Collegio, den 9de August 2800. 

^6e!er. Ou^en. I-Igsslei-. 

Lckive. 

E f t e r  O r d r e  a f  7 d e  J u n i i  i 8 o r »  

Mandskabet ffal, naar der giores Deftlee Ild i Re
tiraden, ei lade Gevceret, forinden der er kommet bag Co-
lonnen, hvorhen det forfoier siq, saa hurtigt som mueligt, 
holdende Gevaret hsit for Ansigtet. 
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