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§. i. 

Om Rekrutens forste Dannelse.  

maae den Compagnie6)ef, som erholder Karlen, an-

selte ham i et J«gerskab under een af de dueligste 

Oberjngere eller Icegere, samt derhos drage Omsorg 

for, at han indkvarteres hos de ordentligste Kam

merater. — Den Oberjceger eller Iceger, hvis Omsorg 

Karlen anfortroeS, er ikke allene forbunden til, paa 

det omhyggeligste at lnre ham Paakloedningen, og 

hvad dertil henhorer, (hvorfore Oberjcegeren bliver 

ansvarlig), men han maae tillige betyde ham, med 

hvor stor Forsignghed han bor behandle den Riste, 
som anbetroeS ham, hvilken ti! alle Tider maae stndeS 

i fuldkommen brugbar Stand. Til den Ende maae 

Rekrut er bleven antagen ved Corpjet, 

Rekru-
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Nekruten, saasnart mueligt, lcers at kiende alle De

lene, hvoraf Riflen bestaaer, og derhos neie under-

vises, hvorledes disse kan tages fra hverandre, og 

iglen tilsammenscettes, uden derved ak beffadiges. 

Til ovenbersrte Underviisning bestemmes in
gen vis Tid, men den foretages daglig for, 
mellem, og efter Exerceertimerne. 

Naar Rekruten Har facket den sornodne Kund^ 

derom, melder Oberjcrgeren eller Jageren det 

for Compagnicchefen, som enten selv examinerer Kar

len derudi, eller overdrager det til een af de ved 

Compagniet siaaende Officerer. 

Compagnieossicererne, si^avclsom OberjKgerne 

og Jcegerne, maae gisre sig Umage for at lcsre at 

kiende Rekrutens ywralffe Karakter. 

Naar heele Corpsek ligger samlet paa et Sted 

eller i en Garnison, da blive alle Officerer, Ober-

jstgere og Ic?gere, som enten nylig maatte vcrre an-

sak!?, eller en Tid lang have va'ret syge eller fravæ

rende, saavel som alle Rekruter, i^zderviiste og svede 

i en dertil bestemt Exerceerffole, sounden de begynde 

at gisre Tieneste. 

Til dcnne Skole (som ikkun i den almindelige 

Exerceermaaned, naar alle Friefokk ere indkomne, 

ophceves) 
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ophceves) bliver, foruden Forstanderen, Hver Gang saa 

mange Officerer, Oberjcegere og Jcegere commanderte, 

som Antallet af de Exereerende udfordrer-

Alle Underjoegere, som ved en eller anden Lej

lighed have begaaet Feil i E.rereicen, og til Straf 

ffal exercere efter, sendes til ovennævnte Skole, hvor

ved en Navneliste afleveres til Forstanderen. 

Ingen maae derefter forlade Skolen, uden enken 

af Forstanderen, eller af den Ossiceer, under hvis Op

syn han maatte have exereeret, at vcere bleven forsynet 

med et flciftligt Vidnesbyrd, om at vcrre ganffc fær

dig. Skulde derimod en eller anden findes at v??re 

saa lidet oplagt til Exercicen, at han ikke i kort Tid 

vil kunde dannes, da kan en saadan, naar Chefen 

eller Commandoren for Corpset det maatte for godt 

befinde, desuagtet forrette Tieneste; men bliver hver 

Gang, naar han er kommen afVagt, igien sendt tik 
Skolen. 

Da Jcegerne ikke altid kan vcrre under deres 

Foresattes Opsyn, men ved saa mange Lejligheder, 

i alvorlige Tilfcrlde, ganffe maae overlades til sig 

selv; saa maae og desiomere Flid anvendes paa de
res Dannelse. 

Forstanderen for Skolen paaligger det at vaage 

over, at alle ^.ek?uter dannes efter de i- Reglementet 

fastsatte Regler og Grundsætninger, og at ingen bli

ver 
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ver mishandlet; men al Undervisning meddeles med 

mueligfte Lemfældighed. 
Skolen indeeles i forffiellige Classer, og Com-

mandsren so? Corpftt bestemmer, efter Overlceg med 

Forstanderen, normere, hvilke Avelftr i hver Classe 

blive at foretage. 
For at opmuntre Folkene til at anvende al Flid 

ved Skiveffydningen, udscettes smaae Belenninger, 

af 16, 24 og 48 P. for dem, som skyde best, hvoraf 

Belsbet dog aarlig ikke maae overstige 50 Rdlr. 

Ved Premiers Uddelelfe maae enkelte Skud ikke 

komme under Betragtning; men kun de, som ved 

mange paa hinanden fslgende gode Skud asicegge Prs-

ver af deres Duelighed, ere dertil berettigede. 
Den, som allerede harerholdet den ringeste Pre-

mie, kan desuagtet faae de storre, naar han igiennem 

Hvelsen har erhvervet sig meer Fcerdighed; men ingen 
Mgae paa en og samme Distance meer end een Gang 

tildeles alle Premier; derimod kan chefen for Enkelte, 

som i Særdeleshed maatte udnicerke sig, fordobble 

Belsnnmgen, og i Stedet for 48 tz., lil saadanne lade 

udbetale en Rigsdaler^ 
Den kor-este Distance, hvsrpaa Premier beta. 

leS, er Skridt. Chefen bestemmer, efierat have 

erholdct ffrifilig Rapport overSk>v-ffyVn-"S-n, hvem 

der ffa! bave Premi-, og hvor meget -il -»hver maae 
, . ^ Den 

udbetales. 



Den dertil fornsdne Rapport bestaaer af en i 

Qvadrater inddeelt Skive med et Centrum, hvorpaa 

med Punkter og hoSfsiede Nummer? antegnes, hvor

ledes Skuddene ere faldne, da af det neden under ved 

No. og Navn anfsrte Mandskab kan sees, af hvem 

ethvert Skud er giort. Vi6. 

Den til Premie ansatte Sum er ikke blot be

stemt for Rekruter, men meget mere for det ticnst-

giorende Mandskab; til hvilken Ende ovenbencrvnte 

skriftlige Rapport og fra alle Compagnier maae ind

leveres til Chefen, hver Gang der er bleven skudt til 

Skiven. 

§- z. 

Om Posituren. 
Denne er det fsrsie, en Rekrut maae lcere, og 

naar jamme langsomt og grundigt er bibragt ham, 

vil alle andre Bevægelser og Greb siden blive ham 

desto lettere, og han vil derhos kunde gisre dem med 

en vis Anstand. Til en god Positur udfordres: at 

Rekruten staaer lige paa Fodderne, og hviler paa 

heele Fladheden deraf, med Hcelene i lige Linie ta?t 

ved hinanden; Fodspidserne til begge Sider saa meget 

udad dreiede, at begge Fodder danne en ret Vinkel; 

Kncrerne saa meget spcrndte eller strammede, at de 

staae lige, og Laarene vel sluttede; Overlivet strakkes 

ud 



Ud af Hosterns, hvorved Underlivet tillige indtrækkes; 

Skuldrene synkes ned, og trcekkes tillige lidt tilbage, 

paa det Brystet kan komme stem; begge Arme hceuge 

utvungne Uge ned, toet ved Livet, Hcenderne fladeved 

Laarene, og saa meget tilbage, at Pegefingeren er 

langs med Buxessmmen; Hovedet holdes lige i Vei-

ret, uden enten at helde for eller bag over, og kun saa 

meget dreiet, at det venstre Aie ftaaer i lige Linie 

med Vesteknapperne. Naar paa Commando ffal sees 

til Hoire eller Venstre, da dreies Hovedet, uden at hel

de til nogen af Siderne, kun saa meget, at Karlen 

ligesom ffieler hen til Sidemanden; seeS til Venstre, 

da kommer det hsire Aie at staae i Linie med Veste-

knapperne. 
Omendffiondt Posituren nsie maae paasees, 

saa maae den dog ikke saaledes overdrives, at den 

udarter til en stiv og pedantiff Skilling, som aller

mindst passer sig for en Jcrger. Derhos bor fore
kommes, at en Rekrut ikke antager en saadan Stilling, 

som, naar den lcenge vedvarede, kunde hindre Blodets 

frie Omlsb, og derigiennem blive ffadelig for Hel

bredet?. 

§- 4-
En uafbrudt Opmosrksomhed under EMcleen 

anbefales Rekruten paa det strcengeste. Han tilhol-

des derhos, ikke at dreie noget Ke eller bevoege noget 
Lede-



Ledemod, uden ester Befaling, og naar Nsdvendig-

heden kraver det, men ellers at siaae ubevægelig stills 

mellem alle Vendinger, Greb og Marschep. 

§» 5» 

Om ReLttingen. 

Et  Geled er  re t te t ,  naar  a l le  de  Fo lk ,  hvora f  

det bestaaer, staae i en lige Linie. For at kunde bi

bringe Rekruterne Reglerne for Retningen, maae 

man derfor trcrkke nogle sammen. Jgiennem Kvelftn 

maae de da lcsre, ved Retningen strax at kunde bringe 

begge Skuldre i den givne Retningslinie. Hovedet 

maae ved denne Lejlighed hverken stikkes frem eller 

helde bag over? enhver maae ikkun fee sin Sidemands 

Bryst, og i det hoieste et Skimt af den 2den Mands, 
Armene hcenge lige ned tott ved Livet, og saaledes, at 

den eller i det mindste den everste halve Deel deraf 

til Albuen , er lodret med Skuldrene. Alle ere siut. 

tede Arm til Arm, og enhver fsler den Sidemands 

Albue, efter hvilken han retter sig. Halene maae staae 

i lige Linie, da en for meget frem eller for langt til

bagestående Hcel, ofte foraarsager, at een af Skul
drene ligger tilbage. 

For at vcenne Folkene til en hurtig Retning, 

maae man ofte tage en eller flere, enten ud af Mdtek? 

eller fra en af Floiene, og stille dem i en nye Linie, Efter 

. ' disse 
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disse rette sig da de ovrige, saa hastig som mueligt, i 

det enhver, ved enten at rykke frem eller at tra-de til

tage , strax ssger at bringe sine Skuldre i lige Linie 

med Sidemandens. Den Commanderende vcelger sig 

altid en^Punkt, hvorpaa han retter, og lader, i det 

han i Linien gaaer langs ned ad Fronten, Folkene 

rykke frem til Spidsen af hans Sabel. 

§ .6 .  
Om Vendingerne. 

Alle Vendinger ffee paa Ordet; paa venstre 

Hcel med stivt Kncee, og m6d mueligste Hurtighed. 

Hsi — re — om! 
Man dreier sig med stivt Kncee paa venstre 

H«l (som ikke maae rokkes af Stedet) en fierdedeel 

Vending om til Heire, og scetter den hsire Fod, som, 

medens Vendingen giores, noget maae lofteS, rajV, 

men uden at stampe, ved Siden af Venstre, saaledes 

at begge Hcele staae i lige Linie. 

Ven — stre — om! 
Man gier Vendingen paa soreffrevne Maade 

til Venstre. 
Om — kringl 

Paa forste Stavelse Om, omfatter den ven

stre Haand PatrontaMn saaledes, at Tommelfingeren 

kommer at ligge under Tasken, og de evrige sire Fin-
. - gre 
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gre tilklemme Laaqet deraf, hvorved den trykkes fast 

til Livet ; paa krwg, gisres med stivt Knoee paa ven-

sire H«l en halv Vending om til Hoire, hvorefter 

den hoire Fod, som under Vendingen var loftet noget, 

uden noget haardt Trin, igien soettes ved Siden af 

den Venstre, og den venstre Haand falder strax til 

Siden. 
Ved Commanderingen er at iagttage: at paa 

den forste Stavelse trcekkeS noget; men at den sidste, 

paa hvilken Vendingen stkal skee, meget kort og haardt 

udtales. 

§. 7-
Om Marschcn. 

Til en god Marsch udfordres i ScerdeleShcd, 

at Kroppen bestandig holdes i Ligevcegt, og dernast en 

bestemt Cadence. 

En Rekrut maae forst eves i vexelviis at staae 

paa een Fod, og under den sore^revne Positurs Ved

ligeholdelse at bevcege den anden frem og tilbage, for 

at vcenne Kroppen til Ligevcegten. Naar han herudi 

tilstrækkelig er ovet, begynder man at l«re ham 

Marfchen paa folgende Maade: 

Paa Ordet Marsch, bliver den venstre Fod, 

dog uden derved at dreie nogen Skulder, loftet, og 

med stivt Kncee rask saaledes frembragt, at Kroppen, 

som heller maae skyde frem over end ligge tilbage, kan 
felge 
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felge Fodens Bevcegelse. Spidsen af Foden nedstrak-

kes mod Jsrden , dog uden at bestryge den eller stede 

an derimod, i det Foden hceveS. Altid troedes paa 

den fiade Fod saaledes, at Tceerne og Hcelene nedsat-

tes paa eengang, hvorved Kroppen saa meget bringes 

frem, at dens hele Vagt hviler paa den nedsatte Fod. 

Den venstre Fod bliver paa denne Maade, ester 

Skridtets Maal, som er 28 Tommer, icetoverJor-

den frembragt og nedsat, hvorefter den heire Fod 

strax haves, og paa foreffrevne Maade igien nedsat

tes. Halen af den Fod, som bringes frem, maae stedse 

vare i lige Linie med Ballen af den paa Jorden staa-

enve, og Laarene maae everst i Skravet vare saa vel 

sluttede, at de i Marschen stryge tat forbi hinanden. 

Naar der marschereS lige ud, da holder enhver sig 

kun til den Sidemand, som han seer til og retter sig 

efter, uden i mindste Maade at bekymre sig om den, 

der gaaec paa hans anden Side. 
I Begyndelsen maae man lade Rekrttterne 

staae lange paa een Fod, saavel paa det de kan lcsre 

selv at bare sin Krop, uden at halde sig til Sideman

den, som for at den Undervisende desto neiere kan be-

mcerke, om de have og nedsatte Foden efter Forffris-

ten; men saasnart Folkene ere bragte saa vidt, at dekan 

sammentrykkes i Trups, maae det Stive og Tvungne 

ganffe bortfalde; Foden maae da, esterat den er havet 
og 
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og frembragt, ikke meer hosdes stille, men den lsfteS 

og nedscettes i den vedtagne Cadence; hele Marschm 

bliver altsaa en gan^e jevn Bevcegelse. 

Den rette Cadence, saavel for den fsrste som 

anden Marfch, erholder man ved Hielp af en Pendef. 

I fsrste eller Parademarfth gisres 75 Skridt 

i et Minut. Bliver i Marschen commanderet Holdt! 
da bliver den frembragte Fod (som ved denne Lejlig

hed aldeles ikke maae trcekkes tilbage, men heller maae 

stydeS lidt lcenaere frem) nedsat paa Jorden, hvor

efter den anden strax scrttes rask ved Siden deraf. 

Karlen staaer derefter ubevcegelig stille, indtil 

der commanderes: 

Ret — Eder! 
Dette gielder kun for dem. som enten maatte 

vcere for langt frem eller staae for langt tilbage, hvilke 

da og, faa hastig som mueligt, rette sig over den Si

demands Bryst, hvorefter Retningen skeer« De, 

som maatte have en falsk Positur, strockke sig ved 
denne Leilighed noget, og ssge derved igien at komme 

i den foreskrevne Stilling. I ovrigt maae noie over

holdes, at Folkene ved Retningen enten gaae frem 

eller trnde tilbage; men aldeles ikke rykke ud til nogen 

af Siderne; til den Ende maae Rekruter vcennes til, 

hverken paa Stedet eller i Marfchen at trcenge paa 

hinanden, men strax, naar der trådes an, at tage og 
B ^den 
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siden beholde den Plads, som til de forefaldende Be

vægelser nodvendig behsveS. 

Naar der rettes, maae enhver bie indtil Turen 

kommer  t i l  ham,  e l le r  i nd t i l  S idemanden er  re t te t ,  da  

den utidige Rykning frem og tilbage blot sinker 

Retningen. 

Skulde en heel Trup staae meget langt tilbage, 

da maae den paa Commando- Ordet: Ret — Eder, 

vel rykke frem, men ingen tråder ind i Retningslinien, 

forinden Sidemanden allerede er deri, og har rettet sig. 

Naar Rekrmen har den fornedae Avelse i for

sis Marsch, begynder man at lcere ham den anden. 

Skal fra Stedet af i samme antrades, da 
kommanderes: 

Marsch! Marsch! 
Er man derimod allerede i Parademarsch, da 

kommanderes kun engang: 

Marsch! 
I begge Tilfalde falder Mandskabet i en ha

stigere Marsch, da i et Minut gisres 120 Skridt, 

som dog alle maae have den bestemte Lomgde. 

Vel maae Posituren ikke tabes, men Armene 

kan i denne Marsch dog hcenge lose ned; bliver endnu 

engang commanderet Marsch, eller givet Signal der

til , da foreges Hastigheden af Marschen til et kort 
Trav. 

§- 8. 
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§. 8. 

Om Marschen med Hsire eller Venstre om» 
Naar, efterat Vendingen er giort, paa Ordet 

Marsch antrcedeS, maae Bagmanden ved fsrste Skridt 

scette sin Fod derhen, hvor Formanden bortkager sin; 

Men siden scenes den ved hvert Skridt ved Siden af 

Formandens. Mandskabet kan i denne Marsch ikke 

holde Laarene gansske sluttede, da de derigiennem vilde 

trcede hinanden paa Hcelene; men de maae ne-ie iagt

tage, at de beholde den rette Aabning mellem hver

andre, paa det de, naar der commanderes holdt! og 

derefter Vendingen gisreS, kan staae fluttede Arm 
til Arm. 

Naar der marscheres med Roder (med Hsire 

eller Venstre om) seer det 2det Geled altid til Forman

den i iste, og retter sig ester ham. 

Med Rekruter maae alle Marscher, baade lige 

Ud og med Roder, saavelsom Trcekningen til Hoire 

vg Venstre, fsrst sves med aabne Geleder, og med 

smaae Mellemrum mellem Folkene, indtil de havelcert 

at bcere sin Krop, uden at ha?lde sig til Sidemanden; 

men derefter tilsammentrcekkes de, for at eveS i Sving

ningerne ; hvorncest paa folgende Maade bliver mar-

scheret med Roder. 

Naar 
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Naar MandjVabet staaer med aabne Geleder, 

og der commanderes: 

Hm — re — om! 
da trcede alle lige Roder (den 2den, 4de, 6te ze.) af 

begge Geleder et Skridt ud til Hoire; og ved 

Ven — stre — om! 
et Skridt ud til venstre Side. I begge Tilfal

de rette sig de udtrådte Roder efter iste Geled, og 

beholde under Marschen stedse lige Afstand fra samme. 

Truppen marscherer altsaa med en Front af 4 Mand 

i Breden. De som gaae i iste Geled see Formanden 

lige i Nakken, og beholde de samme Mellemrum, 

som de havde, da de lige Roder traadde ud. Paa 

Ordet 

Marsch! 
troede alle an paa engang. Fleimanden vaelger sig 

2de Punkter eller i Linien liggende Gicnstande, 

hvorpaa han saaledeS marscherer, at den lcengst bort

liggende ganste stiules af den ncermeste. Paa 

Holdt! 
rykke de udtraadte Roder igien ind i Lungerne, og 

dersom Mellemrummene ei udi Marschen ere blevne 

forandrede, da maae alle, naar der igien gisres Front, 

siaae sluttede Arm til Arm, ligesom for Afmarschen. 

§» 9» 
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§. 9-

Om Trykningen til Hoire eller Venstre. 

Ved denne Lejlighed maae Brystet holdes gan
ske lige, og ingen Skulder dreieS. 

Skal fra Stedet af trcekkeS til Hoire, da cow' 
manderes langsomt: 

Tmk til Hoire — Marsch! 
Hvorpaaden hsire Fod fcmes omtrent 2 Spand 

Ud til hoire Side, og tillige faa meget frem, at Hcelen 

er i Linie med Spidsen af venstre Fod; derefter frem

bringes den venstre Fod, som med en Fods Afstand 

scmes ligefor Spidsen af den hoire. 

Skal derimod trcekkeS til Venstre, da com-
manderes: 

Trcek til — Venstre — Marsch! 
Da omvendt det samme iagttages, som er sagt 

om Trykningen til Hoire; med den Forffiel, at paa 

Ordet Venstre! (som meget kort maae udtales) sees 
til Venstre. 

Skal i Marschen trcekkeS, da bortfalder Com-

mando. Ordet Marsch, og Trcekningen begynder 
strax paa: 

Trcek til Hoire! (Venstre). 
Men dette Hoire eller Venstre bliver da ud

talt, i det samme den Fodhceves, hvormed Trykningen 
ffak ffee. 

Mar-



22 

Marscherer man med Hsire eller Venstre om, 

og fka! trcekke til cn af Siderne, da anftes den foran 

warscherende Rode fsm ifte Geled. De ovrige 

Roder ssge allsaa under Trcskningen at blive i Linie 

med den, og derhos at beholde den rette Afstand. 

NaarRekrMerne v.ced at marschere godt fremad 

og til Siderne, maae Ye og lcere at marschere bag

lands. Paa Commando: 

Baglcends — Marsch! 
TrcekkeS den venstre Fod strax tilbage, og Spid

sen nedstrakkes.mod Jorden, men Skridtet gisreS ei 

for stort, paa det Kroppen, uden at hcrlde bag over, 

kan fslgetz med det Laar, som trcekkcS tilbage. 

Ere Gekderne siuttede^ da maae det forste 

Geled giore sit fsrste Skridt meget kort, saa at det 

andet kan kemme tilbage, uden at traves paa Fsdder-

ne. Naar igien csnunanderes Holdt! da maae den 

Fod, som i det samme trekkes tilbage, baglcmds 

siettes kil Jorden, (altsaa gisre det sadvanlige Skridt 

tilbage) den anden trskkes strax ester, og scetteS ved 

Siden dMf, hvorpaa Gelederne igien flutte sig. 

§. !O. 

Om Svittgnittgerne. 
For deri at ove Rekruter, maae man trcekke 

nogle sammen, og lade dem flutte sig Arm til Arm. 
Skal 



2Z 

Skal fra Stedet svinges, da commanderes: 

Med Trups! — Hoire — Sving! 
Paa Ordet Svittg, som meget kort udtales, 

dreyer Mandskabet Hovederne til Venstre, den ven

stre Floimand undtagen, som seer ind i Gcledet, 

(hvilket bliver en almindelig Regel for de FleiMKnd, 

som ffal svinge ud). 

Marsch! Marsch! 
Folkene beholde Hovederne (uden at stikke dem 

frem) til Venstre, trnde an med den svingende Floi-' 

mand tillige, holde Fodslag med ham, samt rette sig 

over venstre Sidemands Bryst og med hans Skuldre, 

uden enten at komme for langt frem eller at blive for 

langt tilbage. De blive sluttede, uden at trange paa 

hinanden, holde Armene tcet ved Livet, og fsle bestan

dig hoire Sidemand; Hcenderne blive som foreskrevet 

liggende, og Postturen maae aldeles ikke tabes. Paa 

Ordet. Marsch! Marsch! giere hoire Fleimnnd 
Hsire om, og blive staaende. 

Skal der svinges til Venstre, da maae Com-

mando - Ordet Venstre Sving! noget trcrkkes, og 

udtales i en jevn Tone. Hovederne blive til Hsire, 

hsire Flsimand seer til Venstre, og den paa venstre 
Flsi gior Vendingen. 

Ved Svingningerne er det en Hovedregel: at 

Mandskabet holder sig til den staaeUde Flsi; men 

der-
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derimod seer til den' udsvingende, og retter sig 

efter den. Paa Holdt! sees til Hoire, hvovpaa 

sslger: 

Net Eder! 
Retningen ffeer, naar man har markeret med 

enkelte Trups altid til Hsire. 

Naar Rekrmerne kan marschere og sving? godt 

udi eet Geled, stiller man dem i to, som staae 2de 

gode Skridt fra hinanden. Man lcerer dem da ferst 
at aabne og siutte Gelederne, begge Dele baade frem

ad og baglcends, hvorefter Svingningerne igien fore

tages med 2de Gelcder, da det andet tilholdeS at 

siutte sig tcrt paa det forste. 

Marscherer en saadan Trup lige ud, da holder 

sig det andet Geled, ved at gisre korte Skridt i det 

der antrcedes, saa meget tilbage, at Ver bliver 2 Skridts 

Mellemrum mellem det og ferste; men naar Holdt! 
eommandere.S, flutter det sig til igien. 

Skal med Truppen i Marschen svinges tilHoi. 

re, da commanderee: 

Slut — Hsire! 

Hvorpaa andet Geled flutter sig tcet paa forske. 

Sving! 

Dolkene see til Venstre, som den Flsi, der stal 

svinge ud, men blive i forrige Marsch, indtil 

Marsch.' 
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Marsch? 
commandereS, da Svingningen begynder i 2den 

Marsch, efter de forhen bestemte Regler. Den 

heire Floimand bliver staaende paa Stedet, men be-

vceger sine Fedder i samme Takt, hvori Svingningen 

skeer, og dreier sig efterhaanden i Linie mcd den ud

svingende Flsi. Naar Svingningen er tilendebragt, 

eommanderes: 

Holdt! Ret — Eder! 
Hele Truppen gier, uden at styrte frem, plud

selig Holdt, retter sig som foreffrevet, og staaer der

efter ubevceqelig stille. 

Vil man lade fvinge til Venstre, da eomman-

deres ester foregaaende Slut Venstre! 

Sving! 

Marsch !  
Hvorved Floimcendene omvendt forholde sig som 

ovenmeldt, og Mandskabet beholder Ainene til Hoire. 

Naar ikkun cominandekeS Ret Eder! skeer det alrid 

til Heire; stal derimod rettes til Venstre, eom
manderes: 

Til Venstre! — Ret Eder! 
Paa hvilket Ord (som meget kort maae udtales) 

Hovederne gaae om til Venstre; efter fuldendt Ret

ning dreies Hovederne paa Commando: 

See 
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See -- til — Hoire! 

igien til Hoire. 

Marscheres (med aabne eller flutkede Geleder) 

wed Hoire eller Venstre om, og man vil lade svinge, 

da commanderes: 

Forste Rode — Hoire (Venstre) om Sving! 
Paa Ordst Sving breier sig den fsrste Rode en 

Fierdedeel Vending til Hoire eller Venstre, og gaaer 

siden udm videre Commando lige ud. De ovrige 

solge alle den fsrste, og enhver as dem svinger paa 

samme Sted, hvor den fsrste har svinget. Skal fra 
Stedet af paa oven anfsrte Maade svinges, da bliver, 

efterat Vendingen er giort, og derpaa givne Varsel: 

Hoire eller Venstre om Sving, enten commandereu 

Marsch! 
eller 

Marsch! Marsch! 
Nlt eftersom man vil lade antrade i Parade eller anden 

Marsch. 

§.  I I .  

Om Rodeformeringen. 

Naar en Trup i Marschen sioder paa en snever 

Ppst (Desils), hvor den ikke med heel Front kan kom

me igicnnem, da commanderes: 

Til 
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Til Hsire — formeer Roderne? 
Den hsire Flsimand i fsrste Gekd bliver ved 

at gaae lige ud i forrige Marsch; Flsimanden i 2dek 

Geled lrakker sig ud til hsire Side, og rykker fag 

langl frcm, ar han kommer ved Siden af den i fsrste, 

slutter sig til dennes hsire Arm, og retter sig efter ham. 

Det hele ferste Geled trekker sig, uden at gisre nogen 

Vcndmq, til Hoire, falder Mand for Mand af, og 

fcetter sig bag sin Flsimand. Det 2det Geled forhol-

der sig ligesom dets Floimand, og fcetter sig Maud 

for Mand bag denne. De forrige Sidemand blive 

altfaa nu Formcend, og Formcendene i^ien Sidemcrnd^ 

Naar man er kommen ud af Defileen, og igien vil 
lade opmarschere, eommandcres: 

Ti! Venstre! formeer Trups! 
Flsimanden af fsrste Geled bliver atter ved at 

gaae ligefrem; den anden Mand springer op paa hans 

venstre Side, flutter sig til ham, og retter sig. Paa 

samme Maade rykke de svrige af fsrste Geled op, inds 

til de a!!e igien ere i Linie, og rettede med hsire Flsi. 

Det 2det Geled trceder igien bag Formanden 

i fsrste, og alle fortjente derefter Marfchen, indtil der 
commanderes Holdt! 

Til Venstre! formeer Roderne! 
Paa hvilket sidste Ord Hovederne kastes til Ven

stre. Den venstre Flsimand i fsrste Geled gaaer 

lige 
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lige ud; den i 2det Geled trakter sig ud til Venstre, 

og flutter sig til den af fsrste. Det svrige Mandffab 

fatter sig paa samme Maade bag venstre Sidemand, 

som forhen er sagt om Hsire. 

Skal igien opmarscheres, da rykke Folkene 

paa Commando: 

Til Hoire! — formeer Trups! 
paa samme Maade op til Hsire, som det forhen 

er foreskrevet at skulde ssee til Venstre; hvorved 

mcrrkes: at de, i det de lsbe op, forst see og rette sig 

til Venstre, men saasnart enhver er rettet, kaster han 

uden videre Commando, Ainene igien til Hoire. 

§. 12. 

Om Contra - Marschm. 
Naar man vil have Fronten didhen, hvor man 

har Ryggen henvendt, da contramarscheres. 

Efterat Vendingen er giort til Hsire eller Ven

stre, kommanderes: 

Contra — Marsch! Marsch! 
Fleimanden svinger t fsrste Tilfalde en halv 

Vending om til Hoire, og i andet til Venstre, altid om 

2det Geled; alle svrige Roder selge efter, og enhver 

af dem gior Vendingen just paa samme Sted, hvor 

den fsrste har svinget. 
Naar 
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Naar den heire Flei er kommen der, hvor den 

Venstre har staaet, eller omvendt, commanderes Holdt! 
da Mandskabet, uden at rykke enten frem eller tilbage, 

maae blive staaende stille, indtil der commanderes 

Hoire eller Venstre om! efter hvilken Vending alle 

maae staae sluttede Arm til Arm, som ikke heller kan 

seile, saafremt ingen under Contramarschen har for-

ssmt ganffe noie at beholde det samme Mellemrum, 

som var mellem hver Rode, da den forste Vending 

blevgiort; gisres efter Contramarschen Hsire 0M, 

da rettes til Venstre, og i modsat Tilfalde rettes til 

Hsire. 

§- iz-

Om at stutte an til Hoire eller Venstre. 
Vil man paa den havende eller antagne Linie 

lade rykke ud til en af Siderne, da commanderes: 

Til Hoire (Venstre) siut! — Marsch! Marfch! 
Den hoire Fod fcetteS i lige Linie hen ved Si

demandens Venstre, og den venstre Fod trcekkes hurtig 

efter. Ved at siutte an til Venstre, finder det mod

satte Sted. I begge Tilfalde gier Fleimanden korte, 

omtrent en Fod brede Skridt. Paa 

Holdt! 
staaer Flei-Roden strax stille, og de ovrige Roder, saa-

snart enhver af dem har siuttet sig til Sidemanden. 
^ ' - Naar 
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Naar der skal flutteS an til Venstre, da kaster 

Mandffabet, paa Ordet flut, Ainene til Venstre. 

Slutningen skeer altid med stive Knae, hvor
ved Posituren ei maae tabes. 

Naar efter Slutningen bliver rettet, danser 

det fra den Floi af, hvorhen er bleven anfluttet. 

§. 14. 

Om Afbrydningen. 

Stoder en med Hsire eller Venstre om mar-

scherende Trup paa en saa sncrver Post, at ikkun en 

enkelt Mand i Breden kan komme derigiennem, da 
kommanderes: 

Bryd — af! 
Det 2det Geled trceder derpaa ind i fsrste, saa-

ledeS at enhver kommer til at gaae bag sin Formand, 

hvad enten der maatte vcvre afznarscheret til Hsire 

eller Venstre. Naar man er kommen igiennem 
commanderes: 

Trced — ud! 
Det 2det Geled treeder ud igien, retter sig efter 

Sidemanden i fsrste, og marfcherer i forrige Orden, 

hvorved iagttages: at Teten i Begyndelsen maae giore 

meget korte Skridt, da de evrige ellers umuelig vilde 

kunne siutte sig paa den«. 

s. 15-
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§. 15-
Hvorledes Folkene trcekkes ud fra hinanden 

med Armlos. 
Skal fra Midten aabnes/ da commanderes blot: 

Armlss! 
Den mellemste Rode af Truppen bliver staaende> 

De ovrige springe ud til hsire og venstre Side, ind

til der er 2 til Z Skridts Mellemrum mellem Hver 

Rode. De udrykkende see og rette sig, i det de sprin

ge ud til Siderne, efter den Rode, som bliver stagen

de, men see igien til Hsire, saasnart de have aabnet 

sig. Det 2det Geled trceder 2 aZ Skridt tilbage, 

og stiller sig derhos saa meget til Hsire bag Forman

den i fsrste, at enhver forbi Formandens hoire Side 
kan overfee Egnen, han har for sig. Vi6. 1. 

Commanderes: > 

Hoire — Armlos! 
da blivtr den venstre Flsimand staaende, ogpaa 

Venstre Armlos! 
siaaer hsire Flsimand stille. 

Naar Folkene paa foreskrevne Maade, og med 

de bestemte Mellemrum, ere aabnede, blive de staa-

ende, indtil der enten commanderes Marsch, eller gives 
Signal ti! Avancering eller Retirering. 

Vil man indtage et heelt Terrain/ da maae 

Officeren eller Trupfsreren bedsmme, fra hvilken Rode 

Aabnin-
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Aabningen bor ffee, og underrette samme derom; ilige-

maade maae det tilkiendegives Folkene, om et stsrre 

Rum mellem hver Rode, end det bestemte, ff'ulde agtes 

sornodent. 

Naar Folkene gaae fra hinanden med Armlss, 

maae noie overholdes, at de 2de Kammerater, som 

udqiore en Rode, stedse blive tilsammen, da de ffal 

underststte hinanden ved Skydningen. Forikke lettelig 

at blive adsplittede, bor disse 2de Rode-Kammerater 

kiende hverandre; til hvilken Ende det oq i alvorlige 

Tilfcelde tillades Folkene, at enhver selv vcrlger sin Ro

dekammerat. 

Paa en nsiagtig Retning seeS ikke; men Linie 

maae dog nogenle-des holdes, naar ikke enten Egnens 

Beffassenhed maatte giore det umueligt, eller det 

anderledes maatte blive befalet. 

I Marschen holde Folkene sig, naar det ikke 
Udtrykkelig anderledes befales, til den Rode, som stod 

stille, da Aabningen skede, og forlade ikke deres nær

meste Rode paa denne Side, uden dog bestandig at 

see hen til den. Fodstag behoves ei at holdes; enhver 

bcerer derhos Risten saaledes som det falder ham lettest. 

Skal der trackkeS til Hsire eller Venstre, da 

bliver dertil givet Signal. Ingen Vending maae 

derved gisres; men Brystet og Skuldrene holdes lige,, 

som om Trykningen stkede med et stuttet Geled. 

Sving-
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Svingninger ffee paa folgende Signaler: til 

den Floi, som ffal staae stille, blc?se6 Holdts og til 

den som enten ffal svinge ud eller trcekke sig tilbage, 

blttseS efter Omstædighederne: avanceer eller retireer; 

og jo oftere et saadant Signal igientageS, dests hur

tigere maae Folkene enten rykke frem eller krakke sig 

tilbage, hvorved er at iagttage: at alle Roder stedse 

blive i lige Afstand fra hverandre, og at Mandffabet 

holder sig til den staaende, men retter sia efter den 

udsvingende eller tilbagegaaende Floi; hvoraf stydcr, 

at det afvexlende maae see snart til den ene, og snart 

til den anden af Siderodcrne. Midten holder sig ved 

denne Leiliqhed noget tilbage. 
Marscheres med Acmlos, og der gives Signal 

til Holdt, da ere Folkene ikke forbundne til strax at 

blive staaende paa Stedet; de tilvcenneS tvertimod ae 

soge den fsrste den beste i Ncrrheden v-erende Gien-

stand (s. Ex. et Trcre, et Gierde, en stor Steen, en 

Muur, en ter Grav :c) bag hvilken de kan ffiule 

sig; det kommer da ikke saa noie an paa, om de, for 

at opnaae denne Hensigt, enten rykke lcenger frem ellek 

gaae nogle Skridt tilbage. 
Naar i Retraiten giereS Hbldt, da ff:ule 

Folkene sig paa foreskrevne Maade med Front mod 

Fienden. 

C H, 16-
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§. s 6. 
Hvorledes Undericegeren bor hilse. 

Er han uden Gevcer, men vagtmsssig paaklcrdt, 

da gaaer han uden enten at staae stille, eller at lcegge 

Haanden paa Hanen, med god Anstand enhver Of« 

ficeer forbi, og seer ham derved stivt i Htnene; er 

han derimod paaklsdt som til Kirkeparade, da lcegger 

han, i det han ncrrmer sig Officeren paa Z Skridt paa 

den modsadte Side, de udstrakte Fingre af den flade 

Haand paa Hattepullen, hvor de, i det han gaaer for

bi, blive liggende uden at Hovedet boies. Den Side, 

som vender til Officeren, bliver altsaa ganffe frie, 

paa det Karlen ubehindret kan fee den i Kinene, som 

han honorerer. Naar denne er forbi falder Haan-
den igien ned til Siden. 

Kors. Naar Rekruten er vel svet i alle Marscher og 

Svingninger, da begyndes med Riflen. 

z»» 

Ande t  Cap i t e l .  
§- 17-

Hvorledes Riflen ffal bares. 

!^en hejre Haand omfatter del tynde af Kolven saa-
ledes: ac Tommelfingeren ligger overst paa Boileu, 

Pegesingercu neden til inSsimler den, og de ovrige Z 

Fingre 
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Fingre ligge under Hanen, uden dog at bersre den» 

Riflen bcereS lige op og ned, med noeften udstrakt Arm, 

og trykkes fast til Bnxessmmen. Den venstre Arm 

trykkes fast til Livet, og Haanden lceggeS flad til Laa-

ret, faa at Pegefingeren er lanas med Bnxesommen. 

Naar Nekruren veed at bcere Riflen rigtig, da lader 

man ham giore Vendingerne, hvorved han lcerer at 

trykke den fast til sig. Derefter bliver marscheret, da 

usie maae paasees: at baade Posuur og Retning v d-

beholdes, at ingen af Skuldrene synke ned, at Krop- ^ 

pen hverken falder fra eller helder over til Riflen, og 

at begge Albuer trcekkes ind til Livet. 

§. 18-

Om Grebene ved Risten. 
I Begyndelsen maae alle Greb gisres langsom, 

og efter Tcellning paa r — 2. Riflen maae derhos 

undertiden lnggcg tilrette for Rekrmen, saaledeS som 

den bor ligge, hvorved maae betydes ham: hvorledes 

han selv kan fole, om den ligger riglig; men naar han 

er kommen videre, da maae ikke mere roreS ved ham, 

og naar han maatte feile, tilkendegives det ham blot 

ved Ord, paa det han kan lcere at korrigere sig selv. 

Naar han har lcert at gisre Grebene ordentlig, men 

den fornodne Færdighed endnu mangler ham, da lader 

man ham exerccre ef'.er Fleimand. 
C 2 Denne 
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Denne gior vel de samme Greb, men dsg med 

nogle Omsvob; derhos maae mellem hvert Greb hol

des saa lcenge stille, at han tydelig kan tKlle fra i til 

6 hos sig selv. 

No. i. Til Gevcer! 
I det Nekrmen trceder an, omfatter hans ven

stre Haand Riflen ganske, hvorved den venstre Arm 

utvungen udstrcekkeS. Riflen staaer lige op og ned 

mellem begge Fsdder, saaledes at den yderste Kant 

af Kolven er i lige Lime med Fodspidserne, og Lobet 
midt for Livet. 

Da Riflen ved at blive visiteret med Jern - Lade

stokken let kunde beskadiges, saa maae til dens Ved

ligeholdeise, en Pumpestok af Trce besindeS i Lobet. 

Denne maae vcere saa tyk, at den, naar dens nederste 

Ende omvises med lidt Strye, netop kan gaae ned 

i Lobet, og saa lang, at den, efterat vare nedstsdt til 

Bunden, staaer en god Haandbred oven for Riflen; 

denne overste Ende afPmnpcstokken maae derhos vcere 

saa tyk, at den, ved et Indsnit, som flutter tcet til 

Lobet, ncrften Muler det, og derved afholder Regn og 

anden Fugtighed fra at lobe ned deri. 

Naar Riflen skal efterseeS, lofteS den med ven

stre Haand (som derved ikke maae rokkes fra sit Sted) 

saa hsit op, og drejes derhos saa meget, at Laafen 

vender ud efter, og kommer til at staae midt for Ge-

hceiizet, 
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hcenget, hvorved den venstre Arm trykkes fast til Livet ; 

med hoire Haand opstodeS Fenqpannen, (som er vendt 

til hoire Side), hvorefter Haanden igien falder til 

Siden. Riflen overleveres med udstrakt Arm til den 

Visiterende, og faafnarr den er modtaget, falder Haan-

dcn igien til Laaret. Naar Risten er efterseet, fattes 

den igien paa samme Maade som den blev leveret, 

Fengpannen lukkes med hoire Haand, og Riflen fcet-

teS mellem begge Fodder, ligesom den stod forhen. 

No. 2. I —Armen! 
LcercS Rckruten med 2 Tempo: 

1. Risle:! bringes med den venstre Haand (som urok

ket bliver liggende) hen til hsire Hofte, faaledeS, 
al den smalle Messing - Plade, hvorigiennem Laase-

' skruerne gaae, ligger mod Hoftebenet, Lsbet mod 

Skulderen, og den venstre Arm tvers over Livet; 

den hoire Haand omfatter Risten, som §. 17. er 

foreskrevet. 

2. Den venstre Haand falder tc?t forbi Kroppen 

igien ned til venstre Side. 

No. 3. Presentter Geviret! Z Tempo: 

I. Risten lssteS lidt med den hsire Haand, og stsdeS 
g Fingers Bred ud fra Skuldrer.; den venstre 

Haand omfatter med et rafft Slag det sidste Wyt-

tergen,. hvorved den venstre Mm Uigs Liyis li-zger 
>, ' Mrs, 
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tverSover Livet. Den venstre Skulde? maae ikke 

komme frem, og Ntflen siaae perpendicnlair. 

2. Ved et Stod af den hoire Haand, bliver Riflen, 

tcet over Livet, hurtig bragt op til Ansigtet, hvor

ved den venstre Haand glider saa meget ned, at lille 

Finderen kommer til at ligge paa Panne-Ficeren. 

Laaftn dreieS ud ad, og den venstre Haand staaer 

lige for Munden, en Haandbred derfra, Tom

melfingeren ligger langs med Skicrftet, og Albuen 

trykkes kil Kanken af Kolven. Den hoire Haand 

omfatter det tynde af Kolven ved Boilen, Tom

melfingeren op ad paa den nederste Laaseffrue, og 
den hoire Albue trykket til Livet. Riflen maae 

hverken helde for eller bag over. 

Z. Risten dreies faaledes, at Remmen vender ud ad, 

og trekkes t«: over Livet, saa meget ned til venstre 

Side, at Kanten af Kolven staaer for venstre 

Laar, og Laascn lige for Gehcenget; den venstre 

Haand omfatter faaledeS Skiceftet, at lille Fingeren 

hviler paa Paunen. — Ficrren og Tommelfingeren 

er langs med Skiceftet; den hoire Haand knyttes, 

og holder Kolvehalfen mellem Tommel- og Pege. 

fingeren, hvorved hoire Arm udstrcekkeS, og begge 
Albuer trykkes til Livet; den hoire Fod sietteS en 

Haandbred bag venstre, Hcrl lige bag Hcel, hvor

ved den heire Fodspidse dreieS lidt ud til Siden. 

Riflen 
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Riflen maae ligge lodret, Kroppen hvile ganske 

paa venstre Fod, og Karlen have en god Positur. 

No. 4. Gevceret i Armen! 2 Tempo: 

1. Riflen bringes tc?t over Livet igien til hsire Side, 

at den ligger som ved iste Tempo, No. Z., er 

foreskrevet. 

2. Den lceggeS mod Skuldren, og synker saa meget 

ned, at den ligger som ved iste Tempo, No. 2., 

Haanden falder ned til Siden, og hsire Fod fcettes 

igien rask frem med venstre. 

No. 5. Ved Foden. I Tempo: 

Maae vises Rekrmen med 2 Tempo. 

1. Omfatter den venstre Haand Riflen lige for Skul

dre«, hvorved den forbliver i forrige Stilling, 

uden enten at hceves eller synkes ned. 

2. Rives den hurtig ned, men sirtteS sagte mellem 

Fsdderne, paa det Kolven ei ved et haardt Sted 

ffal beffadigeS. 

No. 6. Paa Commando - Ordet skee fslgende 

Tempo: 

i. I — Hvile! 
Riflen bringes med den hsire Haand frem fov 

Livet, saaledeS, at Laasen, som vender ud ad, kom« 

mer til al ligge midt for Gehnnget, og Lobet som hvi

ler i Armledet, ligger uden for Armen. Den venstre 

Haand omfatter Riflen t«t oven for den hsire. 

I 
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2-  - I  — Armen!  
Risten amrcekkes ffarpt med den heireHaand, 

og den venstre falder tcet over Livet igien til Siden. 

§. 19. 

Hvorledes Undericrgerne bsr honorere forbi-
gaaende Officerer med Riflen. 

Naar en enkelt Mand gaaer med sin Riffe, da 

bcereS den stedse med Remmen overhængt paa venstre 

Skulder, msder ham nogen, som bsr honoreres, da 
trekker han Riflen, naar han ncermer sig Officeren 

paa 4 aZ Skridt, ffarpt an, og bcerer den, i det han 
gaaer ham forbi, paa foreffrevne Maade i hsire Arm; 

hvorved den, som honoreres, sees stivt i Ainene; naar 
denne er forbi, overhænges Riflen igien. 

§. 29. 

Om Chargerings-Grebene. 

Naar der ffa! chargeres, gives forst det Aver

tissement: 
Der stal chargeres! 

Herpaa fslger: 
Giv Agt! 

Paa dette Commando trcrde alle lige Roder 
as begge Geleder et Skridt frem, paa det enhver desto 
beqvemmere kan forrette Ladningen. 

Lad! 
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Lad! 
Me tage Riflen fra Siden, legge den for Bry

stet, eftersee Fengpannen, lcegge noget Strye derpaa^ 

og stulte den igien til; derefter sc?ttes Rislen paa Jor

den mellem begge Kncee, (hvormed den under Lad

ningen holdes fast ), Lsbet vendt mod Kroppen, Mun

dingen noget frem over, og Kolven lidt tilbage, da 

Riflen altsaa kommer til at staae paa ffraae. Krud-

maalet fyldes til Randen af det ved Siden hcengende 

Krudhorn. Kruddet rystes forsigtig, faa at intet 

spildes ned i Lsbet. Kugleplasteret og Kuglen paa-

lcegges, hvorefter Kuglen med Ladestokken forsigtig 

nedtrykkes, indtil den naaer Kruddet; derefter lcrgges 

Risten igien for Brystet, hvor Stryen borttages, og 

Fengkrud i dens Sted kommer paa Pannen, som igien 

tilsintteS. 

Naar enhver saaledeS er fcerdig med Ladningen, 

trceder han igien tilbage ind i Geledet, og tager Riflen 

i Armen. 

Lades med Patroner, da heldes Fengkrudet 

desuagtet forst, esterat Risten er ladt, af Krudhornet 

paa Pannen; men Patronen afbides saaledeS, at man 

naaer Krudtet, som vel udrystes i Lsbet, forinden 

man flipper Patronen, for at drive den ned. 

For at vcenne Rekruterne til et got Anstag, 

commanderer man Nl enhver i Særdeleshed: 
Gevce^ 
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Gevckret hoit! 

Riflen bringes saaledes op til Ansigtet, at Lobet 

vender mod det, og Hanen staaer for Brystet, uden 

at berere det. Den hsire Haand omfatter det tynde 

af Kolven, og den venstre faaledes Skiceftet, at lille 

Fingeren ligger paa Panneficeren, og Haanden staaer 

lige for Munden. Begge Albuer trykkes til Livet. 

I denne Stilling commanderes: 

Marsch! Fyr! 
Riflen bliver staaende som sagt, og Karlen ry?, 

ker Z Skridt frem, ved det Zdie Skridt bliver Hanen 

spendt (hvorved den hoire Albue lsfteS, og igien falder 

ned) Riflen anflaaet, Sigte taget, og uden videre 

Commando fyret. Man maae noie paasee, at Kar

len staaer fast paa Fodderne, og fcetter den venstre vel 

frem; at Riflen trykkes fast til hoire Skulder, Kin

den lceggeS til Kolven, og Kroppen holdes vel for over, 

hvorved Karlen, faa meget muelig, ssger at gisre sig 
liden; det maae ikke tillades ham at trcekke lsS, forinden 

han har got Sigte, hvorfore Pegefingeren ikke alt for 

tidlig maae berore Aftrykkeren. Dette maae ofte 

igientages, hvorved man iblant lader Karlen fcrtte af. 

Efterat Skudeter ude, maae han blive liggende, indtil 

han hos sig selv tydelig har talt til z. 
5?ors. Denne Maade at fyre paa, finder kun Sted ved 

Rekruternes Svelse, men falder siden gansse 
bort 
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bort. Da Jagerne kun sielden vil komme tii 

at agere sluttet, og neppe saaledes vil komme 

til at skyde, saa lader man dem, efterat have 

faaet den fornsdne Fcrrdighed i Chargerings-

grebene, trskke fig fra hinanden efter 15.1, 

og l«rer dem da 

§. 21. 

Chargeringen paa Stedet. 
Naar dercommanderes: Chargeer! eller giveS 

Signal dernl, da fyrer hver Trup for sig; dog maae 

ikke alle Roder skyde paa eengang, men langsom efter 

hinanden, paa det Ilden kan vedligeholdes, og Fol

kene derigiennem understotte hverandre, hvilket for

nemmelig ved den fsrste Salve iagttages; siden ret

ter enhver sig efter sin Kammerat i 2det Geled, og 

fyrer ikke forinven denne har ladt. Den, som stal 

syre, fcetter, i det han lcegger an, den venstre Fod frem; 

efterat Skudet er giort (og han, som forhen meldt, har 

ligget stille, indtil han har talt til z) tager han Riflen 

hsit, gier Heire omkring, og bytter Plads med sin 

Kammerat i 2det Geled, hvorved de gaae hinanden 

forbi paa venstre Side. Den, som rykker frem af sdet 

Geled, tager i det samme ligeledes Riflen hoit; men 

naar han er kommen i fsrste, flaaer han an til Heire 

vg til Venstre, scrtter af igien, seer sig om efter Kam. 

meraten, og ffyder forst, naar denne er sardig med 

Ladnin-
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Ladningen. Saaledes afvexle begge Kammerater 

Md hinanden 5 saawnge der bliver chargeret. 

§. 22» 

Om Chargeringen i Avanceringen. 
Paa feregaaende Signal til at avancere, gives 

Signal til Chargering. Nogle Mand af ferste Ge-

led svinge strax nogle Skridt frem, siaae an og fyre; 

blive derefter staaende paa Stedet for at lade; saa 

snart de fremrykkede have fyret, springe deres Rode

kammerater af ydet Geled strax nogle Skridt frem 

for dem, som nu staae og lade, avancere i forrige 

Marfch videre frem, og skyde ikke forinden Bagman

den har ladt; saafnart den foranvcerende har skudt, 

iler Bagmanden for igien at komme frem, og saaledes 

afvexle begge Rodekammerater med hinanden, saa-

lcenge Chargeringen vedvarer. Naar de af fsrste 

Geled forst fremrykkede have skudt,'springe andre af 

samme Geled strax ftem^ og fyre paa foreskrevne 

Maade. 
§. 2Z. 

Om Chargeringcn i Rttireringen. 
Naar Folkene ere i Retraite, og der giscs Signal 

Sil Chargering, 

Da blive nogle af fsrste Geled strax staaende, 

gjsre Front mod Fiende;^ og fyrs; springe derefter^ 

fas 
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saa hastig som mmligt, tilbage, og stille sig omtrent 

so Skridt bag deres Rodekammerater for at lade, 

beholdende Fronten mod Fienden; disse blive ved lang

somt at retirere, siaae af og til an, scette af igien, og 

syre fsrst, naar den bag dem staaende Kammerat har 

ladt; faasnart de have ffudt, lebe de, som forhen meldt, 

tilbage for at lade, medens hine, som nu dcekke disses 

Ladning, blive ved at retirere, hvormed afvexles ind

til der gives Signal til Holdt. 

I Retraiten maae Folkene meget ofte see siz 

om, paa det at de ei uventet ffal kunde blive over

faldne. 

Nota. Naar under Chargerlngen i Avanceringen tllee 
Nstireringen blceses Holdt, da betyder det blot, 
at Fyringen stal ophore, men Marschen fyrt« 
sa'ttes, indtil anden Gang Mses Holdt. 

§. 24' 

Om de forfficellige Maader at avancere paa, og 
hvorledes Fyringen dermed forbindes. 

Over Sletter eller igiennem Skove, holde begge 

Flsiene sig noget tilbage, og steder man paa noget 

Fjendtligt, som krakker sig tilbage, da chargereK 

ester §. 22. Vi6. ?iA. 2. 

2. Skulde en Trup i Avanceringen stsde an paa en 

Heide, et Huus, eller anden saadan Gienstand, 

da 
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da maae, forinden man kommer dem nar paa et 

Ristestud, et Par Roder af Truppen forudsen

des, for nvie at underssge, om Fienden der ffulde 

have lagt Folk i Stiul. Medens man endnu er 

uvis herom, avanceres kun meget langsomt, men 

saasnart Underretning haves, at der intet er fore-

fundet, fortsattes Marschen »gien i den sædvan

lige Orden. Opdages derimod noget Fjendtligt, 

da rykker man, efter Omstændighederne, enten hur» 

tig frem for at befatte Hoiden eller Huset, eller 

gisr Holdt, og tager den fordeelagtigste Post, Eg

nens Beskaffenhed tilbyder. Skal i ferste af de 

2de sidstnavnte Tilfalde chargereS, da fkeer det 

efter §.22., og i sidste efter §.21. 

Nors. Hvorledes de udsendte Roder bsr forholde sig, 

og hvorledes de kan give Signal til at avan

cere, eller til at gisre Holdt, vil forekomme i 

27de §. 

Naar en Trup i Avanceringen kommer til en 

Broe eller snever Pas, da gaae de Roder, fom 

stede derpaa senten det faa er Midten eller en af 

Floiene) faa hurtig som mueligt over ellcr igien-

nem; de svrige bryde af, fatte sig bag Sideman

den, fslge de overgaaende uopholdelig, og rykke, 

efter at vare kommen over, med lige Huniqhed 

RodeviiS frem, og rette sig igien ind i Linie med 

de forhen haste Mellemrum. Vi6. Z. 

§ .  2 Z .  
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§- 2 5. 

Om de forffiellige Maader at retirere paa, og 
hvorledes Chargeringen dermed forbindes. 

1. Over Sletter. 

Naar det Hele retirerer, da krakke begge Fleie-

ne sig noget meer tilbage end Midten, saa at Li. 

nien bliver ganske krum, som ved Avanceringen. 

Skal chargeres, da skeer det efter §. 2z. 

2. Igiennem Skove, Krat, og i cuperte Egne, reti

reres som scedvanlig. Skal derved chargeres, da 

fyrer det hele ssrste Geled, springer derpaa efter 

Egnens Beffaffenhed 10 a 12 til 20 Skridt tilba

ge bag 2det Geled for at lade. Det 2det Geled 
bliver derimod staaende for at dcekke de tilbage

sprungnes Ladning, og skyder ikke, forend disse ere 

fcrrdiqe, da de igien paa samme Maade lebe lige 

saa langt, bag det igien stillestaaende ferste Geled, 

hvormed asvexleS, indtil Holdt blases. 

Z. Over en Broe eller giennem en Defils. Kommer 

man i Rerraiten til en Broe eller Dest'le, da lader 

man i en paa CorpsetS Styrke passende Frastand 

(hvilken Commanderen maae bedemme) afbryde 

fra begge Fleie. De afbrydende Roder ssge saa 

hastig som mueligt at komme over eller igiennem, 

og brede sig paa den anden Side ud igien, indlil 

de 
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de indtage et ligesaa stort Terrain, som de havde 

forinden Afbrydningen skede, hvorved Mellem

rummene mellem Noderne altsaa blive de samme 

som fsr. For at forebygge, at heraf ingen Uorden 

skal reise sig, sastsoetteS, at den Rode, som er ncer-

mest til at bryde af, maae blive i den ordentlige 

Retraite, indtil den allerede afbrudte er den ganske 

forbi. Vi6. 4. 

Dersom en saadan Retraite maae skee under 

Fiendens Hiesyn, da lader man i en Frastand af Z 

til 400 Skridt alle lige Roder med mueligste Hastig, 

hed lobe tilbage, og stille sig for Broen eller Defileen, 

hvorefter de fra begge Flei rodeviis afbryde, da de, 

som forhen sagt, paa den anden Side igien udbrede 

sig med saa store Mellemrum, at de forventende ulige 

Roder, naar de komme ester, vil forefinde den for-

nedne Plads. 
De ulige Noder blive imidlertid i den s«dvan-

lige Retraite, og afbryde paa dertil given Siqnal, 

naar de komme Broen saa ncer paa foreskrevne Maa« 

de, og trcrde, naar de^ere komne paa den anden Side, 

ind i de Luuger, som ere levnede for dem, da altsaa 

enhver kommer paa sin forrige Plads, og Terrainet, 

som indtages i naar Omstcrndiqhederne tillader der) 

bliver lige saa stort, som det var fsr Afbrydningen. 

De lige Roder doekke i denne Retraite de uliges Over

gang, 
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gang, og begge fyre, efter at vcere kommen over, saa-

snart de see Leilighed til, med god Virkning at kunde 

anbringe deres Skud. Under Afbrydningen fyrer 

kun een Mand af Hver afbrydende Rode; den anden 

giemmer sit Skud til de ere komne over, og Kamme

raten igien har ladt. VI6. 5. 

Det forudsattes, at Flankerne paa alle Mar-
scher ere vel dikkede; men naar enten det hele 
Corps eller adffillige Trups deraf marschere 
raed Armws: da udtages altid en Trup af 
Midten og en fra hver Flsi en Reserve, som 
marschere sluttet med hsire eller venstre om/ 
saaledes at de gisre Hager paa Liniem 

§. 26. 

Anmcsrkninger ved Chargeringen og 
Afbrydningen. 

Ved Fyringen ere ikke Folkens forbundne til 

at staae stille paa Stedet eller rykke lige langt frem, 

Naar de enten for eller bag sig sinde ett Gienstand, bag 

hvilken de Med sierre Sikkerhed see at kunve anbring^ 
deres Skud. 

De maae tilvoenneS at kunbe skyde paa forDel, 

lige Maaver, som f. Ex. ved at ligge fladt ned paa 

Jorden, ved at falde paa Knct, og ststte Rificn paci 

Sabelen 56« 

B 
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Som en Hovedregel fastscettes: at ikkun de 

syre, som kan giere det med Hensigt, og kan love sig 

god Virkning deraf; og da det, naar hele Corpset 

maatte agere samlet, vel aldrig, eller i det mindste kun 

meget sielden, vil hcende, at alle Trups paa eengang vil 

kunde komme til at fyre; saa flyder deraf: at Sig

nalet Chargeer! i alvorlige Tilfalde, kun gielder for 

dem, som Have noget for sig i den Frastand, at Sku-

det kan gisre god Virkning. 

Uagtet til det Mellemrum, som Ml vare mel

lem Roderne, naar Folkene marschere med ArmlsS, 

er bestemt 2 aZ Skridt; saa lider denne Regel dog 

mange Undtagelser. Er det Terrain, som med en 

vis Styrke sikal bescettes, saa stort, at det ved de fore

skrevne Mellemrum ikke kan udfyldes eller dcekkes, da 

maae Mandskabet efter Omstændighederne videre ud

brede sig; er Terrainet derimod for lidet for den age

rende Styrke, da maae Folkene trcekke sig narmere 

sammen, og de, som i dette Tilfalde ei kan faae Plads, 

tryde af og s«tte sig bag, hvorved de altsaa gisre en 

Hage paa Linien. 
Huulveie, begroede Bierge, giennemffaarne 

Dale, og andre saadanne Passager, hvor enkelte Folk 

paa forjViellige Steder kan komme igiennem, anseeS 

ikke som Defileer; thi hvor en enkelt Mand kan kom

me frem, der kan og en heel Trup passere. Afbryd
ningen 
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findes en eneste smal Vei eller Aabning, og vil derfor 

vel kun sielden finde Sted, undtagen naar man enten 

skal avancere eller retirere over en Broe, hvorved wan 

da forholder sig efter §. 24 og 25. Ved alle andre 

Leilighedee gaaer enhver igiennem den Aabning, som 

er ham ncermest, om han endog derved paa kort Tid 

ffulde blive ffilt fra sin Trup, med hvilken han dog 

faasnart mueligt igien maae ssge ac forene sig. 

§. 27-

OM Flankeringen. 
Da denne, ncest efter et sikkert Skud, er den 

vcesemligste Deel af en IcegerS Tieneste - Forremmger, 

saa er det og faa meget nodvendigere, at han grundig 

og nsiagtig undervises i alt hvad derved er at iagttage. 

Icegeren forudscndeS for at undersoge, om noget 

Fiendligt enten maatte staae i Narheden eller ligge 

stiult der; de ffal tillige erhverve sig Kundffab om 

Fjendens Stilling, Tilstand og Styrke. For at 

kunde svare til deres Bestemmelse, maae de derfore 

vcenne sig til at gaae frem i al Stilhed, og derhos 

saa meget mueligt at stiule sig, samt krybende at kun

de snige sig frem, naar Omstædighederne krceve det, 

dog saaledeS, at de kan oversee Egnen for dem. De 

maae, for ikke al rebes, ei tale med hverandre, men 

D 2 ttMen-



52 

tilkiendegive ved Tegn, hvad de have at sige hinanden. 

De maae ikke gaae nogen dem forekommende Grest 

eller Huulhed, noget Krat eller Huus :c., hvor Folk 

kunde ligge i Skiul, forbi, uden forst »wie at have 

giennemssgt det. Steve de paa noget, fom forekom

mer dem mismnkeligt, da maae de give det Detasche-

ment, hvorfra de ere udsendte, Signal til Holdt, 

(som kan giereS ved ferst at oplsfte Hatten, og deref

ter igien at nedsynke den mod Jorden), forefindes ved 

ncermere Undersegning intet, da give de igien Tegn 

til Marschens Fortsættelse (som kan De ved at vinke 

med Hatten), undertiden maae de lcegge sig plat ned 

paa Marken, og lcegge Aret til Jorden for at give 

Agt paa, om de mcerke nogen rystende Bevcegelse, som 

kunde foraarsages af fiendtlige Trupper, der maatte 

vcere i Anmarfch. Have de en Heide for sig, da maae 

den ene med Hurtighed klyve eller lobe op paa den; 

han tager, naar han ncermer sig Spidsen deraf eller 

det hoieste Sted, Hatten af, og krybe? ganffe lang

somt, indtil han, uden selv at blive bemcerket, kan over-

see Egnen paa den anden Side. Bliver han noget 

vaer, da iler han tilbage for at melde, hvad han har 

seet, men lader imidlertid Kammeraten indtage den 

Plads, som han selv forlader. Denne maae saa lan

ge som mncligt blive liggende, for noie at benmrke 

hvad Fjenden foretager sig. Foresinder den, som forst 

kom 
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kom op paa Hsiden, derimod intet, da giver Han den 

lcenger nede staaende Kammerat Tegn til at fslge efter, 

og gaaer derpaa videre; men altid saaledes, at den 

ene holder sig noget tilbage, paa det at den bageste kan 

forrette Meldningen, om den forreste skulde blive op

tagen. Med lige saa megen Forsigtighed maae Blom-

kcre gaae til Barks, naar de foreftnde Huse. Ingen 

vover at gaae ind, forinden de nsie har underfsgt det 

Udvendige deraf; naar de dermed ere fcerdige, feer 

den ene med Varsomhed ind igiennem Vinduerne, og 

dersom han ingen bevcebnet fornemmer, vinker han til 

Kammeraten, og lader denne blive staaende udenfor 

ved Dsren, medens han selv vover sig ind. 

I alvorlige TUfnlde vcelger man de sikkerste 

og dueligste Folk til dette Slags Forretninger; men 

desuagtet maae dog alle eves deri. 

Om Patrulleringett. 
Naar en marfcherende Colonne enten formoder, 

at Fienden opholder sig i Narheden, eller paa en af sine 

Flanker bemcerker noget, som synes miStcenkeligt, og 

som er for langt borte fra Sidepatrullerne, men for 

Colonnens Sikkerheds Skyld dog noiere maae under-

ssgeS, og til den Ende afsender et lidet Detaschement, 

da paslttgges dette at patrullere. 

Naar 



Naar en Commando enten allerede er posteret, 

eller er bleven beordret at bescette en anviist Post, da 

bliver iligemaade, ester Egnens Beskaffenhed, og i 

Forhold til CommandoenS Styrke, en Ossiceer, Ober-

jsger eller Jceger med nogle Mand afsendt, ikke allene 

for at hindre fiendtlige Detachements fra, enten ufor

modentlig at overfalde Posten, eller at snige sig igien-

nem en af forffiellige Poster bestaaende Kicrde; men 

tillige for at holde de udsatte Skildvagter og Feldtpo-

sier aarvaagne, samt tilholde dem at efterkomme de

res Pligter. 

Saadanne Patruller maae paa deres Marscher 

trnge den samme Forsigtighed, som er Blcenkerne an

befalet. De ffal ikke allene iagttage det samme, som 

er hine paalagt; men maae ved dere^ Tilbagekomst 

tillige kunde afgive Beretning, saavel om Egnens 

Beff'assenhed, hvorigiennem de ere komne, som om 

alle der i Ncerheden vcerende Floder, Skove, Veie, 

Broer, Moradser og Dale, som de enten selv have 

seet, eller igiennem andre, de har msdt paa Vejene, 

eller ere boende i de patrukerede Egne, maatte have 

indhentet Efterretning om. 

Nor«. I de 2de sidste Afdelinger angaaende Blan
kere og Patruller er kun det bemærket, hvori 
Folkene ved Exercicen maae soes, og som de 
nedvendig maae vide, forinden de inddeles i 
Corpset; men foruden de anfme Forretninger 

kan 
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kan adskillige andre forefalde. Det paalcegges 
f. Ex. en Patrul ofte, at opsnappe enten en 
fiendtlig Coureer eller Folk, som man formo
der kan vwre underrettede om Fiendens Styrke 
eller Stilling; smaae Detaschements udsendes 
for at forurolige eller angribe Fiendens Po
ster elier Qvarterer, og derved gisre nogle til 
Fanger. Til saadanne Foretagender, som ud
fordrer Klogstab, List og et uforfærdet Mod, 
om det stal lykkes, maae derfor vælges de 
dueligste, virksomste og meest behiertede Offi
cerer, Oberjcrgere og Jagere, hvorved altsaa 
hverken Tour eller Anciennitet kan komme un
der Betragtning. 

§. 29. 

Om at bedomme Distancer. 
Denne Hvelse er for en Iceger hoist forneden; 

i det mindste maae han tragte efter at erhverve sig 

Fcerdighed i at kunde bestemme alle Distancer paa et 

RiffesskudS Lamgde; men det vil derhos medfere sand 

Nytte, om han og i lcengere Frastand veed at opgive 

Distancen mellem forskiellige Gienstande, faavel i lige 

Linie fom paa tvers; hvilket ved Rekognoscering og 

Patrullering er af stor Vigtighed. 

For at ove Folkene herudi, udfcetter man Ski

ver, Stcenger, eller udstiller Mennestker, paa det Hiet 

kan vcenne sig t i l  at bestemme en saadan GienstandS 

Frastand. Derved maae fslgende mcerkes: 

1. 
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?. Sver Ager og England, Vand, Snee og jevns 

Fladheder, holder man Distancen for at vcere kor

tere end den virkelig er; indtil man igiennemAvel« 

sen har lcrrt at bedomme den rigtig. Bjergtoppe 

synes ncermere end de ere, i Soerdeleshed naar de 

have flade Skrenter; om Morgenen tidlig og om 

Aftenen forekomme de derhos hsjere end ved Mid

dagstider. 

Naar man enten seer ned fra en stor Heide 

elle^ op efter fra et dybt Sted, synes alting mindre 

og ubetydeligere end ellers. 

Z. Alt, som er merkt elker ligger i Skygge, troer man 

da at vcere langere borte, end naar det er klart Veir 

eller Solen skinner derpaa. Lettest kan man tage 

feil, naar Egnen er asvexlende, snart hoi og snart 

lav, hvorved de ime llem liggende dybe Steder ikks 

saa twie bemoerkes. 

Man erhverver sig lettest Fcerdighed i at ve-

dsmme Distancer, naar man neie giv^r Agt paa, i 

hvad Frastand man tydelig kan kiende et Menneskes 

AnsigtS^Trcek, saavelsom Farverne af hans Klaver, 

og hvorledes samme paa koengere Distancer efterhaan-

den bliver meer og meer utydelige, og omsider ganske 

ukiendelige. Dette sorsoger man i Soeljkin (i det 

man stiller flg snart mod Solen, og snart saaledeS, at 

man enten har dm pag Ryggen, eller at dens Skiq 

faldep 
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falder paa en af Siderne), i taaget Veir, og i Egne 
af forfliettig Beflassenhed. 

Der, hvor der flydes til Skiven, lader man ved 

Skridt nsie afmaale, hvor langt de Ting, som meest 

falde i Ainene, ligge fra hinanden, ogssger, hvergang 

Folkene komme der, at hoefte deres Opmærksomhed 

paa Distancen mellem disse forfliellige Gienstande. —-

Man udstiller Folk paa sorfliellige Distancer, og lader 

de stillestaaende sige deres Mening, hvor langt de holde 

enhver af det udsatte Mandflab for at vsre borte fra 

dcm, antegner det Antal af Skridt, som enhver opgi

ver, og tilkiendegiser derefter for enhver, om han har 

demt rigtig eller taget feil, og hvor stor Forfliellm 

maatte vare, ' 

§- Zv. 

Om Skive-Skydningett. 
Forst, esterat Rekruter (efter §« i.) har k«rt 

at kiende Riflens Dele, og vecd ret at omgaaes med 

den, begynder man at lade dem flyde til Skiven, oz 

underviser deri paa felgende Maade: 

Naar Fcenghullet er bleven efterseet dg reen-

giort, da bliver, forinden man begynder at lade, noget 

Strye lagt paa Fcengpannen, dog saaledes, at den 

desuagtet kan flutte vel; derefter bliver Riflen sat ned 

?aa Jorden, hvor den holdes fast mellem begge Knceep 

(estep 
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(ester 20.), Krudmaalet fyldes til Randen as 
Krudhornet, og Krudet hceldes ned i Lsbet, hvorved 

iagttages: at Krudet kun lsseligen hceldeS i Krudmaa« 

let, og at dette, efterat det omvendt er stukket ned i 

Mundingen, faa sagte rystes, at det netop loseligen 

bersrer Lsbet paa begge Sider, paa det intet skal blive 

spildt, da nogle Korn meer eller mindre har megen 

Indflydelse paa Skudet. Det tilskaarne, og med 

Talg besmurte Kugleplaster lcsgges over Lsbet, og paa 

Plasteret igien Kuglen, saaledes, at Halsen (det Sted, 

hvor den er afsikaaren) enten vender op efter eller staaer 

ljge ned i Lsbet; Kuglen trykkes derpaa ned i Mun

dingen med den tverSover lagte Jern - Ladstok, men dri

ves siden med Pumpestokken forsigtig ned, indtil den 

naaer Krudet; men naar den er kommen saavidt, maae 

der ikke sames an med formegen Voldsomhed, hvoraf 

flyder et Tilbage - Stsd af Risten, naar dengaaer les, 

som ikkun gier Skudet usikkert. Naar Riflen er ladt, 

lcegges den igien for Brystet, hvor Stryen aftages 

og Fcengkrud i detS Seed kommes paa Pannen, dog 

ikke saa meget, at desverste Korn, naar den igien til

sluttes, blive knuste, hvilket kunde hindre KrudetS 

hastige Antændelse; desforuden vilde Krudet, naar 
Fomgpannen ikke flutter godt, let kunde spildes. 

Med Rekruter begynder man at flkyde paa ivQ 

Skridt, og forlanger ikke dette Maal, forinden de faette 

Kugle ved Kugle. Paa 
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Paa det man kan see hvorledes Skudene troeffe, 

maae Skiven, hvorpaa ffydes, vcere en Qvadrat, hvis 

Sider ere A Fod lange, vcere sort anstrogen, og have 

en hvid Middelpunkt. 
I Begyndelsen lader man Karlen, ester egen 

Beqvemmelighed, lcegge sig fladt ned paa Jorden, ved 

en a Form af et Brystvcern opkastet Forhoining, saa-

ledes at begge Albuer hviler paa Jorden. Riflen 

anlceggeS derefter paa fslgende Maade: 
Skiceftet hviler paa Forhoiningen; Kolven 

trykkes med venstre Haand fast til hoire Skulder, og 

den hsire Kind lcrggeStcrt indtil den flade Side af Kol

ven, saa ncer som muelig ved Laasen; det venstre Aie 
tillukkes, og med det hsire lages Sigte, 'saaledes, at 

Visiret eller Sigtet og Kornet foran paa Lobet, er i 

lige Linie med den underste Kant af Skivens Middel

punkt. Dette igientages ofte, paa det Karlen kan 

blive ovet i at tage Sigte. Derefter spandes Hanen 

med den hoire Tommelfinger og med Pegefingeren 

(som ikke maae rsre ved Stillepinden, forinden godt 

Sigte haves, og hvilket altid tages nedcn fra op efter) 

bliver tilsidst aftrukken. Ved Aftrykningen maae 

ikkun Pegefingeren af hoire Haand bevcege sig; Hiet, 

hvormed sigtes, bliver aabent; og Karlen maae ligge 

ganske stille, indtil Skudet er ganske ude af Riflen. 

Naar Skudet ergiort, reengisres Fcenghullet, Pannen 
og 
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og Flintestenen aftexres, og den forommeldte Strye 

paalcegges, hvorefter Lgien paa foreffrevne Maade 

ladeS^ 

Naar Folkene kan ffyde godt paa ivo Skridt, 

da forlanges Maalet efterhaanden, indtil man faaer 

den lcenqsie Distance, paa hvilken sikkre Skud kan gw-

res; derefter lader man dem skyde fra en Dal ep til 

et hsit Sted, fra en Hside ned i Dalen, efter en 

bevcegelig Skive, og tilsidst paa frie Haand. 

Nots. Naar der ffal flydes til Skiven, maae Com-

pagniechefen forsyne enhver af Mandffabet med 

saa mange lose Kugler, og med Talg besmurte 

Kugleplastere af Olmerdug, som efter given 

Befaling stal gisres Skud; desforuden maae 

enhver ved B^ilen have en liden Furr hængende, 

hvormed F KN g hullet renses, ligesom hver Karl 

i sin Rifle maae have en Pumpestok af Trcve, 
hvis nederste Ende er omviklet med Strye, og 
hvormed Riflen mellem hvert Skud visses reen. 

Ingen RekrM maae inddeles i Compagniet, 

forinden han har lcert al: hvad i begge foregaaende 

Capitler er foreskrevet, og Wroekkelig er evet deri. 

Tredie 
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Trevle  Capl te l .  

§. Zi-

Hvorledes et Compagnie rangeres og 
formeres. 

Amendffisnt de! militair-ffe Aie er vant til, i alle 

Parader at fte Mandskabet rangeret ester Sterrelsen, 

saakan dette ved Jcegerne dog ikke saanoie iagttages; 

kun det fsrsie Geled rangeres, saavidt Omstændighe

derne tillade det, og for det evrige overholdes, at 

den stsrste af tvende til en Rode henhsrende Kammera-

ter altid kommer til at staae i forste Geled. 

§. Z2. 

Naar Folkene gaae til Compagniets Samlings

plads , bcere Ve Riflen med Remmen overhcengt paa 

ve-nstre Skulder. 

§-  ZZ-
Mandffabet maae ikke bestilles tidligere, end 

m det Klokkesiet, paa hvilket Compagniet ffal trcede 

an. Officerer, Oberjcegere og Icegere maae da og 

allerede vcere ncervcerende. 

§- Z4-
Capitainen stiller sig der, hvor han vil have 

den hoire Flsi, og commanderer: 
Til 
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Til Gevcer? 
Mandffabettrceder hurtig frem med Front mod 

Capitainen, fatter Riflen mellem begge Fodder, og 

stiller sig saaledeS, som de ere rangerte, Arm til Arm, 

i 2de Geleder, som ere aabnede paa 2 Skridt. Ober-

jagerne og Jagerne stille sig, efter deres Alder i Tje

nesten, 8 Skridt sor Fronten, ligeledes med Riflen 

ved Foden, Valdhornisterne 8 Skridt for dem, med 

Front mod Compagniet. Commandeer? Sergeanten 

tråder for Midten af Compagniet, mellem Oberjager-

ne og Valdhornisterne, med Riflen i venstre Arm, 

opraaber Folkene efter Rullen, giver Capitainen Rap

port, og trceder derefter ind blant de ovrige Oberjce-

gere og Jagere. Officerene efterfee imidlertid Ge-

varene, og Folkenes Paakladning. Capitainen 

visiterer det fsrste Geled, hvorved Second-Lieutenan-

ten er behielpelig, og Premier-Lieutenanten det 2det, 

hvilken Fandriken gaaer til Haande; og naar de ere 

fardige dermed, melde de det for Capitainen. Skal 

Krud uddeles, da sikeer det ved Foureren og en anden 

Oberjager. 
Nora. Skal uden Gevirr ankredes, da commande-

res blot: 

Tråd an! 
Saasnart Compagnie - Offieerene have afgivet 

deres Rapport, stille de sig j en Linie, 4 Skridt for 

5 Ober-
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Qberjcrgerne. Capitainen commanderer derpaa, idet 

han trcekker sin Sabel, (hvilkel de evrige Officerer kil 

samme Tid giere) 

I Armen! 
Capitainen gier Roderne fulde, hvorved Com-

mandeer-Sergeanten er ham behielpclig, inddeler 

Compagniet i 4 Trups, og asdeler Oberjcegerne og 

Jagerne, somfelger: 

Den ifte kommer paa heire Flsi. 
2den — paa heire Flsi af 2den Trup. 

Zdie — — Zdie. 

4de — — — 4de. 

Ate paa venstre Flei af Compagniet, 

hvilken i Marschen slutter bag 4de Trup. Comman. 
deer-Sergeanten siutter bag iste Trup, den 6te 

Oberjeeger eller Inger flutter hag 2den, den 7de bag 

zdie, og den Lde bag 4de Trup. De evrige Jagere 

inddeles i Compagniet, hvor de bare Riflen, og exer-

cere ligesom Underjagerne, og de fluttende stille sig 

2 Skridt bag 2det Geled. 

Da et Iagercompagnie, naar det udbreder sig 

med Armlss, indtager et nasten ligesaa stort Terrain, 

som en sluttet Infanterie-Bataillon; det altsaa, naar 

Corpfet er formeret, bliver umueligt for Stabs- Offi

ceren, i et faa biergfuldt og skovrigt Land som Norge, 

ved alle Evolutionerat kunde oversee den hele Linie; 

saa 
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saa maae enhver Compagniechef have Tilsyn wed sit 

Compagnie, og vrage Omsorg for, at ingen Uorden 

indsniger sig ved Manoeuvreringen, hvorforehan maae 

v«re ansvarlig. Deraf flyder, at ingen Compagnicches 

eller Compagnie-Commandeur, kan fore nogettTrup; 

og paa det han kan vcere istand til, strax at kunde 

afhielpe enhver Feil, som Maatte begaaeS, maaeCom-
wandeer-Sergeanten, naar Evolutioner oveS, altid 

forfsie sig hen til Cowpagnie-Commandeuren, for at 

vcere vedHaanden, til at kunde afsendes, om, medens 

Capitainen selv er beffiestiget paa eet Sted, til samme 

Tid noget maatte findes fornodent at foranstalte paa 

et andet. Herved er at iagttage: at Folkene altid 

maae cortigeres eller hielpes uden Stsi og lydelig 

Tale; saa at intet uden de ordentlige Commando - Ord 

maae hores. 

Siden Compagttie - Commandeuren da ikkun til 

Parade kan fore den forste Trup, saa inddeles OffL-

eerene saaledes; at Premier-Lieutenanten eller den 

paa Compagnie - Commandeuren fslgende Officeer faaee 

forste Trup, den Zdie Offlceer kommer paa venstre 

Floi, og den 4de forer gVie TrUP, og dersom fiere 

Officerer befindes ved Compagniet, da saaer den^te 

2den Trup, og den 6te feree 4de. 

Skulde derimod dette Antal Officerer ikke ha

ves, saa Wlges for de manglende de dueligste Obee-

jcrgere 
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jcegere til Trupfsrere, hvorvedHverkenseeS paa Alder 

eller Anciennitet. 

Nora. Befindes en blind Robe/ da maae den altid 

vare paa venstre Flsi. Den sidste Mand i 

andet Geled tråder i dette Tilfrlde et Skridt 

ud til venstre Side, saa athanstaaer lige bag 

venstre Flsimand, men flutter i Marschen 

igien til sin Sidemand. Mangler en heel Ro

de, da mangler den i zdie Trup; mangler 

2de, da bliver 2den og zdie Trup en Rode 

svagere-end de svrige. 

§- Z5-
Capitainen trceder for Midten af Compagniet, 

og commanderer: 

Officerer, Oberjcegere og Icegere, hver 
til sin Post! 

Paa det sidste Ord giore de alle Omkring, og 

enhver forfeier sig til sin Post. 

Capitainen stiller sig for den 2den Node fra hsi-

re Flsi, 8 Skridt for Fronten; Premier-Lieutenan-

ten midt for iste Trup, Second - Lieutenanten for 2den 

Rode fra venstre Flsi, Fcendriken for den 2dcn Node 

af Zdie Trup, og naar flere ere tilstede, stiller den Ake 

Ojficeer sig for 2den Rode af 2den Trup, cg den 6te 

for 2den Rode af 4de Trup, alle i lige Linie med Ca

pitainen, altsaa 8te Skridt fra iste Geled. 

E De 
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DeOberjcsgere, som ere afdelte til at fsreogcom? 

mandere Trups, trcede ind paa hoire Flsi af Truppene; 

men gaae i Marschen, naar med Trups er udsvinget 

for dem. 

Forer en Oberjceger 2den Trup, da stilter Pre

mier-Lieutenanten sig lige for venstre Flsi af iste 

Trup; men gaaer i Marschen til Parades Z Skridt 

bag Capitainen. 

Valdhornisterne stille sig paa hsire Flsi af 

Compagniet. 

§' ?6. 

Om et Compagnies Af- og Opmarsch. 

Naar Compagniet ffal afmarfck^ere, trceder 

Capitainen et Skridt frem, gier Omkring, og kom

manderer : 

Giv Agt! 
Flsimanden af iste Geled trceder 6, og den af 

2det Geled 2 Skridt frem. 

Presenteer Gevceret! 

Gevceret i Armen! 
hvilke Greb gisreS paa Floimandens Vink. 

Skal med Trups afmarscheres, da com-

, manderes: 

Frem-



67 

Fremad flut Gelederne! 
Marsch! 

Det 2dct Geled rykker i 2den Marsch 2 Skridt 

frem, og flutter sig tcet paa ssrste. Flsimcendene 

troede igien tilbage, og Ossieerene blive staaende. 

§- Z7-
Et Jcegercvmpagnie asmarscherer i Alminde

lighed med hoire eller venstre om, hvilket, naarVsie-

ttes Brede tillader det, skeer med aabne Geleder, 

uden Musik. 

Naard?t staae? fcerdigt til Asmarsch, commau-

derer Capitainen: 

Marsch! 
eller 

Marsch! Marsch! 
Hele Compagniet trceder paa eengang an, og 

Capitainen gaaer ved Siden, hvor han selv vil. 
Kors. Ved alle Lejligheder, naar med hoire eller 

venstre om marscheres, gaae Qsstcerene ved 

Siden afFlsiroden ved ho.re Flsi, naar Com

pagniet har giort hsire om, og i modsatte Til-

fcelde ved venstre Flsi af Truppen; naar 

derimod med Trups udsvinaes eller marscheres, 

gaaer Trupforeren altid for Truppen. 

§- Z8-
Naar Compagniet ncermer sig Samlingsplad

sen, da giver Capitainen (saasremt Linien, hvorpaa 

E 2 ffal 
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stal marscheres eller indsvinges, ikke allerede paa Che

fens Ordre maatte vcere betegnet eller udstukken) den 

soranmarscherende Oberjceger 2 Punkter, hvorpaa han 

ffal marschere; hvorved Folkene tilholdes at rette sig 

vel paa hinanden. Naar den iste Rode er kommen 

til det bestemte Sted, commanderer Capitainen 

Holdt, lader gisre hsire eller venstre om, og retter 

Compagniet, lader derpaa, naar det med fluttede 

Geleder er ankommen, Gelederne aabne, og retter 

2det Geled; er derimod med aabne Geleder bleven 

opmarscheret, da tråde de lige Roder paa Holdt igien 

ind i Lungerne, og naar Vendingen derefter er giort, 

retter Capitainen det iste, og Premier-Lieutenanten 

det 2det Geled. Naar Retningen er fuldendt, lader 

Capitainen presenters Gevoeret, og igien tage det i 

Armen. 

Fierde  Capi te l .  

§. Z9-

Hvorledes Corp set formeres. 

Da det ikke henhsrer til et JcrgercorpseS Bestem

melse at gisre Parade, men det tvertimod blot er be

stemt til, ved sikkre Skud, samt igiennem Duelighed 

og Opmærksomhed, ved Patrullering og Rekognosce
ring 
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ring at dcekke en Armes, og stette den i Sikkerhed for 

uformodentlige Overfald, saavel i Leire^og O.varteer, 

som paa Marfcher; faa maae dets Inddeling vcere 

saadan, at derudi ingen Forandring vil fornsdigeS, 

naar den commanderende General enten ved Manoeu^ 

vreringen eller i alvorlige Tilfcelde maatte finde for 

godt at detaschere eet eller flere Compagnier. Naar 

ved et CorpS, som bestaaer af 4 Compagnier, dersore 

det iste, zdie, 4de og 2det ere opmarsck^erte ved Si

den af hinanden paa Linien, med 2 Skridts Inter

valler mellem hvert Compagnie, da maae Corpfet 

tillige staae formeret til Parade. Vi6. 6» 

Paa Ordet: 

I Armen! 
stille Officerens sig Zte Skridt for Fronten, lige

som de ellers staae ved Compagnierne, og rette sig 

ester hoire Flsi. Paa Commando: 

Formeer Corpfet! 
sorfeie Premier-Valdhornisten faavelfom de evrige 

ValdhornPer sig hen til hsire Flsi,. hvor de rangere 

sig i 2 Geleder. 

Majoren holder, naar Corpfet staaer formeret 

til Parade, paa hsire Flei i Linie med Officerene. 

Adjntanten, som ligeledes maae vcece til Hest, 

holder sig op bag Corpfet. 

§. 4O. 
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Om Corpsets Afmarsch. 
Naar det staaer kil Parade med aabne Geleder. 

Naar Corpset skal afmarschere, stiller Chefen 

sig for Midten deraf, 4 Skridt for Offieerlinien, og 

kommanderer: 

Giv Agt! 
hvorpaa Fleimanden i iste Geled rykker hurtig 12 

til 16 Skridt frem, og den af 2det eet Skridt«. 

Presenter Gevceret! 
Gevcrret i Armen! 

Fremad! flut Gelederne! Marsch! 
Fleimcendene tradc igien tilbage. 

§ 41. 

Skal til hoire asmarscheres, da commanderer 

Chefen: 

Med Trups, Hoire Sving! 
Alle kaste Hovederne til Venstre, den venstre 

Floimand undtagen, som vedbliver at see til Hoire. 

Marsch! Marsch! 
Alle troede paa eengang an i 2den Marsch, og 

alt, eftersom enhver Trup har fuldendt Svingningen, 

commanderer dens Forer, i det han, uden at vende sig 

om, seer hen tilden svingende Flsi, til sin Trup: 

Holdt 



Holdt! Net Eder! 

og dreier med Mandskabet tillige Hovedet til Hoire. 

Trupfsreren maae heller commandere Holdt for tidlig 

end for feent, da det er lettere for Folkene at rette 

sig fremad end tilbage. 

Skal den iste Trup marschere lige ud, da 

maae den i Forveien derom averteres. Officeren kom

manderer da, naar hans iste Geled er i Linie med 

venstre Floirode af den udsvingende 2den Trup7 

Holdt! Ret Eder! 
hvorefter hans venstre Floi maae staae tcet ved venstre 

Floi af 2den Trup; og paa det Comandoren af iste 

Trup kan vide, naar han skal commandere Holdt, 

kan som en Regel antages: at han ved Fremrykningen 

gier 2 Skridt mindre, end hans Trup har Noder. 

Paa Ordet Sving! stille Valdhornisterne sig 

i 2de Geleder foran iste Trup, Premier-Valdhor-

nisten 2 Skridt for de ovrige. 

Naar alle Trups har udsvinget, commanderer 

Chefen: 

Marsch! 
Gelederne aabne sig paa 2 Skridt, og naar 

det lader sig giore, vexle Valdhornisterne saaledeS af 

med hverandre, at altid 4re blcrse af Gangen. 

§. 42. 
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§. 42. 

Csrpset marscherer i foigende Orden: 

 ) Profossen . . . 12 Skridt bag ham 

1)) Majoren . . . Z — —-

c) Premier-Valdhornisten z -- — 

 ) Valdhornisternei2 Geleder Z — 

e) Chefen . . . Z — — 

5) Stabs-Capitainen . Z ^ — 

Z) Secot>d - Lieutenanten . Z — 

ifte Trup . . . Z ^ — 
2) den Jceger/som flutter Z —- — 

?<) den, som forer 2den Trup Z —> — 

I) 2den Trup . . Z — — 

> m) den fluttende Inger . Z — 

n) den, som forer Zdie Trup z — — 

0) den zdie Trup . Z —- — 

x) den fluttende Jceger Z — — 

cj) den, som forer 4de Trup Z —- — 

r) den 4de Trup . . Z — — 

s) den fluttende Inger . Z — — 

r) Fcendriken . . - ' Z — —^ 

u) Capitainen af gde Compagnie :c. 

I samme Orden folge de svrige Compagnier 

efter hverandre, ligesom de forhen stode paa Linien. 

Vi6. I^i?. 7. 

§. 4Z-
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§' 4?^ 

Naarigien ffal opmarscheres i Linie, og Point 

de Vuerne dertil ere givne, saa trcedeTrupfererne paa 

Commando: 

Der ffal marscheres op! 
paa venstre Flsi af deres Trups, og comm'andere, i det 

de med Hastighed forfsie sig derhen: 

See til Venstre! 
Fsrerne af de 2de forreste Trups marschere lige 

paa de givne Point de Vuer, og de svrige Trup - Com-

mandeurer rette sig lige paa de 2de ferste, hvorved de 

noie maae beholde den rette Distance mellem deres og 

den foranmarscherende Trups iste Geled. Folkens 

holde sig alle til Venstre, og den venstre Fleimand af 

hver Trup, siutter sig tcet til TrupfererenS Arm. 

Paa Ordet, der ffal marscheres op! gior det 

2det Geled et Par store Skridt for at slutte sig tat 

paa fsrste. Naar Teten kommer poinr paa 

en Trups Distance ncer, commanderer Chefen: 

Hele Csrpset! Hold:! 
Folkene blive ved at see til Venstre. Majoren 

rider hurtig hen til xoinr 6'axxui) for at eftersee, om 

alle Trups staae i Allignementet, og retter derhos de 

ind, som ei maatte staae rigtig. 

Med 
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Med Trups! venstre Sving! 
Paa Ordet Trups sorfoier sig den Ossiceer, 

som staaer paa venstre Flor af iste Trup, hurtig der

hen, hvor den hsire Flsi efter Indsvingningen vil kom

me til at staae, gisr Front mod Corpset, og retter sig 

paa de venstre Flsimcrnd. De ovrige Trupferere 

trcede for Midten af deres Trups, og Mandskabet 

kaster Hovederne til Hoire. 

Marsch! Marsch! 
Den venstre Fleimand af hver Trup gior venstre 

om og staaer (endog ved den paafslgende Retning) 

ganske stille. Hver Trupferer commanderer Holdt! 
Net Eder! til sin Trup, naar den udsvingende Flsi-

mand ikkun er et Skridt fra den stillestaacnde venstre 

Flennand af Truppen paahsire Side; trceder derefter 

frem med hsire Side af bencevnte Trups venstre Flei-

mand, og retter fra denne paa sin egen venstre Flei-

mand Truppen saa hastig fom mneligt; dette gisre 

alle Trupfsrere paa eengang; Compagnie - Comman-

.deurene, som ingen Trup fere, stille sig, saasnart der 

er indsvinget, 8 Skridt for Fronten, hvor de forinden 

Afmarschen stode; og de, som ere beskiaftigede med 

Retningen, trwde, naar den er forbi , ligeledes frem 

i Officeerlinicn, og rette sig. Majoren rider ned efter 

Fronten, for at afhielpe de Mangler, som endnu maatte 

sindes ved Retningen, hvorved de Flsimcrud, som 

Have -
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Have staaet stille, dog saa lidt som mmligt maae 

rokkes. 

Naar Retningen er ganske scerdig, kommande
rer Chefen: 

Baglands aabner Gelederne! 
Marsch! 

Det 2det Geled aabner sig paa 2 Skridt. 

Ret Eder! 
Majsren retter det 2det Geled, og paaseer, at 

de fsrste 6 Mand fra Flsien ftaae i lige Linie med i ste 

Geled, hvorefter Retningen siden vil falde desio 

lettere. 

Nots. Hvor 2 Officerer marschere for en Trup, gaaer 
den yngste paa Commandv: der skal inarsche-

res op, paa Flsien af Truppen. , 

§. 44. 
Skal til Venstre afmarschereS, ^a commandereS: 

Med Trups, Venstre Sving! 

De Obcrjcvgcre, som staae paa Fseicne af Trup

pene, fee til Venstre, da de ffal svinge ud; alle ovrige 

af Folkene beholde Hovederne til Hsire. 

Inddelingen bliver den samme fsm ved Afmar-

schen til Hoire, med den Forffiel, at Compagnie-

Commandenrene nu marschere for 4de Trup af dercs 

Compagnie. Chefen, Majoren, Valdhornisterne og 

Profossen 
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Profossen marschere i samme Orden for Commandeuren 

af 2det Compagnie, i hvilken de ellers marschere for 

Stabs ̂ Capitainen. Til den Ende maae paa Ordet: 

venstre Sving! Valdhornisterne og Profossen med 

Hurtighed bag om Fronten forfeie sig til den venstre 

Flei. 
Den, som forer den sidste Trup, marscherer, 

naar det er en Officeer, ved denne'Leilighed i lige Linie 

med.Officeren, som staaer paa venstre Flsi; feres 

Truppen derimod af en Oberjceger, saa bliver han paa 

hsirc Flsi af Truppen. 

Den Oberjwger, som er afdeelt paa venstre Flsi, 

og som har staaet bag Officeren af 2det Geled, flutter 

ved alle Lejligheder, naar der udsvinges bag Truppen. 

Naar til Venstre er afmarscheret, da komman

derer Officeren, som er paa venstre Flsi, ved alle Lej

ligheder Truppen, saa lcenge han marscherer for den. 

§. 45. 
Naar igien skal indsvinges, da trcede Trupfs-

rerne paa Commando, der j?al marscheres op! paa 

hoire Flsi af deres Trup, og den Oberjceger, fom har 

gaaet der, triner tilbage blant dem, som flutte bag. 

Paa point 62 Vuerns marschereS ligesom forhen 

meldt. Naar den foran marscherende Trup er i for-

benKvnte Frastand-sra 6'apgui, commanderes: 

Hcle 
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Hele Corpset Holdt! 
og Majoren, retter som for, de urigtig staaende Trups 

fra ^oim ind i Allignememct» 

Med Trups! hsire Sving! 
Trupfsrerne trcede ^gien for Midten afTrnppen, 

og Officeren af venstre Ftsi stiller sig med Front mod 

Corpset, der, hvor den venstre Floi efter Indsvingnin

gen skal staae, og retter sig paa de hsire Fleimcmd; 

(men ikke paa Oberjcegerne, som ved denne Leilighed 

igien ere traadte paa Flsiene). 

Marsch! Marsch! 
De heireFlsnncend i iste Geled gisre Hsire om; 

Officerens rette, esterat de til rette Tid havecomman-

deret Holdt, ti! venstre Ret Eder, fra deres egen 
stitlestandne Flsimand, den Trnp, som er paa deres 

hsire Side. Officeren paa venstre Flsi retter den 

sidste Trup, og den, som fsrer den sidste Trup, og den, 

som fsrer den iste Trup, saavelsom de Officerer, der 

ingen Trup have, stille sig strax for Fronten paa Of-

sieeerlinien, hvor de svrige og trc?de ind, saasnart de 

ere foerdige med Retningen. 

Chefen commanderer derefter: 

See til Hoire! 
Baglands aabner Gelederne? 

Marsch! 
Ret Eder! 

Majorer? 
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Majoren retter 2det Geled, som i forrige §. er 

forcskreven. 

Femte  Cap i t e l .  

§. 46. 

Om Marschen og Svingningerne, naar Corp-
set marscherer med aabne Geleder til 
Parade. 

??aar med Trups marscheres med aabne Geleder, og 

der Ml svinges til Hoire, da commanderer Trupso-

reren, naar han kun er 4re Skridt fra Svingnings-

punkten, (hvilken enten betegnes af Adjutanten eller 

en Jcrger, som gier Front mod Corpset). 

Slut — Hsire! 
Andet Gcled flutter til, og naar Flsimanden, 

som ved Svingningen j^al staae stille, er saa ncer, al 

han vil giore det sidste Skridt til SvingningSpunkten, 

commanderer Trupfsreren: 

Sving! Marsch! 
Folkene see til Venstre, og svinge paa Ordet 

Marsch ester §. 9. 

Holdt! Net Eder! 
Marsch! 

Skal 



I 79 

Skal til Venstre svinges, da commandereS: 

Slut-- Venstre! Sving Marsch! 
Holdt! Ret Eder! 

tz. 47. 
Flsimcsndene maaesaaledeSmarschere paa Sving, 

ningSpunkten, at de, i det de passere tcet forbi den, 

stede paa det iste Geled af den foran marschcrende 

Trup, som allerede har svinget, ognaar Commandeu-

ren for den Trup, som ffal svinge, commanderer: 

Sving! Marsch! til sin Trup, i det samme den for

an marscherende, efter forrettet Svingning, komman

derer Marsch! saa kan Distancen ikke tabcL. 

Paa det Trupforerne ikke fcettes ud af Stand 

til at kunde beholde den rette Distance, maae T 'ten 

bestandig blive i famme Cadence, den har begyndt at 

marfchere i, og derhos gisre alle Skridt lige lange. 

Ere Truppene ikke lige stccrke, da maae de sva

gere, efter Svingningen, trc?kke si.^saa meget ud til 

Heire eller Venstre, at de Oberjcegere, som gaae paa 

Floiene, kan marschere lige paa den, som har Teten. 

Floimcendene maae holde sig til Oberjcegerne, og Ge

lederne blive rettede. Teten marscherer altid paa 

koinr cis Vuen, som den selv maae ssge i Linien, naar 

ingen er given, og paa Distancen maae saa nsie gives 

Agt, at Folkene efter Indsvingningen staae Arm ved 

Arm, 
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Arm, uden enten at have Mellemrum eller staae 
trcengte. ^ 

§. 48» 

Naar en Trup marscherer lige ud, maae Fere-

ren uden at dreie sig, snart see over den hsire, snart 

over dcn venstre Skulder? hen til Folkene, for at til

holds dem, at de marschere i god Orden; og maae 

derhos commandere saa hoit og tydelig, at enhver af 

hans Trup kan hore det. 

Naar der ffal svinges, seer Trup-Comman-

deuren, i det han commanderer Slut Hoire, hen til 
den Floi, som Ml staae stille; og for at forebygge, at 

ikke Fleimanden allerede Ml standse, forinden han 

kommer til Svingningspunkten, vedbliver Trupssre-

r.en at see til denne Flsi, indtil han commanderer Sving 

Marsch / hvorpaa Hovedet dreies til den udsvingende 

Floi, og vedbliver han da at see derhen, indtil han 

commanderer: Holdt, Net Eder! hvorpaa alletider 

sees til Hsire. Paa det den Flei, som Ml svinge ud, 

ikke for tidlig Ml kunde begynde Svingningen, maae 

Commando. Ordene Sving og Marsch fslge meget 

hastig paa hinanden, og Trupsoreren bliver under 

Svingningen i den ftedvanlige Frastand fra Truppen. 

Naar efter Svingningen igien skal antrcedeS, maae 

Marsch commanderes, jnst j det samme den foran-

mar-
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marscherende Trup fatter hsire Fod til Jorden, men 

derhos saa betimelig, at Distancen ikke råbes. 

§. 49' 

Naar en fluttet Trup i Marfchen kommer til 

en Defilee, da forholder den sig efter §. 11., hvorved 

iagttages: at Roderne formeres til Hsire, naar til 

Hsire er afmarscheret, og derimod til Venstre, naar 

Afmarschen er ffeet til Venstre; fsrst naar den sidste 
Rode af Truppen er ude af Defileen, bliver iaien op. 

marfcheret, og da Trupperne altid, naar det ikke 

udtrykkelig anderledes befales, marfchere med aabne 

Geleder, saa maae fsrst commandereS: 

Slut Gelederne: 
forinden man lader Roderne formere. 

Sie t t e  Cap t t e l .  

§. 
Om Chargeringen med hele Corpset. 

I?aar hele Corpset skal 6)argere, averterer Com-

mandeuren: 

Der stal chavgeres. 
Masoren rider bag Fronten ti! Midten af Corp

set. Valdhornisterne 'gaae til deres Compaznicr, eg 
F stille 
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Me sig z Skridt bag 2det Geled, een paa hver Flsi 

af Compagniet. Premier - Valdhornisten forfoier sig 

hen til Chefen. 

Giv Agt! 
Lad! 

Officerene giore Omkring, og blive staaende med 

Front mod Corpset, om endog forfficellige gange maatte 

blive ladet. 

Slut Gelederne! 
Marsch! 

Offlcerene troede ind paa Fleien 'af deres Trup; 

Compagnie-Commandeurerne trcede derimod igiennem 

ved CompagnietS Jntervall, og gaae bag Fronten. 

§> 5l. 

Om Chargeringen paa Stedet. 
Jaegerne chargere aldrig sluttede, enkelte Tilfal

de undtagen, naar de maatte staae bag et Huns eller 

anden Bedcekning, og ei, uden at stille sig ganffe blot, 

kan udbrede sig; i dette Tilfalde springe enkelte frem 

af gangen, anbringe deres Skud, og trcede straxigien 

tilbage for at lade. 

Naar Corpset ellers sikal chargere paa Stedet, 

da bliver, efter Egnens BeiVaffenhed og Chefens For

godtbefindende, enkelte Trups eller et heelt Compagnie 

beordret at rykke frem, enten til et bestemt Sted eller 
til 
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til der blases Holdt. De udrykkede postere sig saa 

godt som muelig med Annies. Dette skeer alminde

lig paa Signalet: Blcenkere frem, ligesom Folkene 

strax, naar de rykke ud af Linien, udbrede sig med 

Armlss. 

Paa Signal: chargeer/ trcede Trupforerne til

bage for at paasee, at Fyringen og Ladningen ffeer 

ordentlig, og Oberjcrgerne tråde igien frem i Office« 

renes Sted. Ved ̂ lle andre Lejligheder trcede Office

rens ligeledes tilbage, naar deres Trups siaae eller 

marschere med Armlss, og Oberjcrgerne trcede igien 

frem i deres Sted. Naar flere Trups, een efter den 

anden rykke ud, enten efter Ordre eller paa Signal, 
da ssge de sidste at udfylde Luugerne mellem de ferste, 

men udbrede sig derhos videre, faa at jo flere Trups 

ere udrykkede, desto stsrre Terrain maae de indtage. 

De 2de Rodekammerater maae stedse holde sig 

tilsammen, og om een af dem bliver sikudt eller blesse-

ret, da forener sig den anden med n«rmeste Rode, 

som altfaa kommer til at btstaae af Z Mand, hvilke 

under Fyringen faaledeS afvexle med hverandre, at 

een stedfe har ladt. 
Bliver, efterat Chargeringen, paa dertil given 

Signal er ophsrt, blcrst liden Appel; da ssge sanulige 

Moder, saa hastig som mueligt, at samle sig, hver i sin 

Trup, til hvilken Ende Trupfsrerne paa dette Signal 
K ^ maae 
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maae stille sig saaledeS, at Folkene let kan finde dem. 

Bliver atter blcest Appel, saa marschere Truppene med 

hoire eller venstre om derhen, hvor Appel blases, og 

stille sig, naar det ikke udtrykkelig anderledes befales, 

saaledeS som de stode, forinden de bleve adspredte. 

§. 52. 

Om Chargeringen i Avancering. 
Ere nogle Trups fremrykkede med ArmloS, oz 

der gives Signal til Avancering, da soetie disse sig strax 

i Marsch; Ml derefter chargeres, saa jkeer det ester 

2 2 »  

§. 5Z. 
Om Chargeringen i Retirering. 

Bliver, naar Corpset marscherer med Armlss, 

givet Signal til Retirering og Chargering, da forhol

der sig enhver Trup efter §. 25 eller 25. 

>»c >»> 

S y v e n d e  C a p t t e l .  

§. zq. 

Om Deploienngen. 

Tr Corpset afmarscheret til Heire, oz stkal deploier« 

til Venstre, da commandcrer Chefen: 

Paa 
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Paa halv Distance flut an! 
Hver Trupsorer commanderer uopholdelig Marsch til 
sin Trup, og saasnart den er flutter paa halv Distance, 

fatter den sig uden videre Commando igien i Fodflag 

med Teten, som imidlertid uforandret er bleven i den 

almindelige Marsch: 

Marscher i Allignementet 
Marsch! 

I det den fsrste Trup rykker ind i Allignementet, 

tommanderer Chefen: 

Hele Corpset Holdt! 
averterer derpaa: 

Fsrste Trup bliver staaende 
Deploier. Venstre — om'. 

Xors. Da Truppene altid marschere med aabne Ge

leder, saa blive disse og aabne, i det der slut

tes an paa halv Distance, og rykkes ind i 

Allignementet. Paa Ordet: hele Corpset Holdt, 

flutter 2det Geled til, og bliver derefter un

der Deploieringen sluttet, indtil siden comman-

manderes Armlss. 

Til iste Trup commanderer dens Ferer strax: 

Benstre — Armlos, og derefter Ret Eder. De 

evrige Trups gisre alle Vendingen, Commandeurerne 

iile til den venstre Floi af deres Trups, og trcede for 

Flsimanden i iste Geled. 

Marsch 



86 

Marsch Marsch! 
Den iste Trup (som maae vcere vel rettet) bliver 

staaende, alle de andre tr^de paa eengang an i 2den 

Marsch, og Trupftrerne blive i Marfchen for deres 

Trups, for at fsrgefor,at under Deploieringen ingen 

fkiev Linie tages, og at ingen Trup derigiennem Dal 

komme for tidlig ind i Allignementet, hvilket vilde 

hindre Retningen. Naar Commmandeuren af 2den 

- Trup kommer til venstre Floi af den allerede med Arm-

les aabnede iste Trup, trcrder han et Skridt ud til 

heire Side, og lader Truppen gaae sig forbi, men 

faasnart dens heire Flei er lige for venstre Flsi af iste 
Trup, commanderer han hsit: 

Anden Trup Holdt! 
Hoire — om! 

Venstre Armlos! 
Marsch! Marsch! 

rykker saaledes ind i Allignementet, og naar hans 

iste Geled er forbi 2det Geled af den staaende Trup, 

commanderer han: 

Holdt Ret Eder? 
springer hen til zpie Rode af iste Trups venstre Floi, 

retter sin Trup derfra, faa hastig fom muelig, og trcr-

der, naar han er fcerdig med Retningen, bag Truppen. 

De evrige Trupforere forholde sig ligesom det 

for den anden er foreskrevet?. V16. k'iA. 8. 

Har 
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Har til Venstre vceret afmarscheret, og ffal til 

Hsire deploiereS, da bliver, efterat Colonnen paa 

foreskrevne Maade er indrykket i Mignementet, 

averteret: 

Sextende Trup bliver staaende 
Deploier. Hoire — Om! 

Officeren paa venstre Floi commanderer til sin 

Trup, i det de ovrige gisre Vendingen: Hoire Arm-
los! retter sin Trup hurtig fra venstre Floi af, og trce- " 

der tilbage. De evrige Trupfsrere trcede alle paa 

hsire Flsi af deres Trups. 

Marsch! Marsch! 
Ved hsire Flsi af 16de Trup, trceder den, som 

fsrer 15de, er Skridt ud til Venstre, og commanderer, 

naar hans venstre Floimand siden kommer til ham: 

Femtende Trup Holdt! 
Venstre — Om! 

Hsire -- Annlos! 
See til — Venstre! 

Marsch Marsch! 
og naar ved Indrykningen den iAde Trups iste Ge

led er passeret forbi 2det Geled af 16de Trup, comman

derer Trupfsreren: 

Holdt! 
Venstre Ret Eder! 

trceder 
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trsder bag Fronten, og iln sor at komme ti! hsire 

Flsi af hans Trup, hvor han fra zdie Rode ffal rette 

den 14de Trup, naar den er indrykket, hvorimod den 

iAde igien retres af den, som forer den 2 6de. Hver 

Trupfsrer trceder, faafnart han har rettet, tilbage; 

naar alle Trups ere indrykkede, og enhver i Særdeles

hed er rettet af Commandeuren for den paa venstre 

Side staaende Trup, commanderer Chefen: 

See til — Hoire! 
Men da dnre Commando neppe vil kunde horeS 

af alle, da Linien er saa lang, faa maae Trupforerne, 

naar de see, at de Trups, som staae Flsien ncermest, 

drej? Hovederne, udeu Srsien for deres egen Trup 

tilkendegive, hvad er commandecet. 

Naar Terrainet og Omstændighederne tillade 

det, deploiereS altid fra Midten, hvorved tiener til 

Regel: at naar til Hoire er afmarscheret, da gisr alle 

de Trups, som staae for den, som ncevnes, og paa hvil

ken der skal deploiereS, Hoire Om, og de, som staae 

bag den, Venstre Om. 
Er til Venstre afmarscheret , da gier de fsrste 

Venstre, og de bageste Hoire Om. 
Er Corpset f. Ex. afmarscheret til Hsire, og 

skal deploire paa 8de Trup, saa averterer Chefen: 

Ottende Trup bliver staaende 
Deploier Hoire — og Venstre — Om! 

Den 
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Den iste, 2den, zdie, 4de, '5te, 6te og 7de 

Trup giore Hoire Om, den 9de, iOde,ntt, 12te, 

Fzde, 14de, iZde og 16de Venstre Om, oz Com. 

mandeuren for 8de Trup commanderer: 

Ottende Trup Armlos! 
hvorpaa Truppen aabner sig fra Midten. 

Chefen commanderer derefter: 

Marsch! Marsch! 
Den 8de Trup bliver staaende, de ovrige troede 

alle an paa eengang, og naar den 7de er rykket saa 

langt ud til Siden, at den 8de gandske er demafferet, 

da commanderer Foreren deraf Marsch! Marsch! 
rykker ind i Mignemenret, og commanderer: 

Holdt Ret Eder! 
og trceder, esterat have rettet sin egen og den siden 

indrykke 7de Trup, tilbage. 

Naar til den 8de Trup commanderes Marsch! 
Marsch! commanderes strax til den 7de Holdt Ven
stre — Om! og de ovrige forholde sig efter de forhen 
givne, og paa enhver passende Regler; ligesom de, som 

have rettet sig til Venstre, paa Commando igien see 

til Hsire. V16. 

Otten-
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Ottende  Cap i t e l .  

§. 55-

Om Marschen med hele Corpset i Almindelighed. 

^)aa det at IcegerneS Marsch ingen Forandring Ml 

voece underkastet, naar de komme i cuperte Egne, 

afmarschereS sædvanlig med Hsire eller Venstre om, 

hvilket, naar Veienes Brede tillader det, skeer med 

aabne Geleder; til den Ende maae Folkene altid vcere 

afdeelt i lige og ulige Roder. 

Afbrydningen, Troekningen og Svingningen 

ffeer, naar Corpset marscherer med Armles, ligesom 

det i iste Capitel er de enkelte Trups foreskrevet. 

Niende  Cap i t e l .  

§. 56. 

Om Colonneformeringen til Midtett 
med Roder. 

D?aar man marscherer i en cuperet Egn, og vil have 

saa liden Queue som muelig, kan Afmarschen ffee fra 

Midten med sluttede Geleder, paa felgende Maade: 

Efterat de 4re Roder, som staae i Midten, og 

som siden skal udgiere Teten, have faaet Ordre at 

Hlive staaende, commanderer Chefen: 
Til 

^ ' - -
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Til Midten stal formeres Colonne 
Venstre — og Hoire — Om! 

Hele hoire Floi gier Venstre om, og den venstre 

Hoire om. De Trupforere, hvis Trups have giort 

Venstre om, tråde paa venstre Floi af Truppen. Of

ficeren, som staaer i Midten, gaaer til venstre Floi af 

de 4re Roder, som skal blive Teten. Den Oberjce-

ger, som stod bag Officeren, tråder et Skridt srem 

for Midten, og den, som flutter bag Zde Trup, trcedee 

igien ind i Midten. Paa disse 2 marschere alle de, 

som siutte bag, i een Linie, naar siden antroedes. 

Marsch! 
Den hoire Floi scetter sig efterhaandm Sag de to 

Roder, som ere paa hoire Side af den Oberjceger, 
der staaer i Midten, og den venstre Floi trakter sig 
bag de to andre Roder. 

Naar Veienes Brede tillader det, trasde Trup-

sorerne ud, og marschere ved Siden af deres Trups; 

de, som have giort Venstre om, ved venstre Floi deraf, 
og de andre ved hoire. 

I denne Marsch maae alletider holdes Fodslag, 

og Roderne derhos marschere lige paa hverandre. Vid, 
10. 

Naar der commanderes: 

Holdt! 
gaaer den fremsprungne Oberjcrger tilbage i 2det Ge

led, og Officerene troede igien i Midten. 
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Skal igien opmarscheres, da eommanderer 

Chefen: 

Hsire — og Venstre marscheer op! 
Den hoire Flsi formerer sig til Hoire, hvorved, 

ligesom ved Deploieringen, rettes til Venstre, og den 

venstre Floi til Venstre, hvis Trupfsrere rette tilHoi-

re. Ossicerene drage Omsorg for, at Folkene ved 

Opmarschen ikke giore for lang Omvei, og ikke styrte 

frem, men heller holde sig lidet tilbage. 

Naar alle staae stille igien, eommanderer 

Chefen: 

See til Hoire! 
Skal efter Opmarschen meget neie rettes, da 

lader Chefen Trupforerne rykke Z Skridt frem, hvilke 

da , saa hastig som muelig, rette dem. Han eom

manderer derefter: 

Ret Eder! 
Flsimanden af hver Trup, tråder hurtig frem 

ved Siden af Trupssreren, som strax fra sin egen Flsi? 

mand paa nceste Trups Fleimand retter Truppen. 

Retningen maae jVee meget hastig, og ligesom enhver 

er fserdig, troeder han ind i Geledet. 

Skal kun een af Flsiene marschere op, da com-

wanderes: 

Hoire (Venstre) Floi 
Marscheer op! 

Den 
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Den ncevnte Flsi lsber hurtig op, oq retter sig 

til Midten. Den staaende Flsi gier paa Ordet Op, 

om det er den hsire, Hoire 0M/ og er det den ven-

sire, da gisr den Venstre om. 
Vil man i Marschen lade opmarschere, daffeer 

saadan Opmarsch bestandig med Armlos. Noie 

maae derved paaseeS, at Folkene, i det de lsbe op, 

hverken tage for stor eller for liden Distance. 

De 4?e Roder af Midten, som i Marschen ud-

gisre Teten, aabne sig fra Midren, i det samme de 

Svrige rykke fremad. VicZ. 11. 

Skal paa een af Flankerne opmarschereS, da 

averterer Chefen: 
Der skal marscheres op paa hoire (venstre) 

Flanke med Armlss! 
Vil han lade opmarschere paa hsire Flanke, saa 

kommanderer han: 

Holdt! 
Hoire Flanke! Omkring! 

Venstre Flanke! marscheer op! 
Marsch! Marsch! 

Alle TrupS af hoire Flsi gisre Omkring, den Zde Trup 

undtagen, til hvilken Trupfsreren commanderer! 

Ottende Trup Hoire — Om: 
Efter Vendingen bliver denne Trup staaende 

stille, indtil den marscherende 7de Trup er saa langt 
borte. 
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Sorte, at der er Rum mellem dem for en med Arm« 

les aabnet Trup, da Fsreren af 8de strax comman-
derer: 

Hoire Armlos! 
Paa dette hsire Armlss commanderer Trupfsreren af 
7de Trup: 

Syvende Trup Holdt! 
Venstre — Om! 

Og bliver siden staaende, indtil den 6te paa aabnet 

Trups Distance er fra den, da han ufortovet lader sin 
Trup gisre 

Hoire Armtos 
Til den 6te Trup commanderes derpaa uophol

delig: Holdt :c., og de ovrige Trupforere af hsire 

Flsi forholde sig alle paa samme Maade. 

Den venstre Flsi marfcherer blot op med Arm

les, hvorved hver Rode> i det den trcekker sig ud til 

Venstre, strax tager den.behsrige Distance. VicZ. 
r'ix. 12. 

Skal paa venstre Flanke opmarfcheres, da 
commanderes: 

Holdt! 
Venstre Flanke Om — kringl 
Hoire Flanke — Marscheer op! 

Den yde Trup gisr paa foreffrevne Maade Ven

stre Om, og staaer stille, indtil den ivde er faa lange 

borte, 
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borte, at den har Plads til at giore Armlos, og gier 

da stcax paa Commando: 

Venstre — Armlss! 
Det samme iagttage de ovrige Trupfsrere af venstre 

Flsi. Den hoire Flsi marscherer op, og retter til 

Venstre. Midten svinger i begge Tilsnlde, uden at 

hojde Fodflag, hurtig om, indtil den er i Linie med 

den Flanke, paa hvilken opmarschereS, og gior stcax 

Armles; og naar alle ere rettede, commandereS: 

See til Hoire! 
Skal Corpset, naar til Midten er formeret Cos 

lonne, marschere op i 2 Linier, da kandetffee paa 

folgende Commando: 

Med Compagnier marscheer. op! 
De 2 Compagnier, som staae i Midten, mar

schere op til Hoire og Venstre, og formere den iste 

Linie. 

De foranmarscherende Floimcend af begge Flsi-

Compagnierne blive i den forrige Marsch, og begge 

Compagnier marschere op til Hoire og Venstre, og 
formere den 2den Linie. V16. i z. 

Vil man igien lade marschere i forrige Orden, 
da commandereS: 

Med Compagnier til Hoire og Venstre 
formeer Roderne! 

De 
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De 4re Roder af Midten, som forhen udgjor

de Teten af Colonnen, marfchere lige ud; Compag. 

nierne af hsire Floi formere Roderne til Venstre, og 

de svrige til Hsire, saa er Colonnen igien formeret til 

Midten. 

»mc >»» 

Tiende Capitel .  

§- 57-

Hvorledes man cotojerer Fimden. 

??.iar Jiegerne saaledes ligge i Skiul med Armlss, 

at de ved deres Skud kan forurolige en forbi mar-

fcherende Colonne, da kan det stee paa fslgende 

Maade: 

Den hsire Floimand i iste Geled af hver Trup 

fyrer, og hele Roden lsber derefter hurtig ned til ven

stre Flsi af Truppen, hvor den med det sædvanlige 

Mellemrum lceqger sig ved Siden af venstre Flsirode, 

og paa samme Maade bryde de svrige Roder een efter 

den anden af. Den 2den Mand af den fsrst afbrudte 

Rode, holder sig, Medens Kammeraten er bejkioefliget 

med Ladningen, fcerdig til at kunde skyde; men fyrer 

ikke, forinden den sidste Rode har brudt af, da han 

altfaa igien er paa Ajre Flsi af Truppen; nu fyrer 
den 
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den Mand, som staaer i 2det Geled, og Kammeraten 

i iste giemmer sit Skud ved Afbrydningen, ligesom 

den 2den fsr giorde; hvilket de ovrige Roder ligeledes 

iagttage, og hvormed forrfares, indtil d r blases Holdt. 

Nora. Oberjcrgeren, som staaer pac, lMre Flsi, fol-

ger med den iste afbrydende Rsde til venstre 

Fwi af Truppen, for at marqvere, hvor Trup

pen begynder, eller hvor dens hoire Flsi er. 

Trupfsreren holder sig derimod op bag Trup

pen, for at paasee, at alt forrettes i sin be-

hsrige Orden. 

Bliver Holdt bloest paa en Tid, da Truppen 

maatte vcere deelt, saaledeS, at Fleien omtrent taae i 
Midten, havende nogle Roder paa dens ene Side, 

og de svrige paa den 2den, da btcekke de Roder, som 

ligge paa den Side, fra hvilken Afbrydningen skeers 

omendffisndt Fyringen er ophort, dog af, indtil Trup

pen er rangeret i den Orden/ i hvilken den var, fsr 

Afbrydningen begyndte. . ^ 

^ ——— 

El lev te  Cap i t e l .  

' §- 58- ' " 

Om Attakeii,.,,. 

??aar der Mes Signal til Auake, taze Folke«« 

Riflen »venstre H«»nd/ tr«kkeMedden heire Sabe-
G len, 
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len, give et vedvarende stcrrkt, Skrig fra sig, og lobe 

med Sabelen i den oploftede Haand, for at forfslge 

Fjenden, indtil der blases: 

. c Holdt! 

Jo ofttre Signalet til Attake igientageS, desto 

raskere maae Folkene lobe, men derved beholde de 

soedvanlige Mellemrum. 

, T o l v t e  C a p i t e l .  

§. 59. 

Om Signalerne ved Halvmaanen. 

et JcegertorpS ikke som en Bataillon alitd kan 

<!igere sinttet, men saa oste nsdsages at udbrede sig 

meget vidt; saa maae man fege at kunde tilkendegive 

de fieste Commando-Ord, vedHielp af dette Instru

ment; men deraf flyder ikke, at et Icegercorps i Kri

gen altid vil kunde agere efter Signaler; ved mange 

Lejligheder vil de vcere ubrugelige elter ei kunde anven

des, og paa hemmelige Expeditioner falde de bort af 

sig selv. Desuagtet kan de i mange Tilfcelde vcere af 

megen Nytte, soni'^. Er. ved Adant- og Arriergar-

der, naar man'i Wendens Paafy^-hverken kan ellet 

vil fiiule siZ; mM'i Særdeleshed ved.Exercieen. -
( Af 
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Af Signaler gives saa mange, at man ikke 

lettelig forud vil kunde bestemme dem alle; imidlertid 

kan dog folgende antages: 

1. Signal for hoire Flsi. 

2. — for Venstre. 

Z. — til Avancering. 

4. — — Retirering. 

^ — — at brcekke til Hsire. 

6. — til Venstre. 

7. — blcenkere frem. 

8. — Appel for Blcenkere. 

<— — stor Appel, hvorpaa Truppene 

samle sig for at formere Corpset, 

ic>. Signal til at bryde af. 

11. — Holdt. 

12. ^ — Chargering. 

— Attake. 

Jo oftere Signalet til Avancering, Retirering, 

eller til Attake igientageS, desto hurtigere maae hver 

Slags Bevcegelse gioreS. 
Foruden disse Signaler, maae Folkene tilvcew 

nes, igiennem Stsd i Krudmaalet at kunde tilkiendes 

give hinanden: 

Avancering 5 

Retirering s 

Holdt, 
G 2 5ll-
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tilligemed andre Vevcegelser, som Commandeuren, 

eftersom Omstcendighederne kroeve det, hver gang n«rs 

mere kan bestemme. 

I 

Tre t t ende  Cap i t e l .  

§. 6o. 

Om Officerenes Greb med Sabelen. 

5)fficcren maae, saavel naar han staaer under GevKr 

som i Marschen, stedse have en utvungen og rettet 
Legemsstilling, alle Tempos med Sabelen maae gis-

res med en vis Anstand og uden Heftighed, derhos 

maae han fri og utvungen see den i Hinene, for hvilken 

han saluterer. 

Sabelen fereS, saavel paa Stedet som i Mar-

schen, paa en og den samme Maade, og som solger: 

Med den hsire Haand, som ganske omfatter 

Fcestct, trykkes Sabelen til Hoften, og Ryggen af 

Klingen lagges til hsire Skulder tcet ved Ermesom

men, saa at Eggen og Bollen vende ud adL hvorved 

den hsire Albue utvungen trykkes til Livet, saa den 

er i en naturlig Stilling. 

Udi alle Tilfalde, hvor en Officeer ei maae salu« 

tere med Sabelen, og ikke desto mindre er pligtig at 
tillcrgge 
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tillcegge en heiere eller foresat Officeer WreSbeviiSning, 

udfores denne med blottet Varge, og under Gevcer, 

ved at lade Sabelen, uden Tempo, synke til Jorden. 

Saluteringen paa Stedet, 2 Tempo. 
1. Naar den, for hvilken der skal saluteres, ncermer 

sig paa 6 Skridt, frembringes Sabelen for Ansig

tet, en god Haandbred derfra, og dreies, i det 

den bringes derhen, saaledeS, at Boilen vender til 

venstre Side, og Tommelfingeren, som kgger lige 

for den flade Klmge, kommer mod Ansigtet. Albuen 

holdes horizontal, og Sabelen perpendiculair. 

2. Sabelen synker frisk ned, og Haanden trcekkeS saa 

meget til Siden, at Boilen kommer ved Laaret, 

og Spidsen omtrent siaaer en halv Alen eller lidet 

meer fra Jorden; den hsire Arm hemger naturlig 
ved Kroppen. 

Nota. Mellem hvert Tempo tcrlles ordentlig i, 2, z, 

4. Naar den, for hvilken saluteres, er 4 

Skridt forbi, bliver Sabelen igien oplsftet med 

2 Tempo. 

1. Den leftes raff i Veiret, og bringes i samme 

Leie som ved iste Tempo til Salutering. 

2. Dreies den, lcegges igien til Skulderen, saaledeS 

som den efter ForjVristen ffal bares. 

I 
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saluteres ligesom paa Stedst, 2 Tempo, 

i. Naar man paa 6 Skridt ncermer sig den , for hvil

ken skal saluteres, gisreS det iste Tempo, idet 

den venstre Fod frembringes > og naar samme Fod 

anden gang frembringes, sVeer det 2det Tempo. 

Med synket Sabel Mars6)eres da, indtil man er den, 

som bliver honoreret, 4 Skridt forbi, da Sabelen, 

i det venstre Fod frembringes med 2 Tempo, igien 

lsstes og lcsgges kil Skulderen. 

Naar Corpset staaer til Parade, saluterer hver 

Dssieeer for sig. 
I Marschen, hvor 2 eller flere Officerer gaae 

for en Trup, salutere de alle tillige. 

Til Hest stTttes Sadelknappen paa den holre 

Pistolkapve, og holdes perpendiculalr; og salu

terer Majoren ligesom de evnge Officerer. 

De Oberjoegere, som ssre Trups, commandere 

gltid med Nisten i Armen, og salutere ikke^ 

§. 6l. 

Om Oberja?Zernes Greb med Ristett. 
DberjKgerne bcere Risten i venstre Arm, faale^ 

deS, at det mellemste Myttergen hviler i Albueledet, 

Vg Laasen, som vender ud ad, staaer lige fsv GehKN^ 

Zetz hvorved den venstre Haand saaledes omfatter 
Skicestet, 



Skiceftet, at Tommelfingeren ligged paa g-engpan-

nen, Pegefingeren paa Hanen, og de Z emige Fingre 

ved Messing-BsLlen. 
Ved Foden! 

Rifien fattes med hsireHaand, og scettes mellem 

Fsdderne, saaledes som det for Underjcegerne er fore

skrevet, med den Forffiel, at den holdes med hsire 

Haand. 
Naar Rjfien ffal tages i Armen, loftes den 

wed hoire Haand, oglcegges, soM ovenmeldt, i Armen. 
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