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I n d l e d n i n g .  

vert Infanten? Regiments Jaeger - Kom

pagni bestaaer af: 

i Kapitain og Kompagnichef. 

1 Premierlieutenant. 

2 Secondlieutenanter. 

i Kommandeersergeant. 

i Foureer. 

i Vaabenmester. 

6 Korporaler. 

4 Halvmaaneblcefere og 

15v Joegere. 

Overofficerene maae aldrig ombyttes, uden 

ifolge allerhoieste kongelige Resolution, ligesom 

og Kompagniet ikke, uden i overordentligt Til

falde, stilles fra Regimentet. 

Til Underofficerer og Gemene ved dette Kom

pagni maa stedse udtages sikkre, tilforladelige 

og fuldkommen vel exercerte Folk, hvilke ere be-

kiendte 
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kiendte for en god Opfsrsel, have et hurtigt 

Begreb og let Nemme. De maae have et skarpt 

Diesyn, sunde rsrige Been og Arme samt et 

skarpt Bryst. Overalt maa det vnre muntre, 

ufortrodne og hurtige Folk. Skulde nogen Kor

porals Afgang kunne erstattes med et Subject, 

som var en lcert Joeger, eller havde bivaanet 

Felttoge, da vilde et saadant, naar det i ov-

rigt besad de forestrevne Egenskaber, i Særde

leshed tiene ti! at blive en god Inger-Korporal. 

Wed den aarlige Udtagelse af Rekruter for 

Inger - Kompagniet saavelsom ellers, sees vel 

ikke saa meget paa en overordentlig Hoide hos 

Folkene, som det meget mere bliver Pligt strikte 

at folge de foranfsrte Bestemmelser, og at vcel-

ge saadanne Folk, hvis Udvortes tilkiendegiver 

en fast, stoerk, til overordentlige Strabadser 

velskikket og beqvem Legemsbygning, som og at 

deres Ansigtstrak ikke allerede forkynde Dorfl-

hed, Sevnagtighed og Stupiditet. Skulde 

nogen af Kompagniets Mandskab ved Undervis

ningen af de en god Jager paaliggeude Pligter 

ikke vise den hoistfornsdne Fatteevne, eller det 

ved »mere Prsvelse endog fandtes at han mang

lede 
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lede nogen af de fastsatte Egmffaber, da maae 

saadanne Folk, ligesaave! ombyttes med andre 

duelige Subjecter, som de, der ved Svagelig

hed eller nogen Legemsbrcek, ikke kunne udhol

de de med Iceger Tjenesten forbundne Fatiguer. 

Paa samme Maade maae ogsaa de Ingers 

forscrttes fra Kompagniet og ombyttes, som ved 

flet Dpforsel og et lastefuldt Liv maatte tiltrække 

sig oste gientagen Straf, eller have begaaet saa

danne Forbrydelser og Excesser, hvorfor de va

re anseete eller ifolge Krigsartiklerne burde an-

sees og straffes med Spidsrodstraf. 

Da som oftest et Regiments eller et heelt 

Corpses Wre, Sikkerhed og sande Fordeel kan 

beroe paa disse Folk, saa indsees den uomgæn

gelige Nodvendighed og store Nytte af det Me

ste og stroengeste Balg af samme; og paa det at 

et Regiment stedse kan have et i alle Henseender 

vel exerceret og ovet Ioeger-Kompagnis, bliver 

det en Nodvendighed at ingt'n Iceger paa de Ti

der, da de aarlige Vaabensvelftr foretages og 

hvortil Frifolkene indkaldes, er fravcrrende, el

ler andensteds kommanderet, uden i yderste Nods-

fald; thi ellers kunde et Regiment let satttes i 

den 
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den hoistkritiffe Stilling, ved alvorlige Tilfal

de at maatte anbetroe sin Sikkerhed til ikke nok

som dresserte Folk. 

I de Garnisoner, hvor Jagerne ei besatte 

egne dem anviste Bagter, men melerede med 

det ovrige af Regimentets Mandskab forrette 

Garnisonstjenesten, maae de fortrinlig bruges 

til Gefridere og Honneurposter, ligesom de og 

ville vare tilforladelige Ordonnantser. 

Ingen Gemeen bor ei heller forfremmes til 

Underofficeer forend han nogen Tid har tient 

ved Joeger-Kompagniet og fuldkommen kiender 

og forstaaer disjes Tieneste. 

Saavel Underofficerene som de Gemene ere 

armerede med Gevarer, og bare samtlige d5i« 

degevarer, disse Gevarer bruges til Exercice og 

i Garnisonstienesten; men i Feldten vil hver 

af dem erholde sin Riffel med Kugleform og 

Krudtmaal. 

Underofficerene og de Gemene bevare deres 

Ammunition i Patrontasken, hvoraf de fsrste 

dog ikkun i yderste Nsdsfald giore Brug. 

Jagerne satte aldrig Bajonetten paa, und

tagen naar de skulle bruge den til Forsvar, eller 

for 
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for at delogere Fienden, ei heller agere de i Al

mindelighed sluttet, men denne Regel kan dog 

ved adskillige Leiligheder lide Undtagelse, som f. 

Ex. ved et Angreb af Kavallerie. 

Naar et Regiment kamperer, saa er Ice-

gsrkompagniet paa venstre Flei af 2den Ba-

taillon. 

Cantonneres, og der ikke allerede skulle vce-

re giort en anden Bestemmelse med Jcegerne, at 

de nemlig flulle afgives til Forpostkieden, eller 

paa en og anden Maade sikkre deres Regiment 

ved at lcegges for eller bag samme; saa forbli

ve de stedse ved eller dog i Noerheden af Staden, 

for at den Hsistkommanderende i et eller andet 

Tilfcrlde strax kan have dem ved Haanden, og 

indkvarteres de bestandig nærmest ved Byens 

Ind - og Udgang. 

Ved en detascheret Bataillon, som maatte 

have et halvt Kompagnis Jcegere hos sig, for

holdes efter samme Regel. 

Joegernes egentlige Bestemmelse er: at age

re debanderet eller adspredt, og at dakke eller 

sikkre et Corpses, Regiments eller BatMonS 

Bevcegelser og Marsch. De bruges i Alminde

lighed 
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lighed som Blinkere og Sidepatrouller ved alle 

de Tilfalde, hvor Terrainet og Fiendens Be

vægelser giver dem Leilighed med Nytte at kunne 

anbringe deres Ild. 

Desaarsag maae de fortrinlig blive undervi

ste i hvorledes de have at forholde sig ved en 

Passes Besottning, som ogsaa ved at passere 

vg afsoge Byer, Gaarde, enkelte Anse, Broer, 

Skove, Huulveie, Bierge, Banker, Grevter 

eller paa en Frem- og Tilbagemarsch, som Blin

kere og Patrouller samt ved en Attaqve eller 

som Feltvagter, Vedetter, o. s. v. 

De oveS derfor ogsaa i at flyde efter Ski- ^ 

ven, saavel ester stillestaaende som bevægelige, 

for at kunne skyde med Sikkerhed ved enhver 

hsiere eller lavere Retning og foranderlig Gien-

stand. Aldrig maae de flyde, uden paa det 

nsieste at sigte og stedse valge dem et eller an

det Object, samt lade Geviret med swrste Om

hyggelighed. 
Skydes skarpt, da lades Gevceret med de 

sædvanlige blinde Patroner eller.Maal og en les 

Kugle i Plaster. 

t  s t e  



i s t e  K a p i t e l .  

Om Grebene med Gevceret og sammes Boering. 

§. i. 

crgerne troede i et Geled med Gevceret ved den 

hsire Fod, trykkende samme med naturlig udstrakt 

Arm til Hosten, hvorved de sire bageste Fingre af 

den hsire Haand lcegges neden om det sidste Mst-

terken, Kolbespidsen fsres i Linie med Foden og 

Kornet noget fra Skulderen. 

No. I. I 2trmen ... . . I Temps 

vises i tre Greeb, saasom: 

s. Gevceret lsftes med den hsire Haand lige i 

Weiret, forbi den hsire Skulder, saa at Haan-

den med Neglerne kommer fra Skulderen. 

Med den venstre Haand omfattes i samme 

Bieblik Gevceret under den hsire Albue kort 

oven for Dcekkelfjeren. 

K. Den hsire Haand bringes ned under Laafen og 

omfatter Kolbehalsen faaledes, at Bsilen kom

mer imellem Tommel og Pegefingeren; paa de 

B tre 
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tre sidste Fingre hviler Hanen, og den mindste 

Finger under Hanen. 

e. Den venstre Haand falder bort til samme 

Side. 
Kors. Ester de i Zlaret 18O7 udgivne hsieste Forandrin« 

ger i Exerceer-Reglementer for Jcegerne, bortfalder: 

Tcrllingen ved Extragrebene og gjeres Alt paa 

Ordet; men desudcn maae Grebenes Rigtighed 

dog forklares Rekruten faaledes, som Exerceer^ 

Reglementet for Regiments Jcegerne beskriver 

samme. 

Efter hsieste Befaling af 12 Marti 1807. 

No. 2. Presenter Gevceret! . . 2- TeMps» 

Med den venstre Haand gribes rast i Gevceret 

om det sidste Motterken (Spidsrorken) Tom

melfingeren op ad Skjoeftet. 

d. Med begge Hcender bringes Gevceret kort om 

Kroppen til den venstre Side. Kolben kommer 

for Knceet, den venstre Haand glider tillige ned 

imod Laasen, Med den lille Finger over Doek-

kelfjeren, og den hsire Haand dreier sig saale-

des indad, at den med Tommelfingeren omfat

ter Kolbehalsen, i det de svrige site Fingre 

knyttes ind i Haanden. Lobet trcekkes iMod 

Kroppen, som hviler paa den venstre Fod. 

Hanen kommer tcet over Gehcenget, den ven

stre Albue hviler paa Hoften og trykkes til 

Kroppen. Den hsire Fod scettes en Haand-
breed 

> 



^9 

breed bag den venstre Hoel og dreies utvungen 

noget ud til Siden. 
At presentere skeer herester i eet Tempo, enten 

ved at tslle Eet! eller paa Flsimandens Vink. 

Der kommanderes: 

Presenteer Geveeret! . . . i Tempo 

Med den hsire Haand og et lidet Tryk med sam

me Skulder bringes Riffelen tcrt om Kroppen til 

venstre Side, Kolben oven for Kncret. Den ven

stre Haand omfatter tillige Riffelen med et raskt 

Greeb tcet oven for Dcekkelfjedren, saa st den 

mindste Finger hviler paa samme, Tommelfin

geren op ai> Skjceftct. Den tzsire dreier sig faa-

ledes indad, at den med Tommelfingeren omfat

ter Kolbehalsen, i det de ovrlge fire Fingre knyt

tes ind i Haanden :c. 

z. Gevceret paa Skulderen! . 2 Tempo, 

s. Gevoeret fores med begge Hcender imod den 

hsire Hofte, hvorved den hsire Haand atter 

dreies saaledes udad , at Kolbehalsen kommer 

imellem Pege- og Mellemsingeren, tillige gli

der den venstre Haand op imod det hsire Bryst 

og Foden bringes med et fast Trit, til den ven

stre Hoel. 

d. Ved Hjoelp af begge Hoender fattes Gevoeret 

fast paa den hsire Hofte og den venstre Haand 

rives hurtig fra Gevoeret om til Hoften, hvor 
Armen falder utvungen ned. 

Ws 1) N 
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i) Zst ffuldre, ffeer herefter si 'eet Tempo, .enten 
ved at tcclle EeN eller paa Floimandens Vink. 

3) Gevceret paa Skulderen . . . . 1 TempS 

Riffelen fores med begge Hander om til hsire 

Hoste, i det den venstre Haand glider op imod 

det hsire Bryst, og den hsire Haand atter dreiev 

sig saalcdes udad, at Kolbehalsen kommer imel

lem Pegefingeren. 

Den hsire Fod scrttes med et fast Trit frem 

til venstre Hoel og den venstre Haand rives hur

tig fra Riffelen om til Hosten, hvor Armen fast 

og utvungen falder ned. 

Efter hsieste Befaling af 12 Marti 1807. 

No. 4. Zviil! ...... 1 Tempo 
Med den hoire Haand bringes Gevceret i en 

fkraa Retning imod det venstre Kn«, saa at 

den flade Kolbe staaer noget fra Laaret. Ls-

bet hviler i den hsire Arm, Skjcrftet vender 

imod Brystet, og den mellemste Mstterken 

(Mellemrsrken) ligger imod Skulderen. Den 

venstre Haand tagges kort over den hsire og 

Laafen. 
N o  5 .  S k u l d e r !  . . . . .  I  T e m p S  

Gevceret rives muntert med den hsire Haand 

om til Hoften, den venstre falder bort og Ge

vceret boeres som ^lo. 1. 

No. 6. S«ng over! ..... I Tempo 
Den venstre Haand griber Midten af den slap-

ye Gevcerrem, hvorved Tommelfingeren, da 
Haan-
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Haanden dreles ud efter, kommer paa den ud

vendige Side af Remmen, som tillige troekkes 

stramt imod Gehcrnget, med den hsire Haand 

bringes Kolben noget imod det venstre Knce og 

den venstre Haand kaster Remmen over sammes 

A ue og Skulder, hvorved Lsbet glider ned 

af den hsire Arm. Gevoeret hcenger saaledes 

over den venstre Skulder at Kolben kommer no

get i Veiret, Mundingen skraas imod Jorden, 

og den venstre Haand loegges med udstrakt Arm 

over Remmen ved Remmebsilen, den hsire 

Haand falder ned til Laaret. 
o r a. 

Dette Tempo skeer enten paa Ordet, eller ef

ter Signalet: Hang ovee! det bruges paa Mar-

fchen for at soulagere Folkene, eller naar disse 

gaae til og fra deres Samlingssteder. Msder 

en Jeger med overhcengt Gevoer nogen af det 

Hsi Kongelige Herflab, da tager han i Armen? 

seer til den Side hvorfra de, som skulle honoreres, 

komme og fortsatter sin Vei i Parademarsch. Er 

det derimod andre Personer, som han skylder Hon-

neur, saa marscherer han da blot vel rettet og 

med Zlnstand fsrbi. 

No. 7. Z Armen.' ..... i Tempo. 
Den venstre Haand omfatter Gevoeret inden-

for Remmebsilen om det mellemste Mstterken 

(Mellemrsrken,) og forer samme let om Krop

pen 
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pen til den hsire Hofte, hvor det boeres som 

No. i. Den venstre Haand falder md tilLaa-

ret. 

No. g 2lrm over . . . ^ . i Tempo 
vises i to Greeb. 

s. Med den venstre Haand gribes ind i Gevoeret 

om det nederste Mstterken (Spidsrsr) Tommel

fingeren op ad SkjKftet. 

d. Den hsire Haand dreierjLaafen imod Laaret, 

hvorved Lsbet vender ud ad, Kolbehalsen fsres 

op ad, saa at Laasen med Bsilekasfen kommer 

til at ligge i Armhulingen ved det hoire Bryst, 

den hsire Overarm falder toet over Sideblikket 

og Haanden glider frem paa L-obet med Tom

melfingeren over Spidsen af det sidste Motter

ken (Spidsrsret). Den venstre Haand lcegges 

med de sidste sire Fingre ^paa Remmen over 

Spidsrsrken og Tommelfingeren uden om Lo-

bet, Kolbespidsen reifts en Haandbreed bag op 

over den hoire Skulder, hele Lobet vender imod 

Jorden og Mundingen fsres nedfenkt i en straa 

Retning ud over den venstre Fodspidse. 
n o r 2. 

No. i Paa denne Maade ba-rer Jageren sit Gevcer for-

dcrkt imod Regn, eller vaar han frygter ved dets 

Blinken at blive opdaget hvor han bor holde sig 

fljult. Nodes han i denne Stilling til et hastigt 

Skud, saa dreies Lobet med den hoire Haand op 
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Sd og hele Gevsret fores, i det Hanen spcendes, 

for Kinden til Sigte. 

No. 2. Det Kongelige Herstab honoreres ved at tage i 

Armen, for enhver Anden, som tilkommer Hon-

neur, falder den venstre Haand ikkun bort, men 

lcegges, efter at de ere passerede, igzen i sit for

rige Leie paa Gevceret. 

Ns. Y. I A r m e n !  . . . . .  i  T e m p ^  

Gevoeret dreies med den hsireHaand saa, at 

Lsbet kommer i Veiret, Kolben synker ned ved 

Laaret imod Knceet, den venstre Haand reiser 

Mundingen lige op og trykker Lsbet ved det sid

ste Mstterken (Spidsrsrken) saft til Skulderen, 

. hvorpaa den hurtig falder ned til det venstre 

Laar og Gevoeret boeres som ved No. i er for

klaret. 

No. 10. Gevceret i den HAre Haand! . i Tempo 

Med den venstre Haand gribes i Gevcrret om 

det sidste Mstterken, (Spidsrsrken) den hsire 

Haand bringes i samme Sieblik tcet over den 

venstre, som nu rives bort til samme Aide, og 

Gevoeret fsres med nisten udstrakt Arm langs 

ad det hsire Laar imod Jorden, uden at hvile 

paa den, hvorved Gevoeret saaledes boeres i en 

skraa Retning, at Kolbespidsen er i Linie med 

Ankelen og Lsbet, der vender imod Armen, 

staaer med Kornet en god Fod lige sremad soen-

kende sra Skulderen. Ved den venstre Haand 

sam
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sammenklemmes Patrontasken, Tommelfinge

ren under samme. 

No. ii. I Armen! ..... i Tempo 

Gevceret, som efter forrige Tempo boeres med 

den fulde hsire Haand om Lsbet og det sidste 

Mstterken (Spidsrsrken) lsftes ved samme li

det i Beiret, hvorved det tillige lodret kommer 

for Skulderen, og med den venstre Haand gri

bes i det samme under den hsire, som nu sal

der ned under Laasen og omfatter samme som 

i No. i. d. Den venstre Haand rives bort og 

Gevceret boeres, som i No. i er foreskrevet. 

No. 12. Ved Foden! . . . . i Tempo 

men vises i tre Greeb. 

s. Den venstre Haand fatter Gevceret med et friskt 

Greeb om det nederste Mstterken (Spidsrsr

ken) Tommelfingeren op ad Skjcestet. 

d. Den hsire Haand griber med et fast Slag over 

den venstre Haand tcet under den sverste Rem-

bsile, og kommer i samme Leie som No. i. g. 

c. Den venstre Haand rives fra Gevceret om til 

det venstre Laar, og Gevceret bringes med den 

hsire Haand muntert ned uden Stsd, med Kol

ben til Jorden, hvorefter tillige Haanden gli

der ned til det sidste Mstterken. 

No. iz. Gevceret i venstre Arm! . . i Tempo 
vifts i 2 Greeb. 
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s. I det Gevceret lsftcs lidet 'op i Veiret, brin

ges samme til den venstre Hoste og omfattes 

med den venstre Haand toet under den hoire. 

d. Gevceret scettes uden mindste Stsd ned til Jor

den, Kolbespidsen ved Siden og i Linie med 

Spidsen af den venstre Fod, hvorved Lsbet til

ligemed Kornet falder imod den venstre Skul

der, og den hsire Haand kort hen til Siden. 

No. 14. Ved Foden! .... I Tempo 

vises i , Greeb. 

g. Med den venstre Haand bringes Geviret om 

til den hoire Side og omfattes med den hsire 

Haand tcet oven for den venstre. 

K. Det scettes ved Foden og holdes som i tz. 1. 

No. 15. Bajonetten paa! . . . 1 Tempo 

vises i 2 Greeb, saasom: 

s. Med den hsire Haand bringes Gevceret, i det 

Lsbet vendes ind ad og Haanden'glider lidet 

op, frem for og et godt Spcend fra Kroppen, 

saa at Kolbespidsen kommer til at staae imel

lem Fodspidserne, hvorved tillige den venstre 

fulde Haand omfatter Gevceret om den sverste 

Rembsile og Mstterkenet, (Rsrkenet;) den hsi

re Haand griber under den venstre Albue ind i 

Foestet, udtrcekker Sablen af Skeden, ved at 

fsre den noget til hsire, forbi Gevceret og ven

des tillige Klingens Spidse opad forbi den ven

stre 
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sire Skulder, lige i Veiret, saa at Sablen hol

des lodret i den hsire Haand, med Eggen hen

vendt til Ansigtet, da Fcestet bringes ned imod 

Lsbets Munding med Pareret, Pladestangen 

scettes ind i Dylen, og nedtrykkes i samme ind

til Fjeren springer i, hvorpaa den hsire Haand 

falder bort til sammes Side. 

d. Den venstre Haand bringer Gevceret om imod 

den hsire Hofte ved Foden, da den hsire Haand 

fatter samme, hiin falder bort og det holdes 

som i tz. i. 

Mc,. 16. I  2trmen! ...... Temps 

som I. 

No. 17. Zceld Gevceret! . . . I Tempo 

Den hsire Haand giver Kolben et friskt Tryk 

op ad tilbage, saa at Gevcrret, i det Icrgeren 

tillige dreier sig paa den venstre Hoel noget til 

hsire, falder lige over fra Skulderen i den ven

stre Haand, som med et fast Greeb fanger sam

me tcet neden for det pdsteMstterken, (Spids-

rsrken) hvorved Tommelfingeren loegges langs 

ad Skjceftet. Den fulde hsire Haand omfatter 

Kolbehalsen, Albuen falder ned paa Kolben og 

Gevceret, som saaledes ligger i et horizontalt 

Leie over den hsire Hofte, trykkes fast til Krop

pen. Den hsire Fod sattes med krumt Knce 
en 
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en halv Alen lang bag den venstre Hcel, hvis 

Knce tilligemed Kroppen bsies noget forover. 

No. 18. I 2lrmen! I Tempo 

Med den venstre Haand reises Lsbet med 

Mundingen op imod den hsire Skulder, hvor

ved tillige gjores Front paa den venstre Hal, 

og den hsire Fod med et kort Trit soettes frem 

H<el ved Hoel sammen; Kolben, som med Kap

pens underste Flade dreies ned ad imod Jorden, 

blwer over Hoften langs Laaret, og den hsire 

Haand omfatter Astrcekbsilen og Kolbehalsen, 

den venstre Haand rives raskt bort til sammes 

Side og Gevceret bceres som Xo. i. 

No. 19. Ved 8c>den! .... I Tempo 

soM No. 12. 

No. 20. Bajonetten bort! . . . 1 Tempo 

men vises i tvende Greeb. 

s. Gevceret bringes som No. 15 midt for Krop

pen , hvor den venstre Haand omfatter det paa 

samme Maade, som der er foreskrevet, den 

hsire Haand bringes ovec den venstre og gri

ber ind i Sabelhcestet, den venstre Tommelfin

ger skydes med Spidsen frem over den sverste 

Rembsileskrue under Dylen imod Fjeren og 

sammentrykker denne, da Sablen med den hsi

re Haand lsstes noget i Veiret ud af Dylen og 

Klingens Mgge dreies gandske ud ad. Fcestct 

. . fsres 
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fsres i en skraa Retning noget til hsire, Klin

gens Spidse scenkes inden for den venstre Al

bue, som tillige hceves noget for at give Plads 

ned imod Skeden, i hvilken Klingen gandske 

nedskydes, og den hsire Haand falder om til 

sammes Side. 

K. Med ben venstre Haand bringes Gevceret om 

til hsire Hvfte, som skeer: vlcie No. 15. b. 
N o r a .  

Staaer Joegeren med Gevcrret i Armen, og 

der meget hastigt ffal fceldes, kommanderes- Ba

jonetten paa! da Jcegeren strax paa Ordet tager 

Gevceret ved Foden, fcetter Bajonetten paa og 

atter tager i Armen, indtil der fremdeles kom

manderes: Fceld Gevceret! Er ester Fceldningen-

Gevceret taget i Armen vicls 18, komman

deres: Bajonetten bort! hvorpaa samme uden vi

dere Tempo bringes bort og Gevceret tages i Ar

men. Det beroer paa Omstændighederne om ik

kun eet eller begge Gelederne M foelde; i sidste 

Tilfcelde, hvor Gelederne ere fluttede, soetter 2det 

Geled den hoire Fod bag og noget fra den hoire 

Sidemands venstre H-el, og bringer Gevaret ind 

i den for hver Mand varende Lukke. 

2 d e t  
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2  d e t  K a p i t e l .  
Om Chargerings Grebene, 

tz. i. 

^ra i Armen af vorder kommanderet: 

Der skal chargeres! 
Giv Agt! 

No. i. Gevceret Fladt! . . . i Temps 

Med den hsire Haand stsdes Kolben op av 

tilbage, hvorved Lsbet falder fra Skulderen, 

lige ned i den venstre Haand, som med et friskt 

Slag griber Gevceret tcet under det sidste Mst-

terken (Spidsrsrken) Tommelfingeren langs ad 

Skjceftet; der gjsres tillige hsire om paa den 

venstre Hoel, og den hsire bringes frem for den 

venstre Stroppe; Gevceret ligger faaledes i en 

skraa Linie over det hsire Bryst, og Mundingen 

skimtes i lige Linie med det venstre Sie. Den 

venstre Albue trykkes fast til Kroppen, Hanen 

dreies lidet ind ad imod Brystet, den hsire 

Tommelsinger scettes over Stenen for Dcrkke-

len, de sire Fingre lcegges bag samme og Al

buen hceves i Linie med Skulderen. 

R o r s .  D e t t e  G r e e b  g j o r e s  s c e d v a n l i g  l i g e s o m  a t  p r e s e n 

ters og fluldre paa Flsimandens Vink; flal der« 

imod i Hastighed lades, da kommanderes blot: 

Lad! hvorpaa Z«geren tager fladt og fortscetter 
Ladningen, 

^ ' ^0. 2. 
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I^'o. 2. ^anhetren af og lad ! . . i Tempo 

Paa Ordet Lad! opstodes Panden strax og 

Haanden bringes med et friskt Slag paa Pa-

trontafken, hvor den, hvis der lades efter Tcel-

ling eller paa Kommando, griber i Steentasten, 

indtil der i fsrste Fald, kommanderes: Pa

tron! eller i anden ^ald Flsimanden vinker. 

Fsrend Kommandoen: Panhcetten af og 

Lad! averterer den Kommanderende, om Lad

ningen ffal gjsres efter Toelling, paa Komman

do eller uden Kommando. 

N o r s .  E e t  L a l l e s  M c  i  C h a v g e M g e n ,  m e y  d e t  f s x s t e  

Greeb fieer strax paa Ordet. 

Om Tcellingen ved ChKrgerings Gtebene. 

Ro. i. Patron.! . . . . . . i Te^lps 

Man griber huriig i Tasten efter Patronen. 

No. 2. To ! . » . . . i Tempo 

Den bringes frem for og ey Haandbred fra 

Munden, hvorved den hsire Albue falder til 

Kroppen. 

No. 3. Våbner.! . . 4 . 1 Tempo 

Patronen bringes med ombout Haand til 

Munden, faaledes at den med de hoire Kind

tander afbides, hvorved Albuen gaaer i Veiret 

i Lini^ mch Skulderen. 

Iso. 4. 
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4. To! . ^ . 1 Tempo 

Den afbides fra Siden af toet ved Krudtet, 

og bringes fra Munden i forrige Afstand hvor

ved Albuen falder ned. 

Zss. 5. Rrudt! .... 1 Tempo 

Haanden nedbsies efter imod Panden, og 

der rystes ei mere Krudt paa Panden end Pan

dehulingen netop fatter, hvorved maa sees ned 

paa Panden. 

Ns. 6. To! . . . . . 1 Tempo 

De to sidste Fingre lKgges bag Dcekkelen, 

saa at det Runde af Haanden kommer ud ad. 

Patronen holdes med Tommelfingeren og de 

tvende andre Fingre lige i Veiret, ligesom og 

Albuen ganske utvungen holdes i Veiret. 

7. Slut! ... . . 1 Tempo 

Panden tilsluttes og Albuen falder paa den 

flade Side af Kolben, hvorved igjen Dinene 

kastes til hsire. 

No. 8. To! . . . . . .1 Tempo 

Haanden bringes med et kort Slag bag Ha

klen i det tynde neden for Kolbehalsen, saale-

des at de tvende sidste Fingre omslutte samme, 

og med Tommelfingeren samt de tvende andre 

Hvldes Patronen lige i Veiret. 

Ns. 9. Ladning! . . . 1 Tempo 

Icege-
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Icegeren, som staaer gandste hsire om, dreier 

sig paa begge Hcele saa meg?t om til venstre, 

at han gjor lige Front, Kolben fores med den 

hsire Haand flink til venstre, lige over begge 

Knceerne, Hanen under Gehoengspoendet og de 

to bageste Fingre glide op pnder Bsilecassen. 

Den venstreHaand bringer Lsbet lodret midt 

for Kroppen, og forer Gevceret uden Stsden 

lige ned imellem Fsdderne paa Jorden, da Kol

ben, som hviler paa sin hele underste Flade, 

skydes tilbage imellem Hcelene og klemmes fast 

med samme. Haanden glider op under den 

sverste Rembsile og omfatter Gevceret med fuld 

Haand om det mellemste Mstterken, Mellem-

rsrken, hvorved den tillige trykkes fast til Ge-

'hcenget, Albuen til Kroppen, Mundingen hol

des er Spoend lang ud ad fra Brystet; den 

hsire Haand felger Skjceftet imod Mundingen, 

hvor Patronen med ombsiet Haand reent ud

rystes og Albuen holdes i Linie med Skulderen. 

No. is. T o !  . . . . .  i Tempo 
Den hsire Haand boies op ad og giver oven 

for Noesebaandet et friskt Slag imod Ladestok-

ken, som indfluttes imellem Tommel- og Pege

fingeren og tillige udtrcekkes en Haandbred over 

Mundingen. 

No. ii. Ladstok! .... i Tempo 
Lade-
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Ladestokken udtrykkes med et friskt Troek saa 

langt, at dens nederste spidse Ende bliver i 

den sverste Aabning af det mellemste Mstter-

ken, Mellemrsrken, hvor den ovenfor samme 

med den venstre Pegefinger trykkes til Skjces-

tet, for ei at lsbe ned. Den hsire Haand gli

der ned imellem begge Kerderne paa Ladestoks 

ken og vendes med Fladen ud ad, Neglene imod 

Ansigtet, Albuen til Kroppen, saa at Lade

stokken kommer til at ligge bag over Haanden 

imellem Tommel- og Pegefingeren, som tillige

med de svrige Fingre loegges opreist paa Lade-

ftokken; den rives fuldt ud af det sverste Mst-

Lerken, Trompetmstterken, eller sverste Rsv-

ken, dreies ud ad ned efter med den sverste En

de, hvorved Bajonetspidsen gaaer op ad forbr 

den venstre Skulder; Ladestokken, som nu hol

des lige op ad forkert i den fulde hsire Haand, 

scetteS paa Patronen, og tvinger denne en Tom

me lang ned i Lsbet. 

ZVo. 12. !  .  .  . 1  T e m p s  

Ladestokken ftodes ned paa Patronen og dri

ver samme ganske ned paaSvandsskruen, hvor

e f t e r  d e n  i g j e n  k a s t e s  p a a  e n  T o m m e  n c e r  o p  a f  

Lsbet, og ligesom fsr gribes imellem begge Ker

derne med forkert Haand, hvorefter den gan

ske rives ud af Lsbet. Bajonetspidsen soenkeS 

C - imod 
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imod detsverste Mstterken og sattes en Tom

me ned i ssmme; Haanden glider saa langt op 

ad Ladestokken, som Armen utvungen kan strik

kes, holdende denne imellem Tommel- og Pege

fingeren, det Runde afHaanden ud ab. 

No. iz. Sted! Skulder! . . i Tempo 

Ladestokken flydes ganste ned iSkjoeftet, den 

hsire Haand falder muntert ned til Laaret og' 

Gevckret bringes ved et kort 'Kast op ad med 

din venstre Haand til den hsire Hofte, hvor-

paa den hurtig rives om til venstre Laar og Ge-

vceret bceres i hsire Arm. vi6e i Kapt. ^c>. i. 

No. 14. Gevcrret h^it . » l Tempo 

Den hsire Haand bringer Gevceret til ven

stre lige i Veiret med Hanen for Hjertekulen, 

Lsbet henvendt imod Ansigtet, den venstre Haand 

fatter tillige Gevoeret faaledes om Skjceftet, at 

den venstre Finger ligger paa Dcekkelfjeren og 

Tommelfingeren op ad S^zKstet. 31?ed den 

hsire Tommelsinger spandes Hanett og forbli-

vir over samme, Pegefingeren stroekkes op <!td 

o^)ir Boilen, og de tre sidste omflutte Kolbe

halsen. 
15. Narsch! Syr! . . l T-mp-

Jcegiren rykker tre muntre Skridt srem, scet-

ter den hsire Fod en Alen lang ud til Siden og 

omtrent en halv Fod tilbage, uden dog at dreie 
Skul-
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Skulderen; Gevceret bringes i Anlceg ved at 

traekke det fra nsden op i Sigtelinien, Knoer

ne holdes stive og Fodsaalen scettes fast til Jor

den, hvorved tillige Overkroppen b«?ies noget 

forover, Kolben trykkes vel til den hsire Skul

der og.Brystet, saa at den sverste Kappestrue 

ligger tat under Kravebindet^ den venstre Haand 

underststter Gevoeret i sit Leie, ved at omfatte 

Skjceftet med nedbsiede Kncee noget neden for 

det sidste Metterken, Spidsrsrken, Tommel

fingeren langs ad Skjceftet og Albuen lidet ud 

ad dreiet. Den hsire Haand omfatter med 

Tommelfingeren og de tre sidste Fingre det Tyk

ke af Kolbehalsen, og Pegefingeren lcegges med 

Spidsen idet Småle sf Boilekasfen, Albuen 

bringes med Skulderen i Linie, Halsen strik

kes lidet frem imod Sideblikket, Kinden lig

ges flad og fast paa Kolbepuden, det ven

stre Die lukkes fast i og med det hsire sigtes 

skarpt igiennem det dybeste Indsnit af Vifeer-

kjerben langs Lsbet til Kornet, for at bringe 

disse Puncter og Genstanden, hvorefter der sig

tes, i Forhold til Distancen, hvorpaa der fly

des i en fnorret Linie. Medens der sigtes, maa 

Aandetrcekket saa meget muelig standses. 

Den sverste Kant af Visiret maa stedse 

blive hvrizontal, og Mundingen maa ved at 

C s hoeveS 
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hcevcs eller scenkes lidet efter Omstændighederne 

aldrig tabe den perpendiculajre Linie af Sigt

ningens Gjenstand. Er det nsdvendigt at fol-

ge denne efter Horizonten, faa dreies Over

kappen over Hofterne. Aftrækkeren maa ikke 

rives af, men Trykket paa samme forstcerkeS 

saalcenge med Pegefingeren, indtil Hanen slaaer 

ned, hvorved der ikke maa blinkes med det hsi-

re Die, men fees skarpt igjennem Ilden. Ge-

vceret bliver endnu nogle Secunder urokkelig ii 

det samme Leie, for ikke at tabe Skudet, hvis 

Fcengkrudtet skulde have brandt for. 

Er Skuddet ude af Lsbet, tages Gevaret 

hsit som 14, uden dog at scette Hanen i 

Ro, eller slutte Panden. Jageren gjer der-

!paa efter Kommando hsire eller venstre om, 

marscherer i anden Marsch med z Svingning 

om den hsire eller venstre Haand tilbage, og 

opmarscherer ved en Contramarsch paa samme 

Linie som han stod og ladede. 

Gevceret tages fladt. Hanen sattes i Ro, 

Fcenghullet efterfees. Panden sluttes og der ta

ges i Armen; men stal Chargeringen fortsat

tes, lades forst uden videre Kommando. 

§. 3. 
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Om Ladningen paa Kommando. 

Naar Ladningen skal gjsres paa Kommando, 

saa averteres, efter Gevceret fladt: 

Paa Aommands, 

Panhoetten af og lad! 

Paa Floimandens Vink fatter Jaegeren Pa

tronen, afbider den, ryster Krudt paa Panden, 

slutter samme, griber med et friskt Slag om Kol

behalsen og staaer ubevægelig stille. 

klo. I. Ladning! 
Gevceret bringes til Ladning, Patronen ud

rystes i Lobet, Ladstokken omfattes og trcekkes 

en Haandbreed op ud af Skjcestet. 

No. 2. Ladftok! 

Den udkastes, vendes, bringes i Lsbet, ned-

stedes, udkastes atter, vendes og scettes med 

Bajonetspidsen i det overste Mstterken, Trom-

petmstterken eller forreste Rsrken. 

liso. z. Sted! Skulder! 

Ladstokken bringes fuldt ned i Skjcrftet og 

Gevceret tages i Armen. 

Ladningen paa Kommando bortfalder aldeles. 
Efter hsieste Befaling af 12 Marti 1307. 



Om Ladningen uden Kommando. 

Naar der er exerceret paa Kommando/ og 

Ladningen skal nu gjsres efter hinanden, saa aver

teres paa samme Maade som tilforn: 

Uden Kommando! 

Panhattten af og lad ! 

Strax efter at Panden er opstsdt og uden at 

oppebie noget Vink, fortsattes Ladningen og Ge-

yceret tages i Armen. 

z d i e  K a p i t e l .  
O m  S k y d e g e v a r e t . .  

§. i-

Gevoerets Dele. 

^or at lcere at kjende sit Gevoer, er det nodven-

digt at Icegeren nsie underrettes om sammes hele 

Indretning, da han ellers aldrig med fornuftig 

Overlag lcerer at bedemme og bruge samme. 

D e t s  H o v e d d e l e  e r e  f s l g e n d e :  

L^bet eller ^iben» 

L. Skjceftet. 

e. Ladsto^ken. 

O. Laasen^ 
L ^ -
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deles nsdvendigen tvers sver i: 

No. i. Rammeret, 

No. 2. Mellemstykket. 

No. z. Forenden. 
No. 4. Mundingen, som er den yderst forreste 

Aabning. 

No. 5. Vceggene, ere de tvende Hslvrsr, i hvil

ke man tcrnker sig Lebet, ester Lcengden 

gjcnnemskaaret fra Mundingen over Kor

net til Svandsskruen. 

No. 6. Svandsstruen, som ved et Gevind og 

6 til 8 dybe Gange indskrues i den bageste 

Ende af Lsbet, hvorved Kammeret tilluk

kes. 

D e n  d e l e s  i :  

1. Gevindet. 

2. Arydset. 

z. Svandsen, hvori Rrydssttue-Biet. 

4. Rrydsftruen. 

No. 7. Hsnghullet, er den Aabning, der gjen-

nem den hsireVceg gaaerflraas ind i Kam

meret, imellem 4de og 5te Gang, igjennem 

hvilket Skuddet betoendes. 

No. 8. Rornet eller Dillen besinder sig oven paa 

Lsbet, foran imod Mundingen, og er paa 

Riffelen bev.cegelig i en False. 

No. 9. 
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No. y. Sigtet eller Visiret, som ligeledes er be

vægelig, sindes neden paa Lsber 6 Tsm« 

mer fra Rorets underste Aabning. Paa 

Visir-Gevceret, sidder den tcrt ved Enden 

af Svandsskrue-Svandsen. Dette og Kor

net anviser Lsbet eller Kjerneliniens Ver-

ticallinie. Bag Visiret er et spids Mes

singblad med Skrue. 

No. iO. øverste som er bag paa Lsbet, 

ved Visir-Gevceret e? dette dobbelt, lige

som og toet under samme findes Ladstok-

fjeren. 

No. II. Mi?llemhceftet« Ved Visir - Gevceret 

gaaer her igjennem den everste Rembsile-

skrue. 

No. 12. Nederste Hcefte. Paa Visir-Gevceret 

er 4^ Tomme oven for dette Hcefte Lad-

stok^-iet indfalset i Lsbet, igjennem hvil

ket den tilspidsede Ende af Ladstokken, el

ler sammes Bajonet, frit lsber ned iSkjcrf-

tet. Vendes Ladstokken, faa standser og 

hviler dens sverste tykke Ende paa samme. 

D e l e s  n s d v e n d i g e n  i :  

i. Sjce-len, 

som er det indvendige Rum af Lobet. 

2. Arud-
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2. Arudtkammeret/ 

Stadet hvor Krudtet ligger. 

3. Gangene, 

de i SMen slyngende indborede Rifler. 

Lsbets videre Construction. 

i. Løbets Lcengde af et Vi,-
s i r - G e v o e r  . . . .  .  .  

-—2. Løbets indvendige Læng
de ellel-Sjelen er fra Mundin
gen indtil Bunden afSvands-
f k r u c n  . . .  .  .  .  .  

eller 57 Caliber 
— z. L^betS Periferis eller Om

kreds er om Mundingen . . 
i  M i d t e n  . . . . . .  
om den bageste Ende , . . 

— 4. Jernets Tykkelse ved Mun
d i n g e n  . . . . . . .  
i  M i d t e n  . . . . . .  
ved den bageste Ende . . 

— 5. Svandsstruens indvendi
g e  L c e n g d e  . . . . . .  

— 6. Læbers indvendige Gen
nemsnit, som er Sjelens Dia
meter, eller det saakaldte Ea-
l i b e r ,  e r  . . . . .  .  
R u g l e n s  . . . . . .  

Ruglens Vcegt er 20 ledig 
;ller Lod. 

^c>. 7. 

G 

Z 

— 

3 2 8 

3 2 -

s 2 9 
z 3 3 
- 4 3 

- s 1 
- - 2 
L - 3 

- - 8 

-
8 
7 5 
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U«. 7. FcengbullstS Lcengde er 
S a m m e s  V i d e  . . . . .  

— g. RornstS H^ids . . . 
Sammes Afstand eller Mid

tens hsisste Punct fra Mun
dingen . . . . - ^ -

— y. Visirets HMe naar det 
i k k e  e r  o p t r u k k e t  . . . .  

Lsbets forloengede Axe igjen-
nemskjcerer det over det uop
trukne Bisir, og Kornets hsie-
ste Punct trukken i Visirknien 
i en Afstand fra Mundingen af 

No. 1. Riffel-Løbets hele Lceng-
de er -

— 2. Læbers indvendige LcLng 
de eller Sjoelen, er fra Mundin 
gen indtil Bunden af Svands 
Ikruen . » » . ^ ' 

eller 45 Caliber 
z. L^bet er ottekantet og dets 
Periferie eller Omkreds ved 
M u n d i n g e n . . . . .  -
Om Midten . . . » » 
Om den bageste Ende . . 

— 4. IernetS TyMlss ved Mun
dingen . . » 
I Midten . - - ^ -
Bed den bageste Ende . . 

— 5. Svandsstruens lndven-
digste Lcengde . « 

— 6. L^betS indvendige G,en-
nemsnit, Viameter, eller det 
faakaldte Ea!iber » « » 

s 3' 

r" 

2 z 
1 -
3 6 

7 2 5  
No. 7« 
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7 .  R u g l e n S  . . . . .  
Kuglens Vcegt er 22 lsdig 

eller Lod. 
3. FsnghulletS Lcengde er 

S a m m e s  V i d e  . . . .  
9. RornetS H^ide . . . 

Sammes Afstand eller Mid
tens hoieste Punct fra Mun
d i n g e n  . . . . . . .  
10. Visirets H îde over Ls-
bet naar det ikke er opklap-

^ ^ » « » » ^ 
11. Rlappens hele Z îde . 

Sammes Hside over Visi
r e t  . . . .  .  .  .  ,  

SK 

3 
4 

1 

G 

12. Ladningens rigtige Qvantum udgjsr 

z Kugleformer fulde af siint Muffetkrudt. 

Kjernelinien er den indbildte Rettelinie, 

som gaaer fra Kammeret til Mundingens Mid-

delpunct. 

Den halve Forftjoel afLobets Tykkelse for 

og bag, kaldes Forligets Storrelse, og an

giver hvor meget Visirlinien afviger fra Kjer

nelinien. Skal nu ved et Gevcer Visirli

nien lsbe paralel med Kjernelinien, faa bor 

Forligets Stsrrelfe scettes for paa Lsbet, 

det er: Kornet bsr vcere lige med Forligets 

Stsrrelft. Hvoraf folger fremdeles, at vsd 

Gevces 
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Gsvcerets Pudsning nsie maa holdes over, 

at Kornet ei maa skures med Sand og der

ved formindskes i sin sande Hside. 

L. S k j ce s t e t. 

Bsstaaer ved alle Gevcerer i Almindelighed, 

;mn ved Rifler i Særdeleshed, af folgende Dele: 

3) Kolben med Grebet eller falsen. 

Overboringen. 

e) Korenden eller ZorOjsstet. 

V. o l b e n. 

?. Zl^ien eller Puden. 

s. Skuffen med Dcekkel/ Fjeder og Messing, 

z. Rappen med Spidsen,' cvver- og Under-

ftruer, eller Stpdstriler. 

O v e r b o r i n g e n .  

1. Side- eller Stangeblikket, med to Oine 

og tvende Laasestruer. 

2. Laase-Udsnittet. 

z. Haandb^ilen, som deles i: 
1. BMecassen, med indgaaende Krylle. 

2. Forreste Spidse eller Bladet, hvori 

BMefoden er indftruet. 

z. Bageste Spidse eller Vlad med nedre 

Remb^ile og 2 B^»ilefVruer. 

4. 2lftrce?keren. 

5- Af-
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5. AftrcekbMket med Stolpe, hvori w-yds-

struchullet, Mrcrk - Indsnittet, D^ile-

Fodgasselen, og sversie Haandb^ileffrue. 

6. Spidsr6rken, eller Spidsm^tterken med 

Ram, Stifthuller og Stifter, 

e .  F o r e n d e n -

1. Nssebaandet med Skrue. 

2. øverste Remb^ile med Skrue, som gaaer 

igjennem L^betS øverste Hcefte. 

z. Zorreste R^rken, eller Trompet«,-ptter^ 

ken med Ram, Stifthuller og Stifter. 

4. Mellemr^rken, eller UMterken med Ram, 

Stifthuller og Stifter. 
5. Ladftoknutten eller venden. SkjceftetS 

hele Beflag kaldes: Garnituret. 

<1!. Ladstokken. 

1. Doppen, som er af Messing. 

2. Indsnittet. 
z. M^tterkenet med Skruegang; i hvilketKug-

letrcekkeren, eller Vidsteren indskrues forme

delst et paa samme vcerende Gevind. 

4. Bajonetten, sindes blot paa Visir-Gevi

rets Ladstok, da dens nederste Ende er tre

kantet afslebet og tilspidset, samt har 2Kjcer-

ver for Fjedren. 

O .  L a a -
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V. L a a s e n. 

Besiaaer af fslgende Hoveddele:' 

i. Udvendig: 

s) Laaseblikket eller Bladet. 

d) Hanen med NHd, eller Nudsstruen^ 

c) panden. 

6) Dskkelen eller Batteriet med Skrue. 

e) Dcekkelfjedren med Skrue. 

s. Indvendig: 
5) Slagfjedren eller Langfjedren med Skrue. 

^ Nådden eller Nudsen. 

d) Studdelen eller Dcekkelen med Skrue, 

i) Stangen med Skrue. 

K) Stangfjedren med Skrue. 

s .  L a a s e b l i k k e t .  

Inddeles il 

Forenden. 

2. Midten. 

z. Spidsen. 

F Forenden findes fslgende Aabninger: 

1. Forreste Stolpe, hvori Laaseftruehullet. 

s. D«kkelfjedren, Stiftshullet. 

2. Slagfjeder, Stiftshullet. 

I Midten: 
5. Dcekkelstolpen med Dakkslflruehullet. 

s. Slagfjederstruehullet. 

z. Daek-
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z. DEkkelfjedersktuehuller. 

4. Pandstruehuller. 

Z. Bageste Stolpe med Laasefkrue^ullet. 

6. Studdelskruehullet. 

7. N^dhullet. 

8. S tuddel stifthullet. 

I Spidsen: 

1. StangfjederjVruehullet. 

2. Stangfjederftifthullet. 

z. Srangstrnehullet. 

H a n e n  m e d  S k r u e .  

Inddeles i: ' 

1. Hanebagen, hvori Mrkantet. 

2. Brystet, som er oven imod Panden, 

z. Halsen. 

4. Nakken. 

5. Heflniulen, ell^r Lcebe Med Tcender og 

Hane,?ruehullet. 

6. Stiften, hvorpaa Rryllen. 

7. L^semulen, eller Lcebe Med ToenSer og 

Hanestruehullet og Ansatsen. 

8. Ansatsen imod Laaseblikket. 

Haneftruen, som deles: 

I Hovedet med Indsnittet. 

2. I Halsen. 

3. I Brystet. 
4» I Gevindet. 

P a n-
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c .  p a n d e  

Bestaaer af: 

1. hulingen. 

2. Blikstiven. 

Z. Pandestiven. 
^ pandesvandsen, hvori Pandestruchullet 

og Laasestruehullet. 

«/. Dcekkelen«^ 

1. Snuppen» 

2. Staalet. 

z. Bagen. 

4. Drukken, 
som atter deles i: 

1. Cwerdrukksn. 

2. Underdrukken. 

3. Oiet. 

s .  D c e k k e l f j e d e r e n .  

1. Lavet. 

2. Biet. 

Z. Bagen. 

4. Stiften. 

/ .  S l a g f j e d e r e n .  

1. Bagen. 

2. Stiften. 

Z. O i et. 

4> Rrappen^ 
s -  r r ^ d -
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F .  N å d d e n . -

L. Rrappen. 

2. Mellemru. 

z. Bagesteru» 

4» Springkile med Oie. 

5. Indfylingen. 
6. Velbemmen, hvorpaa Fiirkantet meh 

N^dstruehullet. 

7» Udtappen. 

S t u d d e l e n .  - /  

^iet. 

2. Stiften. 
3. N^dtappiet. ! 

4. Stangstrue^iet. 

- -  S t a n g e n .  

i. Snabelen. 
s. Oiet. 

Z. Stangspidsen eller Armen. 

6 .  S tangf jederen .  

1. K^iet. 
2. Stiften. 
Z» Bagen» 

D §» L» 



tz. s. 

Om Hoveddelenes Hensigt og Nytte ved 

et Gevcer. 

^ b e t. 

1) Er formedelst sin indvendige og udvendige Ind

retning gjort beqvemt ti! at give Kuglen, naar 

det bag ved samme liggende Krudt betcrndes, 

den mueligst rigtige Retning til det Maal, 

hvortil man v!l drive den, og bestemmer dets 

Siel altsaa Kuglens forste Bane; en Riffels 

Gange foreger denne Hensigt, ved at Kuglen, 

som indviklet i et Plaster indpresses i samme, 

erholder mindre Spillerum/ fslgelig trangere, 

og ved sit slyngende Lsb langsommere forlader 

Asbet; saa at en stsrre Qvantitet Krudt erhol

der Tid at betcrndes og den i en saa megen 

storre Distance fortsætter sin sorste Direction. 

2) Ved de paa sammes underste Side voerende 

Hcefter, igjennem hvilke og Skjoeftet er indsla

get Stifter, befcestes det ligefaavel tilSkjcrs-

tet, som formedelst Krydsskruen, der ved sit 

Hoved nedtrykker Svandssiruens Svands, i 

det for samme gjorte Indsnit, gaaer tvers igjen

nem det tykke af Kolbehalsen og vcd Gevindet 

deels scester sig i Trceer, deels i det for samme 

i Aftrcekningen vcereyde Skruehulsgang. 

L .  S k j c r f -
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L .  S  k j  «  f t  e t .  

1) DetS Bestemmelse er at fastholde Lsbet, for 

beqvemt at kunne flyde dermed, det er derfor 

deels forsynet med Styrke til den fsrste Hen

sigts Opnaaelfe, deels bestaaer det af Dele til 

den andens Opfyldelse. Til at fastholde Ls

bet, Ladcstokken og Laasen, tjener Forende-n el

ler Forfljceftet og Overboringen; til at kunde 

sigte og affyre Gevceret, tjener Kolben. 

2) Skjceftet forfærdiges af sundt og seit Nsdde-

trce, som har en morkersd Farve med sorte Aa-

rer, og derfor hosdes for det bedste. Det maa 

sceldes tre Aar forinden det bruges, vcere frit 

sor Knaster eller Ridser, have opnaaetsin fulde 

Vcext, og tages toet ved Kjernen. 

z) Rolben er den nederste, kiilformede, tykke 

Ende af Skjceftet, med hvis ovrige Dele den 

er sammenhængende med Halsen eller Grebet. 

Den er til des mere Styrke beklcedt med en 

Messing indfalset Kappe, der holdes tilsam

men ved Kappe- eller Nedskruerne. Ved den 

indre Side findes Flsien, eller Puden; som er 

en ophcevet Deel af Kolben, der tjener til, at 

give Krudtet det fornedne rigtige Leie ved Sigt

ningen. 

Paa Kolbens yderste Side er invskaaret 

Skuffen,, hvori gjemmes Kugleformen, Kugle-

D s ' trak-
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troekkeren og Vidskejernet, hvilken med et Doek-

kel tilffydes, og formedelst den paa samme an

bragte Fjeder hindres fra vilkaarlig at aabne sig. 

Kolben med sit Greb gjsr i forlænget Linie, 

en stump Vinkel med Lobet; den er godt beiet 

og indrettet naar ved Anslaget Diet af sig selv 

kommer i lige Linie med Kornet og Visiret. — 

Dens hele Lcengde fra Svandsskruekrydset til 

Kappens underste Flade, udgjor i Fod z til 

4 Tommer. 

Ved en mindre Lcengde faser den hoire Arm 

ved Sigtningen et ubegvemt Leie; Gevceret er

holder ikke den sornodne Tyngde, og bliver bag-

vcegtig; ved en stsrre Lcengde vilde Gevcerets 

Tyngdepunkt falde over 2 Fod 6 Tommer fra 

Kolbens underste Ende, og derved blive forvceg-

tig, siden den venstre Haand ikke mere kan un-

derststte Tyngdepuncten. 

4) Overboringen er det Stykke af SkjKstet, som 

gaaer fra Svandsskruekrydset til Spidsrorken, 

eller Spidsmstterken. Paa dets yderste Side 

findes det halve af Laase-Udsnittet; den anden 

halve Part af samme er udffaaret paa Halsens 

tykkeste yderste Side. Dette Udsnit maa veers 

gjort meget nsiagtigt og reent, da ellers Laa-

sens indre Dele trykkes, gnies og hindres i de

res Bevoegelse. 
Ne-
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Neden under samme saavelsom langsad Kolbe

halsen, er Jndsnitet for Aftrcekblikket og Haand-

bsilen. Denne sidste sceftcs til Skjceftet forme

delst Bsilefoden og to Bsileflruer; hvoraf den 

fsrste sidder toet ved Kryllen, og den sidste imod 

Enden af det bageste Blad, imellem hvilke den 

underste Nembsile hviler i en False. Bsilefo

den gaaer y Linier ned i SkjoesteL, toet under 

Svandsstruekrydset og holdes ved en Stifte, 

som i lige Retning under den bageste Laaseffrue 

og indenfor Sideblikket gaaer igjennem Troeet. 

BMecassen ligger ved Astrcekblikket, hvis 

fsrste Ende mrd sin Gaffel griber om Bsilefo

den, imellem hvilken og Astrcekindsnittct Kryds-

skruen hcefter sig med Gevindet i Stolpen. — 

Den bageste Ende af Blikket gaaer ind under 

det bageste Blad og har et Hul af den fsrste Bsi-

leftrue. 

g. Aftrækkeren 
gaaer med et bred/ ncesten trekantet Blad op 

igjennem sit Indsnit, paa Blikket ind i Skjaf-

Let under Stangen, hvor det formedelst en rum

melig Udskjcering i Troeet villlg kan bevKges 

om Stiften/ der, for at holde samme under 

Sideblikets bageste Spidse gaaer igjennem 

Skjoestet og Stifthullet paa Aftrækkerens.Blad. 

Den sikkres for Stod, ved hvilke Gevceret kun
de 
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be gaae af, formedelst Bsilekassen, under hvil

ken Aftrcekkeren sidder. 

d. Sideblikket. 

ligger i et lignende Udsnit paa Skjoeftets anden 

ydere Side, lige over for Laasen; og hvile 

Laaseskruernes Hoveder, medens de holde Laa

sen til Skjoeftet, paa dets Dine. 

o. Spidsm^tterken eller Spidsr^rken 

har sit Scede toet oven for Overboringen, faa 

at dets Rsrken er fceftet paa den nederste Ende 

af Forskjcrftet, det spidse Blad af samme gaaer 

derimod i en flad Bue ned over Overboringen 

og hviler i et Udsnit. I dette Motterkens eller 

RoN'ens Kam er indhceftetLadstokfjederen, hvis 

nedre, noget fammenboiede, brede Ende staaer 

lige for Lobets nederste Hcefte, og i en Wue 

gaaer frem imod det spidse Blad af Motterken 

eller Rorken, til hvilken den fastklemmer La-

destokken. 

. 5) 8orstjcxftet 
indbefatter den Deel af Skjoeftet, som gaaer 

fra sammes yderst forreste Ende ned til Over

boringen. Bed Mundingen er det forsynet med 

Noefebaandet, som formedelst en Skrue, jder 

gaaer ind i en Iernstolpe, er befoestet til Troeet. 

Neden under Baandet sindes densversteRem-

hsile og Indsnittet ,for Lsbtts overste Hcefte, 

hvors 
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hvorpaa sslger forveste Rsrken eller Mstterken. 

Lcengere ned er Mellemrorken befoestet, i hviS 

Kam er anbragt en Udsiling for Mellemhcxftet. 

Langs ad Skjceftets Bagside lsber Ladstok-

nutten, eller Renden, i hvilken alle Mstterkener 

eller Rsrkener med deres bageste Halvrsr ereind-

scenkede. Den gaaer ganffe ind i Overboringen 

til tcet forBsilefoden,khvor oven fordenne Stsd-

jernet eller Blikket er indskudt, for at forhindre 

at Ladstokken, ved at ramme Bsilesoden, ikke 

sprcenger Haandbsilens forreste Blad. Da Nut-

ten ender sig i Overboringen, ^saamaapaa sammes 

Boring anvendes megen Flid; thi faaer den ett 

s?jcev Retning imod Laasen, kan denne meget 

let gaae af, naar Ladstokken nedsts'des. 

e .  L a d s t o k k e ^  

cr breed for oven og lsber skraas af imod dens 

nederste Ende, eller og er ganske tilspidset som en 

Bajonet, dens egentlige Bestemmelse er, der

med at anscette Ladningen paa Svandsskrueir 

oq tvinge Kuglen ned paa Skuddei. Til den

ne Hensigts Opnaaelse tjener dens tykke Ende, 

som for ikke at beskadige Sjelen og Riffelgan

gene er bekloedt med en Dubbe af et blsdere Me

tal end Lobet. Dens undre Ende bruges baade 

til at udtrcekke Skuddet, som og i Hastighed ai 

udviste L-bet. Ladstokken hviler i Nutten eller 
Ren-
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Renden; hvortil den holdes formedelst Rsrken 

eller Mstterken, samt Fjederen. 

O .  L k a s e n ,  

Paa hvis brede Blad alle dets svrige Dele 

ere bescrstede, kan udentpivl ansees for Hovedsa

gen paa et Gevcer; og saa meget mere, som den 

er Middelet, ved hvilket Skuddet saa hastigt lss-

nes. Flintelaasen er formedelst de mangfoldige 

Dele, hvoraf den er sammensat, en meget kunstig 

Maskine, ved hvilken enhver Deel er uundværlig; 

thi feiler en eneste, blive alle evrige unyttige. 

Den sortjener derfor vist enhver Icegers scerdeles 

Opmærksomhed. Naar Arbeidet paa Laasebladet 

og Hanen udvendig er ophsiet, saa kaldes den en 

rund / ere de flade, kaldes den en flad Laas. 

Laasens Virkning bestemmes ved Styrken af 

dens tvende Fjoedre, som efter deres Bestemmelse 

maae staae i det nsieste Forhold til hinanden; sol-

gel gen tilkommer dem ogsaa Fortrinet frem for alle 

svrige Dele, hvoraf Laasen er sammensat. For 

end mere at kunne overtydes om hvilken Grad af 

Indflydelse enhver af disse Fjcrdre har paa Laasen, 

og hvad deres Beskaffenhed derved virker, er det 

nsdvendigt at kjende Laasens Mekanismus. 

Alle Fjcrdre ere, for desbedre at yttre Elas

ticitet, formedelst en Skrue med den ene Arm fcs--

fiede til Laasebladet, og for ei ved Miet at dreie 

sig 
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sig om samme, og tillige at kunne give det fornod-

ne Modtryk til den lsse Arm, med en Stift ned-

scenkte i Bladet. 

Ved Slagfjedre« opnaaes denne Hensigt end 

mere, da dens Dies overste brede Side ligger toet 

op under Dcekkelstolpen og Panden, fslgelig fin

der herved en nye Stottepunkt. 

1) Hanen 
tjener baade til at vptroekke Laasen, hvowed 

dens indre Dele gives den fornsdne Spcending; 

som og formedelst Mulerne, eller Ledenes Sam

menpresning med Haneskruen at fastholde Ste

nen og fore den imod Doekkelen. 

2) Panden 

optager Fcengkrudtet i sin Huling, hvori det li

gesom i en Rende henledes til Foenghullet. 

Pandeskiermen forhindrer saavel Krudtets 

Spildning, som den og leder Gnisternes Fald 

ind i Panden. Blikffiermen understøtter ogfoe-

ster Panden paa Laafebladet. 

z) D<e?kclen 

bevarer Fcengkrudtet for Fugtighed; holder det 

til Panden saa at det ikke kan tabes, og ved sit 

Staal giver Stenen Ncering til Gnister. 

4) Dcekkelfjcederen 

holder, ved at virke stcerkt paa Underdrukken, 

Dcek-
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den sorttsdne Modvirkning imod Stenen. 

Z) Slagfjcrderen 

griber med sin Hage eller Krappe ind i en con-

cav Rundning eller Krappe afNsdden, hvilken 

den med al sin Krast omdreier saasnart den faaer 

Leilighed frit at virke. 

6) Mdden 
gaaer med Velbommen igjennem det noie til-

sammenpassende Nsdhul paa Laasebladet, og 

fcester dens ydere firkantede Ende sig i Ha

nen, som holdes ved Nsdskruen; paa Nsddens 

- bageste Side er gjort tvende Indsnit eller Rutr, 

imellem hvilke Springkilen med sin tilspidsede 

Ende spiller. 

Denne ligger paa Nsddens ydere Side i en 

spidsvinklet Jndsiling, og bevceger sig ved sit 

Die om den opstaaende Nodtap. Ved Spring

kilen sorhindtes at Stangens Snabel ikke gri

ber ind i Mellemmen og standser Hanens Ned-

slaaen, naar Laasen ttcekkes af. 

T') S tud del en 

ligger sow en Kapsel over Nsdden og standser 

Snabelen, der er fceftet ved sin egen Skrue, 

Stift og Stangskrue. Ved samme holdesNod-

den, hvis Tapper gaae igjennem dens Oie, 

Springkiles: og Stangen, i deres fornsdneLeie, 

saa 
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saa at disse Dele uden Afvigelse behsrigen kunne 

virke paa hinanden. 

S) Stangen 
sidder tcet bag Nsdden, som bevceger sig i Ud

hulingen af dens fsrste Snabel. Den dreier sig 

med Viet om sin Skrue, og falder med Snabe

len, paa hvis undre Kant er en fim False, desto 

sikkrere ind i Ruerne, hvorved Noddens videre 

Omlsb standses. Dens, i en ret Vinkel over 

Aftrækkeren fremstaaende, Spidse eller Arm, tje

ner til at modtage dens Trvk. 

9) Stangfjcederen 
findes lige over Stangen og dens bevægelige 

Arms Ende ligger i en False, som dannes ved 

Mundingen af Stangens Die, saa at Fjcrderen 

ikke kan undvige Stangens Modtryk, som for

sger dens egen Kraft. 

Ved denne Stilling af Fjcrderen trykkes Stan

gens Snabel op ad imod Nsdden, i hvis Nuer 

den springer naar disse gaae ned. Er Dcekkelen 

opstsdt og Hanen nedlagt paa Panden, da be

sinde Laasens Fjcedre sig i den meest hvilende 

Tilstand, formedelst at deres Elasticitet ikke 

synderlig indskroenkes ved noget betydeligt 

Modtryk. 

Hanen hviler saaledes imod Ansatsen paa den 

sverste Kant afLaasebladet, lige over for, hvor 

den 
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den bageste Laasestrus gaaer md i Pandesoand-

sen; hvorved den forreste Rand afHanens faste 

Mule kommer til at staae en Linie over Pande? 

skjrermen. 

Er Ansatsen stillet saaledes, at Hanen kan 

falde dybere ind i Panden ved at Slagfjederen 

end mere omdreier Nsdden, da kan dennes Fjoe-

der meget let med Krappen glide ned over Nsd-

krappen, hvilket er en betydelig Feil ved Laa-

sen. Slagfjoedren yttrer i denne Stilling af 

Lassens Dele sin mindste Trykkckraft paa Nsd-

krappen, paa hvilken og Hane-Ansatsen nu alt 

hviler. 

Stangen ligger, uden at virke, med Snabe

len imod den yderste nederste Ende af Nsddens 

bageste Munding imellem Nsdkrappen og Mel

lemrum. Stangfjcederen udsver ikkun en li

den Grad af Udvidelse, formedelst at samme 

ncesten har naaet sin fuldkomne Frihed. 

Dc/kkelen, som er opstodt, hviler med begge 

Drukkene paa Dcekkelfjcederen, hvilken derved 

har faaet Leilighed at hceve sig noget og vcere 

mindre spendt til Modtryk. 

Optrakkes Hanen og lukkes Panden med 

Daekkelen, da formeres Fjedrenes Udvidelses 

Formue i Forhold til den Grad af Spcending 
den gives. 

Ved 
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Ved Hanens fsrsteOptrce? omdreier den til

ligemed sig Velbommen og Nsdden, hvis Krap

pe skyder sig ind under Slagfjsdrens Krappe, 

og saaledes lsfter den i Veiret, indtil Stan

gens Snabel, over hvis bageste Kant Nsddens 

bageste Runding glider ned, formedelst Stang-

fjcedrens yttrende Tryk, springer ind i Mel-

l-emruen, standser Nsddens modsatte Bevcegelse 

og Hanen staaer saaledes i den saa kaldte Rs, 

hvorved Springkilen falder i Stangens Snabel. 

Lukkes Panden, da bevoeger Dcekkelen sig 

ved Diet om sin Skrue; Underdrukken nedtvin-

ger, i det dcn glider frem, Dsekkelsjcederen 

saalcenge indtil Dcrkkelen salder flad paa Pan

den, hvorester Fjcedrcn atter hcever sig lidet» 

Spandes Hanen gandffe, da virke alle Dele 

ligesom fer, undtagen at de formedelst denhsiere 

Grad af Spcrnding lide mere Modstand. Nsd

dens Krappe forer Slagfjederens Krappe t«t 

op under dcn bageste Laaseskruestolpe ved Pan« 

desvandsen; Springkilen glider med Nsdden 

tillige ned over Stangens Snabel, og denne 

salder ind i Bagruen. 

Naar Laasen aftrcekkes, skyder Aftrækkerens 

Blad sig formedelst Fingerens Tryk paa Aftræk

keren op under^Stangefpidsen, ved hvilketTryk 

Stangen sammenklemmer Stsnafj<xderen saa 

me-
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meget, at Stangens Snabel, som gaaer ned 

efter, glider ud af Ruen. Slagfjederen erhol

der derved Lejlighed frit at yttre sin hele Kraft 

paaNsdden, hvilken den med Heftighed om-

dreier og formedelst Velbommen slaaer Hanen 

ned imod Dcekkelen. 

Da nu ved Dekkelfjcrderens Kraft Hanen 

faaer Modvirkning af Dcekkelen, saa river Ste

nen sig paa Staalet og frembringer derved Gni

sterne, som antomde Fcengkrudtet. Dcekkelen 

som maa vige frem ad for det ftorre Stsd den 

faaer af Stenen, drcicr sig ved Diet om sin 

Skrue og falder med Overdrukken ned paa 

Fjcedren. 

tz. Z. 

Om Laastsjcedrenes videre Indflydelse. 

i) Naav Dce?kelfjcederen er for bwd eller for flap, 

saa opflaaes Dekkelen uden Modstand af Ha

nen, hvorved Stenen ei kan frembringe Gni

ster, for derved at teende Krudtet. Er derimod 

denne Fjcxder for stiv, saa afstumpes Stenen naar 

Hanen flaaer Dcekkelen op, eller den flaaer al

deles ikke op og Skuddet kan ikke gaae af. 

Er Dcrkkelfjsdren for kort, saa bliver ben 

snart ubrugelig, da den lider meget, naar Ha

nen flaaer Dcekkelen op. Da nu dette skeer for-
me-
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medelst Slagfjedrens Krast, saa sees heraf'at 

disse tvende Fjcedres Kraft maae staae i nsieFor

bindelse med hinanden, og at den kortere Dek-

kelfjeder lider meget mere end Slagfjederen. 

Dekkelfjederen bor imidlertid ikke vere for 

stor og tyk, da den derved ikke beholder den fon 

nodne Elasticitet, i det mindste ikke i en lang 

Tid. Denne Fjeders Styrke holdes for pas

sende, naar den i Midten af Spindingen er 

henved en Linie tyk. 

2) Naar Stangens yderste Endehage, Snabelen, 

' ved Sigmenteringen bliver forvandlet til et me

get skjort Staal, saa kan den umulig holde Li

gevegt med Slagfjederens Kraft naar Hanen 

er op'spendt; dst er derfor en stor Feil, naar 

Hanen er lcenge i denne Stilling. Er Stang

gens Spidse eller Arm fsr kort, da erholder Af-

trekkeren ei Kraft nok til qt sammentrykke Stang-

fjederen og Hanen flaaer ikke los. 

z) iLr Stangfjederen for haard, saa gaaer Hanen 

ikke af, eller i det mindste meget haardt; ex 

denne Fjeder derimod for svag, saa kan Stan

gens Snabel, naar Hanen er opspendt, ei hole

des i Ruen; thi Slagfjederen har nuforholds-

messig for megen Kraft. 

4) Slagfjederens Elasticitet give? Nsdhen den 

fornsdne Kraft til at kunne flaae Hanen ned 

paa 
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paa Dsekkelen, naar Stangen og Aftrækkeren 

er bragt ud af Ruerne. Er altsaa Slagfjede

ren for svag, saa flaaer Hanen enten flet ikke 

eller langsomt los. 

4. 

Om Gevcxrets Behandling og Conservation. 

Da Ioeg^rens ZEre, Liv og Frihed for?n ftor 

Deel beroer paa hans Gevcer, og dets Brugbar

hed tildeels ogsaa grunder sig paa Maaden hvor

ledes han behandler det, saa maae han stedse an

vende den ste-rste Flid og Omhue paa samme, hvil

ket saa meget vissers vil ffee, naar han efter det 

Foregaaende er bleven underrettet om hver enkelt 

Deels Benævnelse, Hensigt og Nytte og saaledes 

indseer Nødvendigheden heraf. 
Eevceret maa bestandig holdes aldeles reent 

fra al Rust og Brand; naar det ikke bruges, for

synes det med den fornsdne Zndsmsring, hvortil 

ikke maae tages flet Olie eller Fedt. Fomghullet 

holdes reent og aabent ved en med Olie i samme 

stukken Pennesjceder, og maae aldr?g ved voldsom 

Boring med Remmenaalen udvides og beskadiges. 

L aasen maae ikke med Magt indbankes i sit Ud

snit; dens Fjoedre saavelsom Nodden holdes jevnt 

indsmsret og bevares for Stsv og Smuds. 
Disse 
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Disse Dele maae ikke ffrues foic haardt paa 

Laasebladet, da de ellers blive for ftive og gnaves. 

Denne Iagttagelse gjelder i Almindelighed 

for alle de Dele, som ved et Die bevcege sig om 

deres Skrue, men i Særdeleshed for Stangen; 

thi er denne skruet for haardt til, kan Hanenikke 

aftrcekkes. 

Doekkelen maae skrues lempelig , men dog 

toet til Bladet, da ellers Fcengkrudtet tabes. 

Hanen bor staae fast i Ro, og vcxre let i Af-

troekket, den bor ikke, naar den ligger ned paa 

Panden, rives over Mellem - i Bagruen, men 

gradeviis spoendeS; skal den scettes i Ro, scenkes 

Hanen noget over Mellemrum, og ved at troekkes 

tilbage, fores ind i Ruen , hvorved Tommelfin

geren maa blive saalcenge over Haneffruen, ind

til Stangens Snabel hores med et starkt Kncek 

at springe ind i Ruen. 

Lobet, Kornet og Visiret vogtes nole for 

Stsv, Bugler eller Ridser. Med Mundingen 

bor aldrig stodes paa noget Haardt for ikke at faae 

indvendige Grader og tabe sin rette Vide. — Det 

indvendige af Lobet eller Sjelen maa ikke voldsomt 

gnides og skrues med Ladstokken, da den derved 

aldeles bedcerves, allerhelst en Riffelgang. 

Af samme Aarsag maa ei heller Ladstokken 

kastes iLsbet for at erfare om samme er reent; da 

E man 
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man blot behover at undersoge Laafen, Foenghul-

let og fra oven ad see ned i Lobet for at under

rette sig om det Modsatte. 

Hver Gang Gevceret har voeret brugt, maa 

det stxax paa det bedste pudses, og Lobet med 

Pompestokken, Blaar og Bomolie faaloenge ud

trykkes, indtil der ikke viser sig ringeste Spor af 

Rust eller Smuds; thi at pompe det ud med Vand 

bor aldrig tillades, da Lobet stedse derefter flaaer 

sig med Rust. 
Ligesaalidetbor ogsaa nogen af Gevcerets Dele 

aftrcekkes med Ladstokken eller et Poleerstaal, for

di Lobet derved meget stcerkt angribes, tyndslides 

og folgelig let springer, den meget tynde Hard-

wng af Laasen ogsaa snart afslides og denne da 

stedse ruster. 
Det Hammerstjel eller Trippet, som bruges 

til Pudsning, maae forst sigtes igjennem en fim 

Linnedklud, for at renses fra alle skarpe Dele, 

som gjsre Ridser, og allermindst tor bruges Sand 

eller Staalful. 
Saavel for Regn, som for Dug og Taage, har 

Jageren omhyggelig at vogte sitGevcer, og ere de 

sidste skadeligere for samme end den stoerkeste Regn. 

For at holde Troeet i god Stand maa Skjcefttt 

undertiden afvidskes med en Olieklud. 
Bed 
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Ved nyeGevoerer er at iagttage, at Skruerne 

ikke skrues for fast ind i Skjceftet; thi om det end

og er forfærdiget af det tsrreste Trce, saa vil sam

me dog sammentrykkes eller udvide sig efter Veirets 

.mere eller mindre Fugtighed, og derved foraarsa-

ges at Skjoeftet springer. 

Joegeren bsr stedse voere forsynet med Pan-

hcette/ Prop, Kradser, Kugletrcxkker, Rsmme-

naal, Skruekniv, 2 smaae Fjcedre til Fcenghul-

let, 2 skarpe Stene foret med Blye, og en Linned

klud til Laasens Afoistning. Opdages og bemær

kes den ringeste Feil ved Gevcerct, maae det sirax 

meldes for at repareres. 

4de Kapitel .  

O m  S k a r p s k y d n i n g e  n .  

1. 

Dm Krudtet. 

^)a Krudtet er et af Hovedtingene, som Jage

ren behover til Forsvar og Brug, faa bliver det 

en Nodvendighep, at gjsre ham nogenlunde be-

kjendt med i samme, og lcer'e ham de Kjendemcer^ 

ker, som vise Forskjellen imellem godt og slet 

Krudt. 

E 2 Ef-
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Efter Farven at dsmme, er det Krudt godt, 

som spiller i det blaabrune eller sortegraae; viser 

desuden den hele Masse, naar samme med en 

Kniv er bleven knust paa et Papiir, overalt eens 

Farve, saa kan man slutte, at Blandingen og 

Foreningen af Bestanddelene noksom maa vcere 

fke et. 
Efter Folelsen holdes det Krudt for at vcere 

godt, som ei strax lader sig gnide til Meel eAer 

Slsv, da det ellers er blandet med for meget Kul. 

Man kan ogfaa ryste lidet Krudt paa et hvidt 

Papiir i en Hob sammen og formedelst et Kul tcen-

de det fra oven. Betcender det sig nu hastigt, Rs-

gen stiger lige i Veiret, paa Papiret ingen Straa-

ler og Svcerte bliver tilbage, eller samme endog 

svies, saa holdes dette for Kjendetegnet til godt 

Krudt; sees derimod sorte Pletter paa Papiret, 

saa har der vcrret for meget Kul i Krudtet, og 

efterlades gule Striber, saa har det indeholdt for 

meget Svovl. Bliver endelig smaae Korn liggen

de paa Papiret, som enten lader sig betcende, el

ler og ikke scenger Ild, saa har i ssrste Tilfalde 

Salpetret ikke noksom vcrret blandet med de ovri-

ge Materier, og i sidste Fald er flet renset og flet 

Kykkensalt, blandet med Salpeter, taget til Krud

tet. Bemoerkes gule glimrende Prikker paa Kor

net, da er Salpetret oplost og Krudtet bedcrrvet. 
Jo 
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Jo tungere Krudtet er, desmere Salpeter inde

holder det og jo bedre er det. Eodt Krlidt l.'r(TN-

der rast vcek uden Raslen, og har dets Korn eens 

Stsrrelfe. 

h. 2. 

Om Kuglerne. 

Skal Zcrgeren selv ftobe sine Kugler, da mas 

han derpaa anvende Flid, siden disses gode eller 

slette Stsbning have megen Indflydelse paa Skud

denes Rigtighed. Blyet smeltes over en jevn Kul

ild indtil der viser sig en blaaagtig Hinde paa 

den smeltede Masse, hvilken lempelig hceldes i 

Formen, saa at ingen Blkrer komme i Blyet, 

eller Luften, som er i Formen, indsluttes i Kug

len, hvorved denne bliver huul, porss, under

vægtig og dens Direction forandres. 

Er Kuglen stobt, da afhugges og jevnesTap-

pen meget omhyggelig. Tin bor ikke tages til at 

stobe Kugler af; thi dette Metal hcenger sig saft i 

Lobet og bedcerver samme. De forste Kugler, 

som stsbes, ere fielden gode, fordi de, da For

men ei endnu er gjennemhedet, indputte megen 

Luft. 

§. S-
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§- Z° 

Om Plasterne. 

Til Plaster bruges tyndt Handskeskind, Ol-

merdug eller Lcerred, som paa den uldne Side 

tyndt og jevne overstryges med Talg, hvoraf der 

udskjceres saadanne siirkantede Plastere, som ere 

store nok for at betrcekke hele Kuglen. Disse kan 

ogsaa dannes runde, men derved spildes meget. 

Plasterne sammenlægges to og to, med Talg-

siden imod hinanden, da de etters klcebe sammen. 

Om Flintestenen. 

Et væsentligt Stykke ved Fyringen er vist 

Stenen. Naar Laasens Fjcrdre ere meget smrke 

og Dcekkelen godt belagt med Staal, saa er nce-

sten hver Flintcsteen brugelig, som har tilstrcekke-

lig Haardhcd for ei at springe; er derimod Fjce-

drene svage, ikke tilstrcrkkelig indsmurte, eller 

Dcekkelen forslidt, saa vil Hanen slaae ned uden 

Virkning hvis den ikke er forsynet med en tilFjce-

drene passende Steen. Stenen bor vcere af reen 

godt Flindt, der ikke er blandet med Kalkaarer; 

den hvide gennemsigtige giver ved den mindste 

Kraft den meste Ild, og er derfor bedst passende 

for Laase med svage Fjcedre. Stcerke Fjcedre 

slaae derimod dette Slags Stene efter nogle Skud 

i tu;  
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itu; hvorfor til!saadanne Fjcedre bsr tages Ste

ne, som have en rsdagtig etter brunlig Harve. 

Da fremdeles Stenens Nnkning meget vero^r paa 

sammes Paascetning, saa maa det lceres Ioege-

ren, hvorledes fligt bor skee. 

I Midten af Stenens tykke Bagside pik

kes en Skure for Hanens Skrue, og fores den 

rundt om indtil den skarpe afslebne Kant med 

tyndt sammenlagt Bly og et Stykke Klcede eller 

Lceder, hvilket udstjceres bag til for ligeledes at 

give Haneskruen Plads. Den saaledes forede 

Steen scettes derpaa lige ind og midt imellem 

begge Mulerne, samt trykkes vel tilbage imodHa-

nesiruen, med hvilken disse saaledes sammentryk

kes, at deres Teender hceste sig i Steenforet, og 

Stenen sidde« urokkelig fast. Hanen nedlades der

efter forsigtig pa(? Panden, for at fee om Ste

nen ikke slaaer paa Lebet og beskadiger dette, 

hvorved ogsaa, naar Stenen'er haard, Hanen 

meget let springer over i Halsen. 

Stenen er fremdeles rigtig paasadt, naar 

den ncesten bere-rer Dcekkelen, som flutter Pan

den', medens Hanen siaaer i Ro. Aftroekkes Ha

nen, faa maa Stenen flaae an lidet neden for 

Snuppen paa Dcekkelstaalet, stryge langs ned ad 

samme for at virke lcengst, og kaste de samlede 

Gnister lige midt i Pandehulingen. Er Stenens 
skarpe 
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fiarpe Kant reist for meget op ad, da falder Il

den paa Dskkelstolpen, og er den foenket, flaae 

Gnisterne ind under Hanen over Pandeffjermcn. 

Ved Stenens Paascrtning saavelsom Pikning maa 

bruges den yderste Forsigtighed, naar Gevceret er 

ladt, da Krudtet fsrst rystes fra Panden og den

ne sluttes. 

Horn eller Troesteen bsr aldrig bruges, men 

vel i dets Sted stumpe Flinte; thi de forste af

glatte og bederoe Dcekkelstaalet aldeles. 

§. 5-

Om Ladningen. 

Bruges blinde Patroner og lsse Kugler og 

Plaster, faa, naar Patronen er reent udrystet i 

Lsbet, bortkastes den tomme Hylse, Plastret ta

ges frem, bredes lige og glat over Mundingen 

med den fede Side ned ad; Kuglen fcrttes deref

ter midt paa Mundingen, faa at den afknebne 

Ende vender op ad, den nedtrykkes faa langt i 

Lsbet, at dens sverste Ende er lige med Mun

dingen; Plastret klappes fast og glat over sam

me og ved Ladstokken tvinges Kuglen da gandffe 

ned paa Krudtet. 

Standser Kuglen, faa oplsfter man Ladstok

ken nogle Fingersbred, og lader den ved sin egen 

Tyngde falde paa Kuglen, for ved Ladstokkens 

rene 
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rene Klang og det paa samme ved Indskydnin

gen gjorte Mcerke at erfare v;n Kvalen er gands?e 

ned, da Lobet ellers let springer. 

Lades med skarpe Patroner, saa, efterat 

Krudtet er reent udrystet i Lobet, afbidcs Papi

ret til tcet ved Kuglen, da denne sattes med den 

tilbundne Ende midt opad i Lsbet, hvorefter Lad

ningen, som for er sagt, suldforcs. 

Bruger Ioegeren Krudthorn og Maal, da ry

stes ligeledes ssrst Krudt paa Panden, hvorefter 

Maalet saa meget fyldes, som han af Erfarin

gen veed at behove, for at skyde paa nogle hun

drede Skridt. Ved at hcelde Krudtet i Lsbet maa 

nsie iagttages, at intet spildes, saasom og Ge-

voeret ved alle skarpe Ladninger da lidet rystes, 

sor at Krudtet kan falde desvissere til Fceng-

hullet. 

Er Ladningen saaledes fuldfort, og Tiden 

tillader det, efterfeer Jaegeren endnu engang Fceng-

krudtet, og hvis det behoves, indrsmmer samme 

med Rommenaalen. 

Naar en Kugle udtroekkes afRiflen, indffrues 

Kugletrcxkkeren i Ladstoks Motterken, og efterat 

Kuglen er fattet, stikkes Kugleformens ene Arm 

igjennem Indsnittet, som er anbragt paa Ladstok

ken tcet under Duppen, paa hvilken Maade da 

Kuglen meget let og uden at soette Fodderne paa 

Kugle-
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Kugleformen, hvorved den ikkun beskadiges, med 

Hacmden kan udtrcekkcs. 

Har et Gevcer i nogle Dage vceret ladt uden 

at Skuddet er bleven brugt, er det hsistfornsdent 

at trcekke det ud og omstsbe Kuglen. Ved de skar

pe Skydeovelser maae Jcegeren, foruden det ham 

ellers Fornsdne, medbringe sin Pumpestok, med 

hvis sverste Ende han sc?tter Kuglen an, og med 

den nederste udvidsker Lobet. 

tz. 6. 

Om Gevoerets Klikken eller Forbrønden, 

s. Gevcvret siges at klikke, naar det paa Pan

den vcerende Krudt ikke betcendes, og maaeAar-

sagen dertil soges i Fslgende: Enten er Dcek-

kelen og Panden ikke noksom renset for al Olie 

og Fedt, Doekkelens Staal forslidt, for lidet 

cller fugtigt Krudt paa Panden, Dcekkelen og 

Panden ved mange Skud bleven fugtig og for-

slammet, eller vaadt af Regn, Dug og Vand; 

Stenen stump, for kort eller urigtig paasadt; 

Doekkel - og Slagsjoedrens Styrke uden For

hold til hinanden, eller og endelig Gnisterne 

bortfsres ved stcerk Bloeft. 

d. Betcendes Fcengt'rudtet, uden dog at Skud

det lssnes, da siges : Fcengkrudtet brcender af, 

og reiser dette sig enten af Acenghullets Forstop
pelse 
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pelse'og Forslamning, eller Ladningen er for 

haard ansadt, son! kajer, at Krudter ikke kan 

trcede ud af Fcenghullet og forene sig med det 

paa -Panden liggende; hvilket og kan foraarfa-

ges ved store Korn, eller at Skuddet er ikke 

rigtig faldet hen til Fcenghullet. 

Ved blotte lsfeSkud, hvor Hylfen maa bru

ges som Forladning, og Krudtet ikke gandffe 

er udrystet, kan Papiret cg have sadt sig for 

Fcenghullet. 

Lssner Skuddet sig forst noget efter at Foeng-

krudtet er afbrcendt, da kaldes dette: at broen

de for. Hertil er enten en Deel af det foran-

forte Aarsag, eller og Gevceret har vceret lcen-

ge ladt, og Skuddet er derved blevet til en 

haard Aasse. 

c. Naar Icrgeren bekjendtgjsres med disse Aar-

sager, vil ban ved stedse Agtpaagivenhed paa 

sit Gevcer for sterste Dclcn kunne rydde dem af 

Veien. 

7. 

Dm Skwestydningen. 

Skuddene deles efter Lebets forffjcellige Ret

ninger, soedvanligen i horizontale, eleverede 

og depresserte. 

Skud^^ 
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Skuddet kaldes horizontalt naar Sjelens Axe 

. sf Lsbet er varalel, eller lige lobende med 

Overfladen af et ftillestaaende Vand. Ved det 

ophoiede eller eleverte Skud gjsr Sjelens Axe 

ovenfor, ved det scenkede eller depresserte ne^ 

den for horizontal Linien, en vis Vinkel. Den 

aldeles horizontale Retning sinder ikke Sted 

ved Gevcerer, der ere forsynede med Visir, for

medelst at Lsbet ved dette allerede erholder e« 

vis Elevation. 

Zoldes Gevcrret faaledes at Visir eller Sigte

linien er paralel med Horizonten, faa gjsr Sje

lens Axe med Horizonten en Vinkel, folgelig 

stiger Kuglen ester Axcns Retning og over Vi

sirlinien bestryger en fladstrakt Bue indtil den 

har naaet sin stsrste Heide, hvor den igjen be

gynder at synke, og endeligen anden Gang gjen-

nemskjoer Visirlinien. 

Afstanden af dette Gjennemfnits Puntt, kal

des: Kjerneskuddet. Vil man trcesse etPuntt, 

der er i lige Hside med det i Anslag liggende 

Gevcer, men som ligger imellem det fsrste og 

andet Gjennemfnits Punct, saa maae man sigte 

under Maalet, formedelst at Kuglen imellem 

disse tvende Puncter gaaer op over Visirlimen. 

Ligger Sigtmngspunkten derimod uden forKjer-

neffuddet', da kan samme ikkun trceffes ved i 

For-
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Forhold til sammes Afstand at sigte over sam

me. Kjerneskuddets Lcengde beroer altsaa paa 

den Vinkel, som Sigtet eller Visirlinien gjsr 

med Sjelens Axe. Forstoerkes denne Vinke! ved 

at forhsie Visiret, saa gaaer vel Kjerneskuddet 

meget langt, men da tillige Kuglens Bane af

viger saa meget mere fra Visirlinicn, saa bli

ver det ogsaa vanskeligere at trceffe. 

c. Foruden det Foregaaende, bliver det endnu 

nsdvendigt at lcegge Mcerke ti! Folgende: 

Kuglen farer ud af Lsbet med en Hastighed 

af i2Oo Fod i en Secund, men formedelst sin 

egen Tyngde ncermer sig fra Sjelens forlæn

gede Kjernelinic, i hvilken den antages at vce-

re afskudt, Jordens Middelpunkt med en Ha« 

su'ghed af 15L Fod i en Secund. 

Denne Nedfynken voxer faaledes, at Kuglen' 

i en halv Secund er dalet sire Fod, efter fsrste 

Secund iZZ Fod, efter anden Secund 6z Fod, 

efter tredie Secund .1415 Fod 0. s. v. Heraf 

solger altsaa at Kuglen uden Luftens Modstand 

blot ved sin egen Tyngde allerede paa en Di

stance 

af 100 Alen er sunken - Fod 4 Tomer 
- 2 0 0  —  —  —  1 —  8  —  

- zoo — — — 4 - - — 0. s. v. 

6. Ln 
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. ikn n^iere og mere bestemt Underretning om 

Kuglens Afvigelse fra Kjernelinien vil kunne 

erholdes, naar ved forskjcrllige Mellemrum lige 

bag hinanden opreises 4 til 6 Trcerammer, der 

holde hver 5 Fod i Tvermaal, ere overtruk

ne med Papir, og paa hvilke man formedelst 

Streger har afdeelt lutter Huller af 1 Tommes 

Stsrrelse; disse Rammer eller Vcegge maae 

staae perpendiculair og alle i en horizontal Li

nie med den sverste Kant. Bringes nu et Ge-

vcer 100 Alen forved denne Ramme i et Anlceg, 

hvor Sjelens forlængede Axe ved Hjelp af et 

Vaterpas er paralel med Horizonten og falder 

nogle Tommer fra Rammens overste Kant paa 

et anbragt Mcerke, faa vil, naar Gevseret lss-

nes, Kuglens Synken kunne demcerkes fra Di

stance til Distance. 

For des bedre og lettere at bibringe Jcegeren 

Grundsætningerne af den hsist vanskelige men 

uontgjengelig fornsdne Nsdvendighed, at sigte 

rigtigt, vil det vcere meget nyttigt, naar man 

ved Skiveskydningen forst bringer et Gevcer i 

et fast og urokkeligt Leie, giver samme den for-

nedne rigtige Retning, lader Jcegeren trine hen 

og lcere hvorledes han paa forskjellige Distancer 

bor holde, da lssner Gevceret, og saaledes 

overtyder ham om at Kuglens Virkning, un

der 
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der alle Omstændigheder, dog for en stor Deel 

beroer paa Sigtningen. Har han saaledes lcert 

selv at sigte, lader man ham betjene sig af et 

fast Anlceg, og naar Icegeren ligeledes deri har 

bragt det til den stsrste Fuldkommenhed, da 

fsrst skyde paa fri Haand. 

Har nu Icegeren heri opnaaet en vis Fær

dighed, da maa han ligeledes sves i at gjore 

rigtig Brug af de ham nfeddeelte Regler, ved 

liggende lavt paa Jorden, paa Siden eller sid

dende paa Kn<?, at kunne sikkert trcesse. 

Fremdeles maa der endnu gives Icegeren en 

stsrre Grad asFuldkommenhed, ved at lade ham 

skyde efter Skiven, der, ved en eller anden sim

pel Mekanismus kan scettes i en vilkaarlig Be

vægelse. Det forstaaer sig af sig ftlv, at man 

ved enhver nye Methode at flyde, fsrst begynder 

med korte Distancer og ender med den muliqst 

stsrste, samt ikke gaaer for hastigt fra det Eene 

til det Andet. 

Flittig Dvelfe, rigtig Underviisning, fmaae 

Velsnninger for de sig Udmærkende, og Taal-

modighed, vil saaledes snart danne gode og i 

Felten frygtelige Skyttere. 

Disse Skydeøvelser maae saa meget muliat 

foretages i stille og tort Veir, samt nsie opteg

nes i en dertil indrettet Tabel, pas hvilke Di-

stan-
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siancer, med hvilken Retning og i hvilken Stilling 

hver Mand har skudt, samt hvormange Skud og 

hvilken Virkning de have frembragt. Om Skivens 

Centrum gjores i lige Afstand 7 Cirkelflag, og 

inddeles saaledes i poiin«, for desbedre at kunde 

bestemme Kuglernes rigtige Anslag. 

§. 8. 

Om Sigtningen i aaben Mark. 

s. Hor rigtigen at kunne sigte og med Nytte an

bringe sit Skud, hsrer fremdeles, at Jageren 

har et sikkert Diemaal, en Fardighed, han i 

mangfoldige Begivenheder vil komme til at bru

ge, og hvilken for ham er uundvarlig. 

Til heri at ove Jaegeren, lader man noget 

Mandstab bortfjerne sig i en betydelig Afstand, 

hvilke paa et vift aftalt Tegn fatte sig i Be

vægelse og fra Distance til Distance komme noer

mere. Hver Gang de gjsre holdt, maa Jage

ren tilkjendegive hvilke Forandringer han de

marker hos dem, hvorimod man underretter 

ham om Afstandens Stsrrelfe, ved hvilke gjen-

tagne Svelser Jageren endellg vil bringe det 

til en Slags Fuldkommenhed i at gisse Di

stancer. 
b. Lndstj^ndt hvert Die ikke er lige skarpt, saa 

kan dog Fslgende tjene til Vejledning ved flige 

Svelser: Dver 
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Over 2ooc> Skridt bemcerkes af Infanteriet 

intet uden Gevcrrenes Blinken. Seer man der

for ingen Farve af samme, inger Roder, ingen 

Mundering, faa er det stedse ud over denne Di

stance. Ved Kavalleriet sees i denne Afstand 

Roderne, uden bestemt at kunne erkjende at det 

er Folk til Hest. 

Paa iZoo Skridt ffjelnes ved Infanteriet 

Roderne, ved Kavalleriet sees endnu ikke be

stemt Hestene, men man seer dog at det er Folk 

til Hest. 

Paa icxn Skridt, stjelner man undertiden 

allerede Hovedet fra Kroppen, dog sees samme 

forst paa 600 Skridt ganske tydeligt. 

Paa 4vo indtil zoo Skridt begynder man ty-

deligen at kunne iagttage Ansigtet, Tresserne 

og Opslagene. Paa indtil 70 Skridt sees 

Dinene af nogle Folk som et Punct. 

c. Sigter Icegeren paa en i lige Linie for han^ 

stillestaaende Gjenstand, da maa han fatte sam

me kort fra neden, for at gjsre sit Skud virk

somt i Midten. Noermer samme Gjenstand sig i 

lige Linie end mere, saa fattes den endnu kortere 

fra neden, fordi Jageren ved Objectets Ncer-

melfe taber i Distancen, og Kuglen endnu stiger, 

folgelig derved trasser Midten af Gjenstanden, 

hvorpaa han sigtede. 
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6, Bortfjerner en Gjenftand sig i lige Linie, saa 

fattes samme hsit, da den ved Afstandens For-

sgelse selv kommer i Skuddet formedelst Kug

lens Synken. 

s. Vil Jaegeren, der besinder sig i Dalen, sigte ef

ter en Mand, som staaer paa en Hsi eller en 

Bakke, saa slaaer han i Forhold til Distancen, 

hvilken han maa vide at beregne, hoit paa sam

me an. 
f. Trekker Objettet sig end mere tilbage op paa 

Hsien, saa holdes ester Hovedet, etter ester 

Omstændighederne vel ogsaa endnu noget der

over, og maa han da holde S'gtet ^aalcenge, 

indtil den sverste Kant af Hatten eller Huen 

kommer for Mundingen, da han fsrst trykker 

lss. 
I samme Forhold sigtes dybere, naar det paa 

Hoiden staaende Object ncermer sig ned ester 

imod Dalen. 

g. Vesindsr Jageren sig paa ewHoi sg Gjenstan-

den for Skuddet i Dalen, saa fattes samme 

kort fra neden. Viger Objettet endnu mere ned 

i Dybden, da tages det endnu kortere, og hvis 

det fra Dybden af ncermer sig Jaegeren, da 

holdes noget heiere. 
k» Hcender det sig at Icegeren paa Hoiden og Gjen-

standen i Dybden ere i en paralel Linie med hin-
an-
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anden, saa forholder han sig, som naarhan vil 

fkydepaa en i lige Linie for ham ftaaende, eller 

paa ham ncermere kommende Gjenstand. 

!. Forekommer Jageren en bevagelig Gjenstand, 

som krakker sig til hsire eller venstre, saa hol

des derpaa til hsire eller venstre for samme og 

holdes Sigtet saa lange, indtil han endnu 

skimter Gjenstanden, hsire eller venstre af 

Mundingen, da samme derved afsig selv kom

mer ham i Skuddet. Efter hvert Skud maa 

nsie sees efter Fanghullet, om samme ryger 

og er aabent, da det ellers maa renses med 

Fjadren. 

K I Henseende til det hsiere eller lavere Anlag, 

og Forhold ved Objecternes langere eller kortere 

Frastand, maa enhver god Jager, ved idelig 

gjentagne Bvelser, nsiagtigen lare at bedsm-

me i hvor lang en Afstand Gjenstanden er og 

hvor hastig sammes Bevagelse, for at kunne 

anbringe sit Skud med den bedste Virkning. Li

geledes, om han stal tage flint, halvt, eller 

fuldt Korn i Kjerven, og om Gevaret ved egne 

Feil barer til en eller anden Side, eller om 

Kuglen ved Vejrligets Forandring taber sin Di-

rection. 

Skydes over Vand, da maa Sageren vel be-

marke at den over samme svavend? tpkke At-

c F 2 mos-
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mosphoere forkorter Skuddet meget, og han 

folgelig maa holde hsiere. 

in. I en 2(fftand 
af 100 Skridt sigtes scrdvanlig midt paa 

Manden. 

— i5O — . . - Paa Brystet 

— Loo . . . efter Hsvedee 

— 250 — . . . efter Hatten 

— zoo — . . efter Hattespidsen. 

Efter hvilke angivne Sigtningspuncter Jcege-

renda selv maae vide at rette sig i Overeensstem-

melfe med den nsieste Kundskab om sit GevKr. 

n. De nu brugelige Visir Gevcere give efter de

res Indretning fslgende Skudvider. 

Ved Sigtningen igjennem Kjerven af det uop

trukne Visir og Kornets bsieste Punct, erhol

der Gevceret en halv Linies Elevation og giver 

100 Alen, som scedvanlig kalde Kjcervstuddet. 

Naar Visiret er optrukket indtil 

den fyrste Streg fra oven . . 200 Alen 

den anden — zoo ---> 

den tre die — ..... 4^0 —-

den fjerde ..... 500 

0. Riflen giver ved Sigtningen over det uoptruk

ne Visir en Skudvide af 100 Alen og over den 

opslagne Klappe 209 Alen. 
Ved 
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Ved Sigtningen over det uopklappede Visir 

sg Kornets hsieste Punct erholder Lsbet en Ele

vation af i Linie z Skrupler og ere de indskudte 

paa de forbencevnte Distancer. 

5 t e  K a p i t e l .  

Dm Samlingen ved Kompagniet, sammes 

Inddeling, Af- og Opmarsch. 

tz. i. 

kompagniets Mandskab maae stedse voere range

ret igjennem begge Gelederne fra Flsiene tilMid^ 

ten, og faa ofte Kapitainen faaer en nye Jaeger, 

maae han strax indrangeres faa godt som,^muligt 

er, for at enhver Mand kan Hav5 Kundskab om, 

til hvilket Geled han henhsrer, hvem der er hans 

For- og Sidemand og faaledes selv vide at rangere 

sig. Det unge i Vcext staaende Mandstab maa-

les hvert Aar, Kapitainen maae have Rangeer-

roullen over sit Kompagnis. 

Mandskabet maae ikke kommanderes, forend 

til det Klokkeflet, der skal antrcedes; men Over-

og Underofficerer maae have indfundet sig deh al--

lerede. 

§. 
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§» s.' 

Dm Inddelingen. 

Kapitainen troeder didhen, Hvor han vi! at 

den hoire Floi skal ftaae, og kommanderer: Til 

Gevoer! 

Mandstabet trceder an med Gevceret ved Fo

den i 2 Geleder og saaledes som det er rangeret, 

sluttende sig Arm til Arm, med z Skridts Afstand 

imellem Gelederne. 

Underofficererne troede, i det de til Midten 

rangere sig efter deres Storrelfe, 4 Skridt frem 

for Midten af iste Geled, og Halvmaanebloeferne, 

Paa samme Maade rangerede og med Hornet under 

den hsire Arm, 8 Skridt for Underofficerene, Front 

iwod Kompagniet. Kommandeerfergeanten trå

der midt for Kompagniets iste Geled med Gevce

ret ved den venstre Fod oploefer Noullen og giver 

Kapitainen Napport, hvorpaa han trceder ind hsire 

af Underofficerene. Officerene efterses imidlertid 

Mandskabets Paakloedning og Armatur, nemlig 

Kapitainen og Secondlieutenanten iste Geled, Pre-

nnerlieutenanten og Foendrikken det sdet, hvorom 

der gives Rapport til Kapitainen og troede da 4 

Skridt frem for Underofficerene. 

Skal der uddeles Krudt ellerAmunition, for

rettes dette af Foureren og Vaabenmesteren. 

Kors. 
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Nols. Skal uden Gevcer stilles, da kommanderes ikkun: 

Trced an» 

Kapitainen kommanderer: 

Ret Eder! 

I Armen! 

lrcekkende Migemed de svrige Officerer Sablen. 

Hernceft gjsr Kapitainen Roderne fulde, af-

deler Kompagniet i 2 Divisioner og 

4 Trops, 

samt inddeler Underofficerens paa folgendeMaade: 

den ifte og største paa Kompagniets hoireFl^i, 

dcn 8de og ncrst største — — venstre 

den 2den paa lMre Fl^L af 2den Trop 

Romd. Sergten. paa h^ire 8!?i af 4de Trop 

dcn zdie paa h^»ire 8l^i af zdie Trop 

den 4de bag den iste Trop 

den 5te bag den 2den Trop 

den 6te bag den zdie Trop 

den 7de og næstsidste bag 4de Trop. 

O f f i c e r e r n e  i n d d e l e s  s a å l e d e s :  

Aapitainen forer, 

Premier - Ljemenanten slutter, 

Second-Lieutenanten forer zdie Trop, 

FcendrMen forer 2den Trop. 
Nors. En blind Rode, som maatte v«re, er altid paa 

venstre Flsi^ og den Feilende mangler i 2det 

Geled; ligesom og en blind R^de tMs tillige, 
med 
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med «n fuld. Mangler en heel Rede af den ful

de Styrke, da mangler den ved anden Trop, i 
ovrigt maae Troppene, faa meget muligt vcere 

lige jtoerke, sårdeles fsrste og fjerde. 

Kapitainen trceder frem for Midten af Kom

pagniet og kommanderer: 

Over - sg Underofficerer hver til sin Post! 

Kapitainen saavelsom Officerene eg Underof

ficerene gjsre fra Midten hsire og venstre om, og 

begive sig til deres Poster. 

Floimomdene af Troppene, loegge til Tegn 

for de Indtrædende Haanden til Hatten. 

Kapitainen henstiller sig for den anden Rode 

affsrsteTrop, Premier- Lieutenanten for den an

den Rode af Kompagniets venstre Flsi, Second-

Lieutenanten for den anden Rode af tredie Trop, 

Foendrikken for den anden Rode af anden Trop, 

tagende samtlige 8 Skridts Afstand fra iste Ge

led De sluttende Underofficerer have 4 Skridts 

Afstand fra 2det Geled, og staae bag Midten af 

deres Trops. Halvmaaneblceferne troede i et Ge

led 4 Skridt frem for Midten af deres Trops. 

Zsvra. Desforuden inddeles hver Trop i 2 halve Trops, 

sa» at iste Trops iste Halve og 4de Trops 2den 

Halve blive lige ftcrrke, og 4 Patrouller fra Z 

til 4 Roder, ligesom og hver Divisions ferste 

Geled kaldes de ulige Nummere, siden hver Mand 

i samme fra hsire til venstre Mi bemærkes med 
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Geled forer Navn af de lige Nummere, og Fol

kene i samme bemcerkes med lutter lige Tal, 

ssm- 2, 4, 6, 8 0. s. v, Skal der formeres eet 

Geled, som stedse fleer, naar Jcegerne staae bag 

Fronten af en til CharZering formeret Bataillon, 

da tages til venstre et Skridts Afstand imellem 

hver Rode, og det 2det Geled eller de lige Num

mere trceder frem paa venstre Side af deres For

mand, som ere de ulige Nummere, hvorved det 

Hele gjsr en ordentlig Fslge af Tal. 

For at ove Mandskabet i saaledes at formere 

sig, lader man det, naar det staaer sluttet, enten 

til venstre, hsire eller fra Midten gjsre armlss, 

hvorpaa Roderne hver tage et Skridts Afstand. 

Naar der kommanderes: 

I eet Geled, Ret Eder! 

saa triner det andet Geled frcm i forste, 

venstre af deres Formccnd. 

Skal der igjen formeres 2 Geleder, saa kom

manderes : 

I to Geleder, Ret Eder! 

Hvorpaa de lige Nummere troede bag ved de

res Formcend, og stal det Hele atter slutte Arm 
til Arm, kommanderes: 

Appel! 

Ved disse Avelfer beholdes Geviret stuldret, 

og Dinene kastes, medens samme, til den Flsr 
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eller Rode, fra hvilken Aabningen, eller til hvil: 

ken Unflutningen ffeer, ligesom ogsaa samme ef

ter fuldfsrt Bevcegelse og^ Retning af hver Jaeger 

kastes til hoire. 

§. 3-

Om et Kompagnies Afmarsch til hoire. 

Naar et Kompagni stal afmarschere, kaster 

Aapitainen sig, i det han tillige trcrder et godt 

Skridt frem, hoire omkring og kommanderer: 

Giv 2lgr! 

Floimanden i isteGeled trcedcrhurtigS Skridt 

frem, i det han i anden Marsch gaaer lige ud og 

gjsr venstre om, den i 2det Geled troeder et Skridt 

frem, men gjor ingen Vending. 

iPresenteer Gevceret! 

Gevcerer paa Skuldren! 

Hvilket Alt gjores ester Vink afFloimandm 

og med ham tillige. 

Fremad stut Gelederne, 

Marsch! 

Det andet Geled flutter sig med 3 muntre 

Skridt an til fsrste og Officerene blive stille-

staaende. 

Udkrcever Nsdvendigheden, at det fsrste Ge

led flal slutte sig baglends til Set andet, faa mar-

schere 
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schere Officerene og Halvmaaneblceserne ved denne 

Lejlighed z Skridt tilbage. 

Et Kompagni afmarscherer scedvanlig gjerne 

med Trops eller og med halve Trops, i al Fald 

kan det og skee med Patrouller, eller hsire og 

venstre om, alt ester Terrainets Beskaffenhed. 

Vorder nu til Afmarschen kommanderet: 

Ned Trops h^ire sving! 

Da paa Ordet Sving! kaste de hsire Flsi-

rncend Oinene til venstre, mcn alle svrige behol

de dem til hsire og gaae Halvmaaneblceserne 4 

Skridt frem for Kapitainen, som fremdeles kom

manderer: 

Marsch! Marsch! 

Flsimcendene gjsre hsire om, Troppene ls-

be rast op, og efter 5 Svingning er gjort kom

mandere disses Fsrere ligesom og Kommandeerser-

geanten, der under Svingningen er traadt frem 

for 4de Trop, enhver til sin Trop: 

Holdt, Ret Eder! 

Hvorpaa Flsimcendene igjen see til hsire. 

Skulde den fsrste Trop marschere lige ud, da 

maae den derom blive averteret, i hvilket Tilfcrl-

de der paa Kommandoordet: Marsch! Marsch! 

rykkes faa langt frem, at dens venstre Flsi stsder 

perpendiculair paa samme Flsi af 2den Trop, 

hvis Ferer strax ester at have kommanderet: 

solde, 
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Ret Kder^ 

kommanderer: 

Venstre sving! 

Afmarfcheres venstre og 4de Trop skal mar-

schere ligs ud/ forholdes vics ver^. Naar alle 

staae fcerdige til Afmarfchen, faa kommanderer 

Kapitainen: 

Marsch l 
Det hele Kompagni trceder an paa eengang, 

Halvmaaneblceserne beholde Hornet under Armen, 

og Kapitainen forfsier sig til sin Post. Det sdet 

Geled salmer sig under Marschen paa et Skridt 

fra fsrste, men slutter sig igjen an, saasnart der 

kommanderes: Holdt! eller for at svinge paa Or

det Slut! 
Kompagniet marscherer i fslgende Orden: 

s. Halvmaaneblcrserne. 

b. Tre Skridt bag disse Rapitainen. 

0. Tre Skridt bag ham, fyrste Trop«. 

S. 6<endrikken og 3 Skridt efter ham anden 

Trop. 

e. SeconLlieutenanten og z Skridt efter ham 

tredie Trop. 

5. Rommandeersergeanten og z Skridt bag 

ham fjerde Trop. 

x. 6 Skridt efter denne fslger Premierlieute-

N^Ntsn. 
Paa 
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Paa hsire Flsi af hver Trop marscherer den 

dertil afdeclte Underofficeer, ligesom og med Z 

skridts Afstand de der siulle. Den 7de Underof

ficeer trceder imedens Udfvingningen varer i Kom-

mandeersergeantens Stced paa hsire Floi af 4de 

Trop den fra venstre Flsi flutter bag samme 

Trop. Skulde ved et Kompagni feile en Officeer, 

da fores 2den Trop af Foureren og flutter da in

gen Underofficeer bag zdie Trop, var der ikkun 

2 Officerer tilstcede, da fores 2den Trop som 

sagt af Foureren, zdie Trop af Kommandeerser-

geanten og 4de Trop af den celdste Underofficeer, 

paa hvis Floi dog desuagtet kommer en Underof

ficeer, og flutter da ingen Underofficeer bag iste 

og zdie Trop. 

5 . 4 . ^ ' i  ^  ^  

Om et Kompagnie, som indsvinger venstre. 

Naar Kompagniet kommer i Ncerheden af 

Forsamlingspladsen, maae den fsrste Trop gi

ves et xoint clo vrie, hvorpaa den ved Indsving

ningen staaende Flsi maae marschere, fslgelig, 

da til hsire er afmarfcheret, troede Trop-Kom-

mandeuren haa Ordet: 

Der stal marscheres op! 
paa venstre Flsi af deres Trops, kommanderende 

tillige: 

Ses 
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See til venstre! 
Det andet Geled flutter tcet an til det forste, 

vg alle Trops rette sig vel paa hinanden i Mar-

schen, og observere nsie den fornsdne Distance. 

Kapitainen troeder ud til Siden for at komman

dere, og Underofficeren fra hsire Floi af iste 

Trop i hans Sted paa sammes venstre Flsi, 

kommanderer ligeledes: See til venstre! 

Naar den ssrste Trop er kommen xoivr 

xni, som er venstre Zlsi af 4de Kompagni eller 

Lden Bataillons 8de Peloton, saa noer som til 

Indsvingningen behsves, kommanderer Kapitai

nen: 

Hele Rompagniet Holdt? 
Paa Ordet Holdt! staaerAlt ubevcegslig stil

le, Mandflabet beholder Vinene til venstre, og 

de som ere traadt hen paa Troppenes venstre Flm 

forblive endnu paa samme. 

Kapitainen sorfoier sig derpaa hen bag xoint 

Z'apxui, for derfra at see om alle Trops-Kom-

mandeurer ere rettede i det opgivne xoinr cls vue; 

hvorefter han retter i Allignementet og tråder igjen 

til Siden, for at kommandere: 

Med Trops, venstre svmg! 
Paa Ordet med Trops! troede disses Fs-

rere, som staae paa venstre Floi, frem for Midten 

«f samme ; alt beholder Vinene til venstre egUn-
der-
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derofficeren affsrste Trop stiller sig igjen paa sin 

Plads paa hsire Flsi. 

Marsch! Marsch! 
D?n venstre Flsimand af enhver Trop gjsr, 

Paa Ordet, venstre om, bliver med lige Skuldr? 

ubevægelig staaende i Allignementet, og kasterBi-

nene til hsire. Hver Trop lsber rask ind uden 

at tabe Retningen af sin venstre Sidemand, til 

hvilken der sees, ellsr styrte frem over Linien. 

Er den hsire Flsimand til paa 2 Skridt ncer ls-

bet op, kommanderer hver Tropssrer til sin 

Trop. 

Holdt, Ret Eder! 

Mandskabet kaster Dinene til hsire, og de 

som kommandere Trops trcede strax hen paa det 

Sted, hvorfra der skal rettes, og gjsre dette paa 

«en Gang, nemlig Kapitainen fra iioim 

af paa den venstre- Floimand saavel af iste som 

2den Trop, F«ndrikken trceder hen ved venstre 

Flsimand af iste Trop, rettende derfra den 2den 

Trop paa sammes og zdie Trops venstre Flsi

mand, Secondlieutenanten trceder hen ved venstre 

Flsimand af 2den Trop, rettende derfra den zdie 

Trop paa sammes og venstre Flsimand af 4de 

Trop; Kommandeerfergeanten trceder hen ved 

venstre Flsimand as zdie Trop, rettende derfra 

den 
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ben 4de Trop paa sammes venstre Flsimand og 

det opgivne xoint cis VUS. 

Efter fuldendt Retning trcede de igjen paa 

deres Poster, nemlig Officerene for Fronten, Kom-

mandeersergeanten paa hsire Flsi af 4de Trop, 

og den der saaloenge i hans Sted indtraadte 7de 

Underofficeer bag 4de Trop. Halvmaaneblceser-

stille stg ester Indsvingningen strax igjen for 

Midten af Kompagniet og Underofficeren paa ven

stre Flsi indtager atter her sin Plads. 

Kapitainen gjsr Front imod Kompagniet og 

kommanderer: 

BaglendS aabner Gelederne, 

Marsch! 

Det 2det Geled gjsr trende Skridt tilbage, 

Net Eder! 

KapitaiNen gaaer hurtig hen paa hsire Flsi 

af 2det Geled, rettende samme fuldkommen pa-

ralel med det iste Geled, hvorved han i Særdeles

hed maae iagttage, at de fsrste 5 til 6 Mand paa 

hsire Flsi have den nsiagtigste Paralel; thi faa 

vil for de svrige Retningen snart voere fardig. 

Kapitainen kommanderer fremdeles: 

Giv Agt! 

Presenteer Geviret! 

Gevceret paa Skuldren! 

Flsi-
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Floimcendene tråde derpaa tilbage i deres Ge

leder: 

Ved Soden! 

§. 5. 

Om et Kompagnies Afmarsch til Venstre. 

Afmarscheres venstre, saa bliver Inddelingen 

den samme, paa det ncer at Rommaktdeer-Serge-

amen kommer paa hsire Flei af 2den Trop, den 

7de Nnderofficeer paa hsire Flsi af 4de Trop/ 

og den sden UndersffLceer trceder ligesom den 5te 

ogsaa bag 2den Trop indtil Udsvingmngen er ffeet, 

da han indtager Rommandeer-Sergeantens plads 

paa denne Trops hsire Flsi. 

Paa Ordet: sving! kastes Dinene til venstre/ 

undtagen af de venstre Flsimcend, som see ind i 

Getedet; Halvmaaneblceserne gaae hen for 4de 

Trop, SecoudUeutenanten stiller sig hen for fsr-

sle og Fccndrikken for zdie Trop. 

Paa Marsch! Marsch ! lsbes flink op og paa 

Holdt, Ret Eder! staaer al! og seet igjen til hsire. 

Under Afmarfchen er Rapiramen 3 SkubL for 

Prenuerliemenanlen, havende Zalomagneblse-

serne i en lige?tsstand for ved sig. 

G 



Dm et Kompagni?, som indsvinger hoire. 

Er asmarfchcret til venstre og skal marscheres 

i Ullignementet, da bliver powt 6'«ps>ui paa ven

stre Flsi af den indsvingede Linie. Tropfmer-

ne trcede altfaa, naar kommanderes: 

Der skal marscheres op! 

paa hsire Flsi af dercs Trop, forholdende sig, 

som fsr er sagt; Underofficererne trcede imidlertid 

tilbage i 2det Geled, hvi-rket slutter rcet an til isie. 

Naar der er gjort Holdt! 

retter Kapirainen ligesom tilforn fra polnr, 

6'axjzul af, begiver sig fvr Midten og tommanderer: 

Med Trops Mre svmg! 

Tropfsrerne trcede for Midten af samme og 

Underofficererne fra sdet i iste Geled. 

Marsch, Msrsch! 
De hoire Flsimcend gjsre hsire om, kastende 

Hovedet til venstre, Troppene lebe op og deres Fs-

rere kommandere: 

Holdt, venstre ret Bder! 
hvorpaa alt staaer, feer didhen, og Retningen 

paa eengang faaledes skeer. 

Den 4de Trop rettes af Premierlieutsnan-

ten, som paa Ordet: med Trops! er traadt 

-frem, hvor, ester Indsvingningen, venstre Alsi 

kommer til at staae, fra nmnr af paa 
sam
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sammes og zdie Trops hoire Flsimand. F«n» 

drikken trceder hen ved 4de Trops hsire Flsi

mand, rettende derfra den zdie Trop paa sam

mes og 2den Trops hsire Flsimand. Romman-

deer-Serj;eanten trceder hen ved zdie Trops hsire 

Flsimand, rettende derfra den 2den Trop paa 

sammes og ifte Trops hsire Flsimand. Second-

lieutenanten trceder hen ved 2den Trops hsire 

Flsimand, rettende derfra den iste Trop paa 

sammes hsire Flsimand og det opgivne xoinr 

vue. Zalvmaanebwserne stille sig firår efter Ind

svingningen for Midten af Kompagniet, i det de 

ligeledes see til venstre. Er Alt rettet, trceder 

SecsndUemenamen paa sin egentlige Plads for 

zdie og Hcendrikken for 2den Trop. Naar Ka-

pitainen kommanderer: See til h^ire! allignerer 

Premierlieutenanten sig med de ssrste; den 8de 

Underofficeer trceder frem paa venstre Klsi, og 

Kommandeer-Sergeanten gaaer hurtig fra 2den 

Trops hsire Flsi, hvor nu den 2den Underoffi

ceer trceder ind, bag om Kompagniet, til samme 

Plads ved 4de Trop; da den 7de Underofficeer 

atter slutter, og Alt staaer i samme Orden som 

forinden Afmarfchen. Gelederne aabnes og ret-

res; Gevceret presenteres, skuldres og tages 

ved Foden. 
G 2 Skal 
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Skal etjKompagnie afmarschere med halve 

Trops til hoire, kommanderes: 

Med halve Trops, !)^»ire sving! Marsch, 

Marsch! - . 
Den hsire Flsimand af hver halve Trop. 

som paa Ordet; sving! maae kaste Oinene ind i 

Geledet, gjor Kendingen; Mandstabet lsber op 

eg Tropfsrerne kommandere: 

^oldt! R.et Kder! 

Underofficererne, som Jutte bag Troppene, 

troede paa hsire Flsi af hver Trovs anden halve 

Deel; Kommandeurerne blive i z Skridts Afstand 

paa venstre Side af deres forste halve Trop; 

HalvmaaneblKserne stille sig for Rapitainen, som 

fsrer, og pr^mierlieutsnattten slutter. Det sdet 

Geled aabner sig under Marschen paa et Skridt 

fra fsrfie, og siutter igjen toet an til samme, naar 

der kontmanderes: 

?5oldt! 

Luer: 

Der stal marscheres op! 

Z sidste Tilfoelde trcede Trop-Konnnandeu-

^erne paa venstre Flsi af deres ssrste halve Trops, 

kommanderende i det samme: 

See til venstre! 

Hvilket angaaer deres hele Trop.> Border 

indsvinget, troede de sluttende Underofficerer 5 

sam-
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samme O' blik igjen bag dereS Trops, oZ iovrigt 

fcrholdes herved som ved hele Trops. 

Ztfmarscheres med Patrouller, kommanderes: 

Uled Patroullcr. hsire sving! 

Marsch, Marsch! 

Hvorpaa disfts Flsim^nd iagttage det sam

me som ved halve Trops. De sluttende Under

officerer trcede ligeledes paa hoire F-oi af hver an

den halve Trops ssrste Patron!!?, Kapitamen fsrcr 

og Premierlieutenanten slutter; d? svrige Kom

manderende marschere med z Skridts Asstand paa 

venstre Side as deres ssrfle Patronlle, og Halv-

maaneblceserne trcede i 2de boleder paa hsire Si^ 

de af forste eller tore Patroullen. Gclederne aab-

ne sig under Marsch en. Skal der marcheres op, 

kommandere Tropsorernc som sædvanlig: 

Gee til vsnsrre! 

og trccde hen ved deres ssrste Pattonilles venstre 

Flsi. Asmarschercs enten med halve Trops, el

ler -Patrouiller, venstre; da forholde de venstre 

Floimcrnd sig vice Tropforerne marschere 

nu paa heire Side af Colonnen i  Linie med deres 

anden halve Trop ell^r sammis forsi e Patro^ille, 

undtagen Kapitaincn o<^ Premi?clieutenanten som 

bliver a la >srs; de siutttnde Underofficerer troede 

paa samme Post, som s^r er fastet. Halvmao? 

nebloeserne marschere i ssrste Fald foran Kapitai-

n^n> 
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mn, i andet Fald, i tvende Geleder venstre af 

4de Trops sidste Patrouille. 
Vorder opmarscheret, trcede Tropkomman-

deurerne, enten paa hsire Flsi af deres anden 

halve Trop, og den derværende Underofficeer bag 

ved denne i 2det Geleed, eller de begive sig ogfaa 

paa samm: Flsi af deres Trops sidste Patrouille. 

Efter skeet Indsvingning, rettes som vcdZ hele 

Trops er foreffreven, og stille Officererne sig igjen 

for Fronten. Skal under Marfchen enten med 

halve Trops eller Patrouiller svinges, saa kom« 

manderes blot til wren.- h^ire, eller venstre, sving! 

hvorpaa denne i den eengang antagne c-i<1encsblot 

dreier sig til d^n Side, hvor den stal hen. 

6 t e  K a p i t e l .  

Om Batailloncns Formering, Marschen eri 

xargcis, Kompagnis og Divisionsviis, 

Reviten og Brigadernes Formering. 

Om Bataillonens Formering. 

(?re samtlige et Regiments Kompagnier saale-

des opmarscherede ved Siden af hinanden, som de 

formere de 2de Batailloner, hvorved Zceger-Kom-
pag-
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pagniet staaer yderst paa ven^re Flsi af anden ̂ 6a^ 

taillon, Arm ved Arm m-d 4de Kompagnie, og 

Bataillons-Kommandeuren kommanderer: 

Gculder! 

Saa tager Iceger - Kompagniet paa ^anlms 

Kommando i Armen, Officererne allignere sig med 

de af Bataillonen, og Halvmaaneblc?strne rette 

sig efter Tambourerne. 

Kommanderes fremdeles: 

Fsrmeer Bataillonen! 
Bliver ved Zceger-Kompagniet Alt stillestaa-

ende; men naar Bataillonen presenterer Gevoeret, 

gjore Icegerne det tillige paaBataillons Flsiman-

dens Vink, og begynder da deres ssrste Greeb med 

VataillonenS andet, hvorved tillige Officererne ka

ste sig hoire omkring, saluter Fanerne, og Haw-

maamblceserne bloese Marsch. 

Er med Spillet indeholdt, og Jcegerne tillige

med Bataillonen igjen stuldre, hidstille Officererne 

sig paa det 2det Tempo. 

2. 

Dm Asmarschen ei? til hsire, og Ind

svingningen til venstre. 

Sluttes Gelederne til Afmarsch, da gjsreIoe-

gerne denne Bevægelse, ligesom og Udsvingningen, 
til-
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tilligemed Bataillonen paa Kommandeurens Kom

mando. Naar ved Bataillonen kommanderes: 

Med pelotons, eller Gectisner, h^ire sving! 

Kaster Kapitainen sig hsire omkring imod 

Kompagniet, gjentagende, i Overeenstemmelsemed 

Icrgernes Inddeling, Kommandoen, og strax efter 

at Tropfsrene have kommanderet: 

^oldt! Ret iLder! 

Kommanderer han fremdeles: 

Hele Rompagmet, Marsch, Marsch! 

CrcelZ til lMre! 
Og naar der er vunden Plads til Fremmar-

fchen: 

Lige ud! Marsch! 

Da Kompagniet i zdie Marsch medGevoeret i 

Armen fortsætter Marschcn indtil sannne i den be-

horige Afstand fra fyrste Bataillcns leto kelown 

midt for Colonnen kan gjs-re 

Zsldt! 

Oppebiende Bataillons Kommandeurens Kom- ' 

man do 

Marsch! 
Skulde Terrainet ikke tillade paa denne Maa-

de at scrtte sig fvr lsten, da, naar ved Bataillo

nen kommanderes: 

Med Pelotons, eller Sectioner, Wre smng! 

Gisr-



Gjsr I«ger-Kapita''nen ligeledes Front imod 

Kompagniet oo kommanderer: 

Vaglcrnds Marsch! 

Hvorpaa Kompagniet gjsr saa mange Skridt 

tilbage, som behoves for ikke at hindre Bataillo-

nen ved Fremlobningen. Kapitainen kommande

rer fremdeles: 

Hslht! 

^^»ire om! 

Gevceret i hpire ^aand! 

og naar ved Bataillonen kommanderes: 

Marfch, Marsch! 

da lober hele Jager - Kompagniet bag om beg

ge Bataillonerne frem for iste Bataillons tSte Pe

loton, hvor det i den fornsdne Afstand fra Ba-

taillonen, paa Kapitainens Kommando, formerer 

hele eller halve Trops til venstre, alt eftersom Ba-

taillonen er udsvinget med Pelotons eller Sectio-

ner. VarRummetendog saa indskrænket, atKom-

pagnietjikke kunde 'marschere baglcends, kan Ka-

pitainen, naar Gelederne fluttes, lade gjerehsirc 

om, og faaledes scette sig g l.i ic-ce. 

I det Jcegerne formere sig tage de Gevceret i 

Armen, og blive paa TropforerneS Kommando: 

Aet Eder! 

stillestaaende, indtil Bataillons - Kommandeuren 

kommanderer: 

MarschJoe-



io6 

.Inger-Kompagniet mars herer i s.^mme Or

den, som ved dets Afmarsch fra Kompagniets Sam

lingsplads, og fslger strax efter Majoren foran 

Temmermoendene. Halvmaaneblceserne blcese un-

derMarfchen, og naar vedBataillonen flaaes af, gi

ves fo? Ioezerne Signalet: 

Zcrng vver! 
Tager Bataillonen Gevoeret i Armen- eller 

gjsr hviil, kommanderes ogsaa til Joegerne: 

Hviil! 

Skal Regimentet indsvinge sn ogBa^ 

taillons-Kommandeuren til den Ende kommanderer: 

Der j?al marscheres op! 

saa kommanderer Iceger-Kapitainen: 

Trcek til h^ire! 
sg naar Kompagniet er kommet saa langt ud til 

hsire, at Regimentet ubehindret kan defilere forbi, 

gjmes: 

Holdt! 

indtil 2den Bataillons sde Pelotoner passeret, da 

Kapitainen atter scetter sig i Marsch, lader trcrkke 

t:l venstre, for at komne i Allignementet, og kom

manderer: 

.Der j?a! marscheres op! 
Hvcrpaa Tropfsrerne troede paa venstre Floi, 

kommanderende: 

See til venstre! 
Og 
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og Kompagniet faaledes fslger Bataljonen, ind-

til der gjores holdt og indsvmges; hvorester da 

Enhver atter indtager sin egentlige Post, naar 

Kompagniet staaer on xara6e for sig. 

§. Z-

Om AfmarsHen en til venstre, og Ind

svingningen til heire. 

Afmarfcheres venstre, da fluttes l igeledes Ge

lederne paa Bataillons-KommandeurensKomman

do og naar ved Bataillonen kommanderes: 

Med Pelotons, eller Sectioner, 

venstre sving! 

saa aftager Isger-Kapitainen efter fin Inddeling 

samme; vaa 
Marsch. Marsch! 

udsvinge Icrgerne tilligemed Bataillonen; havs 

Troppene fuldfort ^ Deel Svingning til venstre, 

saa kommanderer KapiLaimn: 

Lige ud! 

og lader Kompagniet i anden Marsch rykke 25 

Skridt frem for at give den fornodne Plads imel

lem Jagerne og 8de Peloton, hvorpaa han kom

manderer! 

Zele kompagniet Holdt! 

Alt 
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Alt staaer pg oppebier Kommandeurens videre 

Kommando til Afmarsch, da Halvmaaneolceserne 

ogsaa medfslge paa Majoren. 

Skal en lime indsvinges, trcede Tropfsrerne 

paa Balaillons Kommandcurens Kommando: 

Der fZal marscheres op! 

for deres Trops heire Flsi og marschere vel rette

de paa hinanden i Allignemcntet, samt gjsre holdt 

og indsvinge tilligemed Bataillonen, hvorefter da 

alt stiller sig ligesom forinden Afmarschen. 

Saasnart de Personer, som marsAere bag 

Isgerkompagniet, men ^ la for Lde Peloton 

af 2den Bataillon, forlade denne Jntervalle og 

hvorfor der blev rykket 25 Skridt frem, lader Ka-

pitainen gjore 

Rorte S?ridt! 

indtil bemeldte Peloron har erholdt sin behorige 

Distance. Skulde denne Afstand ikke kunne vin

des medenS Marschen, da gjsres efter Indsving

ningen hsire om, og sluttes i anden Marsch til 

Bataillonen. 

§. 4. 

Dm Marschen vn og Indsv.ingninZen 

af enkelte Jogger-Divisioner. 

Aftnarschcres ho-re :ued Trops, skeer det L 

felgende Orden, nemlig ved iste Division: 

s) 2ds 



s) 2de x?alvmaanebtces^re> 

d) Aapitamen. 

c) iste Trop, hvorved i Underofficer paa hsire 

Flsi og 4de stutter, 

6) 2den Underofficeer som nu forer 2den Trop-

e) 2den ^Trop, hvorved 5te Underofficer paa 

hsire Floi og bte flutter. 

5) SecondlieuLenanten. 

V e d  2 d e n  D i v i s i o n :  

s) 2de Zalvmaaneblcesere. 

K) Premisrlieutenanten. 

c) zdie nu ogsaa ifte Trop, hvorved zdie Un-

^ derofficeer paa hsire Flst. 

6) Ronnnandeersergeant^tt, som forer 4de, 

nu ligetedes 2den Trop, 

e) 4de nu 2den Trop, hvorved 7de Underoffi-

ceer paa hoire Floi og bde flutter. 

I) FcrudrikLcn. 

Marscheres med halve Trops bliver Kapitai-

nen og Premierlieurenanten for deres Divisioners 

iste Trop, Secondlirutenanten og Fandrikken 

flutter, 1 Underofficeer blivsr paa hsire Floi af 

hver halve Trop, og den 6ts flutter bag iste Di

vision. Skeer Afmarschen med hele Trops ven

stre, iagttages folgende: 

2 d e n  D i v i s o n ,  

?») 2de Halvmaaneblssere, 

d) P.e-
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d) premierlieutenanten. 

c) Rommandeersergeanten, som forer 2den 

Trop. 
6) 2den Trop, hvorved 7de Underofficeer paa 

hsire Flsi. 
e) zdie Underofficeer, som forer ifte Trop. 

t) ifte Trop, hvorved Lde Underofficeer paa 

hsire Flsi. 

§) Fandrikken. 
i s t e  D i v i s i o n :  

«) 2de Halomaanebl<Tsere. 

b) Rapitainen. 
0) 2den Underofficeer, fom forer 2den Trop. 

6) 2den Trop, hvorved 5te Underofficeer paa 

hsire Flsi. 
<?) 1 ste Underofficeer, som ssrer ifte Trop. 
5) ifte Trop, hvorved 4de Underofficeer paa 

hsire Flsi og 6te slutter. 

g) SecondUeutenanten. 
Er der afmarscheret med halve Trops, har 

Kapitainen og Premierlieutenanten deres Post for 

Divisionernes sidste halve Trop, hvorimod Se-

condlieutenanten og Fandrikken slutter bag ocn 

fsrste. Paa hsire Flsi af hver halve Trop mar-

scherer t Underofficer, og den 6le flutter ved ifte 

Division. 

Ind-



Indsvinget enten venstre eller hsire, med hele 

eller halve Trops, da tjener derved det samme ril 

Rettesnoer, som i lige Tilfoelde er bestemt for et 

heelt Komvaanie, og her kan blive anvendeligt. 

§. 5. 

Om Specialrevuen. 

Er et Regiment indsvinget i sit Allignement, 

og Kompagnierne formeres til Specialrevuen, ds 

bliver ved Jceger-Kompagnierne alt stille staaen-

de, undtagen at det ved samme sig besindende 

Mandffab, som formedelst en eller anden Aarsag 

ikke trceder med under Gevcer, men dog kan og 

maae vcere med tilstcede, i nogen Afstand rangerer 

sig i eet Geled bag Fronten. Begynder Revuen, 

lader Kapitainen eller den hoistkommandercnde 

Officeer Geviret presemere, og overleverer den 

scedvanlige Liste til Regimentschefen eller Kom-

mandeuren, hvorpaa Gevceret ftuldres. Skal 

Grebene med Gevceret gjores, kommanderer Ka^ 

pitainen: 

kompagnier erercere! 
Hvorpaa Halvmaanlblceserne fra Midten gjs-

re hoire og vhnstre om, og hurtig stille sig yderst 

paa begge Flsiene af fsrste Geled. Haandgrebe-

ne saavelsom Lhargerings Grebene gaaes nu paa 

alle muelige Maader igjennem, hvorved de for 

Fron 



Fronten staaende Officerer kaste sig hsire omkring 

imod Kompagniet, naar dcr tages fladt, og igjen 

hidstille sig naar Gevceret tages i Armen. 

Befales, at Kompagniet stal prefentere de 

ved en Bataillon forefaldne Dcekninger, trceder 

Kapitainen midt for Kompagni-t og kommanderer: 

Kormser Bntaillotten! 

Hvorpaa fra Midten tages z Skridt Distance 

til hsire og 2 til venstre, faa at der bliver eet 

Skridts Mellemrum imellem hver iste og 2den 

halve Trop, og ligeledes eet Skridt imellem ven-

sire Flsimand af 2den og Underofficeren paa hsire 

Flsi af zdie. Til samme Tio trcede de 4 bag 

Kompagniet sluttende Underofficerer frem i iste 

Geled paa hsire Flsi af hver anden halve Trop, 

og opfylde de for dem d". gjorte Lukker. Halo-

waaneblcescrne sra venstre Flsi gaaer bag om Kom

pagniet hen til Midten, hvor de bag hinanden 

siille sig hsire af Underofficeren ved zdie Trop, og 

saaledes marquere Fanen, de fra hsire Flsi stille 

sig derimod med 4 Skridts Afstand for Midten af 

iste Geled, og forbliver den ene af dem hos Ka-

pitainen, den anden hos Premierlieutenanten, 

som begiver sig hen til Kapitainen, og dirige

rer ZcegerneS Bevægelser. 
Secondlisutenanten fsrcr Icegernes venstrs 

Flsi, og stiller sig ved den yderste Mand af sam
me, 
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me, ligesom Fandrikken fsrer hsire Floi og foet-

ter sig ved denne. Kommandeerfergeanten fsrer 

Midten og trceder hen paa hsire Flsi af Icegerne 

bag zdie Peloton, Foureren troeder derimod ind 

paa hsire Flsi af Icegerne bag 5te Peloton, og 

optages hans Plads i Bataillonen af en duelig 

Inger, som kan kommandere et Peloton. Kom

pagniets forste Geled, som boerer Gevoeret i Ar

men eg ikke foetter Bajonetten paa, marqverer 

saaledes enBataillon inddeelt i 3 Pelotons, hvor

af enhver har sin Kommandeur. Det sdet Geled 

bemcerker de bag samme Aaaende Joegere, ind« 

deelt i lige og ulige Nummere, 2 Trops, 4 hal

ve Trops og 3 Patrouillcr, hvoraf en siaaex bag 

hvert Peloton. 

Kapitainen kommanderer fremdeles: 

Glut Gelederne Marsch j 
da andet Geled, eller de nu varende Joegere, 

slutte indtil paa et Skridt an paa Bataillonen. 
Med det Hele evoluerer Kapitainen, ligesom ved 
en Bataillon, hvis forffjellige Bevaegelfer Pre-
mierlieutenanten paa den fsrstes Avertissement be-
hsrigen lader dakke. Skulde det iste Geled bru
ges som Joegere, det 2det derimod marqvere Ba
taillonen, dagjsresfra Midten Armlss oz sdet 

Geled troeder om med iste, hvorefter da Alt for

meres paa samme Maade, som forhen er fastsat. 
H Ere 



Ere Evolutionerne igjennemgaaede, komman^ 

deres: 

Lormeer Rompagnist! 
Da Alt rangerer sig ligesom forinden Re

vnen begyndte, og Kompagniet indtager sin sæd

vanlige Plads paa venstre Kloi af 2den Bataillon. 

Udsvinger Regimentet for at gjsre Revuemar-

schen, soette Jcegerue sig 5 tele for samme, li

gesom og naar SQ xarscie marscheres^ 

§. 6. 

Om Jcegernes Placering naar Brigaden forme

res og Artilleriet er ved Bataillonerne. 

Er Brigaden formeret, fatter Jager Kom

pagniets ifte Division sig bag isteBataillons hoire 

Flsi, saa at den kommer til at ftaae en ecZiellon 

med Bataillonen, 6 Gkridt bag sammes 2det el

ler zdie Geled og lige for Zntervallen. Den 2den 

Division iagttager det samme ved ligeledes at 

soette sig bag hsirs Flsi af 2den Bataillon. 

Officerens stille sig for Fronten af Divisio

nerne, og Halvmaaneblceserne i behsrig Afstand 

fra Midten. 

Alle Grech, Bevcegelser og Honneurs, som 

af de en psrs^e staaende Vatailloner udfores eller 

gives, efterfølges strax af ZKgerne paa deres 
Kom-
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Kommandeurs Kommando og egne Flslmcends 

Wink, 
Afmarscheres en xsrs6s hsire, scette Iceger 

Divisionerne sig efter Udsvingningen, for reren af 

den Bataillon, til hvilken de nu henhsre, og for

holde sig under Marschen som i Kapitel 6 tz. 4 er 

bestemt, samt fslger ligeledes paa Majoren. 

Marfcheres i Allignementet, lader Divisions 

Kommandeuren trcekke til hsire ud af samme, oz 

naar den fornsdne Afstand er vunden, komman

deres fremdeles: 

Lige ud! 

Der skal marschereS op! 
samt derefter gisre holdt og indsvinge alt ligesom 

Bataillonerne. 

Skeer Afmarschen paa samme Maade venstre, 

rykke Iceger-Divisionerne, efter fuldendt Udsving-

ning, i zdie Marsch langs Cplonnens venstre Flan^ 

que srem, og scette sig s is for deres Ba-

taillons 8de Peloton. 

Skal marscheres i Allignement, trcekke Jae

gerne sig til venstre ud as Colonnen og gisre holdt 

indtil Bataillonen er defileret forbi, da de igjen 

scette sig i Marsch, fslge jcevnsides Intervallen 

og siden bag ved samme indsvinge med Batail

lonen. 

Stsde 
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Stods Kanonerne tit Bataillonerne, son: siaae 

en parnas 1 da scette Zceger Divisionerne sig yaa 

den fsr omtalte Maade hver bag sin Bataillcus 

Piecer, hvilke nu opfylde Intervallen. Afmar-

s6)eres en hoire, trcekke Ioegerne sig efter 

Udsvingningen ind i Zntervallen, eg marschere 

saaledes for ved Kanonerne. 

Skeer Afmarschen venstre, og Kanonerne mar

schere bag hver Bataillons hsire Floi-Peloton, 

da scette Jaegerne sig ligeledes ester Udsvingnin

gen, og naar de sinde Plads i Intervallen, slut

tende ftrax efter Karren. -

Skulde Kanonerne ved samme Asmarsch blive 

trukket frem for 8de Peloton af deres Batailloner, 

sslge de bag samme staaende Jagere dem og scette 

sig ^ la ters for samme. 

Marscheres i Alliguementet, trcekke Icegerne 

sig som meldt ud af Colonnen bag Allignementet, 

hvorved de tillige lade Kanonerne komme frem for 

sig, for at disse desmere ubehindret kunne rykke 

ind i Intervallen. 

Efter Indsvingningen staaer ved Icegerne 

Alt i den fastsatte Orden, og rette de deres Af

stand fra Kanonerne, saalcenge disse sorblive i 

Zntervallen, efter det Rum deres Betjening ud

fordrer. 

Kar-
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Karren og Forstillingerne bsr ikke hold? for 

Fronten af Icegerne. 

7  d  e  K a p i t e l .  

Om Joegernes Evolutioner ved Ba-

taillonen. 

§. i. 

Om Formeringen til Chargering. 

taaer Regimentet sn x^r-cicls med sit ZKgcr 

Kompagnie paa venstre Floi af 2den Bataillon, 

og denne sidstes Kommandeur kommanderer: 

Bataillonen stal chargere! 

Giv 2lgt! Presenteer GevsretZ 

Da presenters Icegerne ved denne Lejlighed 

ikke med Bataillonen, men oppebie indtil efter 

Kommandoet: 

Gevcerst fladt! 
den af Bataillonen fremfprungne Flsimand 

vinker, da de tage fladt og lade. Sluttes Gele-

derne, gjsre Icegerne det tillige med Bataillonen, 

hvorefter Kapitainen kommanderer: 

Hele Kompagniet h^ire om! 
Gevcrret.i HFire ^aand! 

Marsch, Marsch! 
Ioeger-
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Jagerne lobe herpaa Divisionsviis bag Ba-

taillonerne, hvor de efter Kapit. 5. tz. 2. fordele 

sig bag ved alle otte Musqveteer-Pelotoner, saa at 

ethvert af disse erholder ^ Deel Trop eller en Pa-

trouille, undtagen Fane Pelotonet og de til sam

me henhsrende Roder. De stille sig med Gevi

ret i Armen, velrettet, et Skridt fra 2det eller 

zdie Geled, og aabne sig saa meget, at de nasten 

udfylde samme Rum som det forved staaende Pe

loton. 

Kompagniechefen begiver sig med en Halv-

maaneblafer hen til Regimentschefen, for i det 

Hele at dirigere Jagernes Bevægelser; Premier-

Lieutenanten trceder med en Halvmaaneblafer hen 

for Fronten af iste Bataillon og Second-Lieute-

«anten ligeledes for 2den Bataillon, hvorfra de sig

nalere deres Bataillons - Jagere. Fandrikken fs-

rer Jagernes iste Division bag den iste Bataillon 

og Kommandeerfergeanten den 2den Division bag 

2den Bataillon, hvor de paasee disses rigtige For

deling og Orden, samt forblive indtil Jagerne 

fremkaldes, da de begge fslge med, styre de

res Bevagelser og begive sig derhen, hvor deres 

Narvarelse er mest virksom og nyttig. Den 4de 

Halvmaaneblceser opholder sig bag iste Bataillon 

og fslger Fandrikken. 
Un-



Underofficerens, som e?e sed de efter Kapit» 

g. tz. 4., separerte J«ger - Divisioner, tage pas 

fslgende Maade deres Plads, nemlig ved isteDi-

vision, som er bag iste Bataillon: 

iste Underoffieeer paa hsire Flsi af Zoegerne bag 
iste Mnsqveteer-Division 

4de dito paa hsire Flsi af 2den Division 

sden dito paa hsire Flsi af zdie dito . 

5te dito paa venstre Flsi af 4de dito 

Ved 2den Division , som er bag anden Ba--

taillon: 
zdie Underoffieeer paa hsire Flsi af Jagerne bag 

iste Division 

6te dito, som ved denne Leilighed trcsder hen 

ti! 2den Iceger-Division paa hsire 

Flsi bag 2den Division. 

Aommandeersergeanten paa hsire Flsi bag zbis 

Division. 
7de Underoffieeer paa hsire Flsi bag 4de Division-

8de dito paa venstre Flsi bag 4de Division-

Ten saaledes ti! hver Bataillon afdeelte Zce-

ger-Division, kaldes nu Corps, hvis fsrste Trop 

udgisr den hsire, og den anden Trop den venstre 

Flsi. Fremdeles kaldes 2den og Zdie halv Trop 

af Corpset, som ere de Jagere, der komme bag 

zdie, 4de, 5te og 6te Peloton, Midten. Ere 

Brigaderne formerede eller Artilleriet ved Bataillo-
ner-
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nerne, ved hvilken,Lejlighed Jagerne efter Kapi

tel 6 §. 6 staae bag Jntervallen cller Kanonerne 

Paa hsire Flsi, da forholde de Ag naar der kom-
manderes: 

Bataillonen stal chargere! 
som fsr meldt, men efterat Gelederne ere flutte-

de, gjsre de venstre om og fordele sig bag Ba-
taillonerne. 

Dves Regimenterne om Vinteren i Exerceer-

husene, da bliver formedelst det indskrcenkede 

Rum fslgende Afvigelse fra det Foregaaende nsd-

vendig. Naar nemlig Gelederne sluttes til Char

gering og Jaegerne forlade venstre Flsi, for at 

sordele sig, da stille de sig ikkun bag de 2de Gre-

nadeer og 6 Musqveteer Pelotoner, men ikke bag 

Ste og 6re; den hsire Flsi kommer fslgelig bag 

5 Pelotoner og den venstre bag z, hvorved Mid

ten staaer bag 2den, zdie og Ste Musqveteer Pe

loton. Ere ingen Grenaderer ved Bataillonen, 

kommer Jaegernes hsire Flsi bag iste, 2den og 

Zdie Peloton, og den venstre bag 6te, 7de og 8de, 

Midten staaer altfaa bag zdie og 6te Peloton. 

§. 2. 

Om Signalerne. 

5. Da ingen Bataillons Dcekning paa en hen-

sigtmoessig Maade kan finde Sted, uden at 

Jaeger 
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Jaeger Officerene forud veed hvilken Bevoegelfe 

Bataillonen vil udfore; saa bliver det en Nod-

vendighed at han derom tilforn averteres. Skul

de dette imidlertid ikke skee, maae han henven

de sin hele Opmærksomhed paa alle Bataillons 

Kommandeurens Kommandoord, for deraf at 

erfare, hvilke Evolutioner samme vil lade gjs-

re, og betids nok at kunne dcekke eller maskere 

dem. Ere flere Batailloner en linie, da agteS 

nsie paa Signalerne ved Retnings Bataillonen. 

b. Signalerne maae blcefes tydelige, rene og 

uden konftige Lsb, hvorved de blive uforftaae-
lige og tvivlsomme. 

Signaleres nogen Flsi, da gjsres sorft en 
Pause, forinden det efterfølgende Signal blce

fes, for at samme desbedre kan fattes. 

c. Zalvmaaneblcrserne maae, medens de blcese, 

< stille sig saaledes, at Vinden fsrer Signalet 

hen til den Deel af Jaegerne, som det scrrdeles 
angaaer, og ikke saaledes at den stsder ind i 
Hornet. 

6. Blceses stor Appel for hele Corpset, som er 

adspredt paa adskillige Staeder,.maae Halv-

maaneblaeferne ikke blive stillestaaende paa eet 

Sted; men medens de give Signalerne, dreie 

sig om imod de Egne, i hvilke Jaegerne befinde 

sig, for derved at gjsre Lyden mere almindelig. 

e. Allc 
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Alle Signaler, som den hos Bataillons Kom-

mandeurcn sig opholdende Inger Dfficeer lader 

give, befaler den, allerede med Zcegerne for 

Fronten voerende anden Officeer strax repeteret 

af den hos sig havende Halvmaaneblceser, hvor

efter de, naar Signalet er fuld udblceft, uop

holdelig og hurtig udssres. 

5. Naar imet Signal gives, som bemærker hele 

Corpset eller nogen af Flsiene, angaaer det 

stedse Midten. 

A. Saa msgst mueligt maae Signalerne spares, 

ikke bruges unsdvendig eller idelig gjentages; 

den ved Kjseden sig opholdende Iceger-Officeer 

maae derfor iagttage Bataillonens Bevcegelser, 

for med et Vink, eller et Kommandoord at kun

ne give den fornsdne Hjelp; thi hvor intet 

Signal gives, kommanderes det. 

!>. Er Midten, een af Floiene eller hele Corpsst 

for Fronten, da blcefes alle Signaler uden forst 

at bemærke hele Corpset eller en Fwi; men skal 

i sidste Tilfcelde en Deel vilkaarlig indkaldes af 

Front - Kjceden', da maae denne forst ved sit 

Signal bestemmes; hvorimod den Deel, som 

sidst indkaldes, ikke behsver at angives. 
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§. 3-

Om Dykningen en sronr. 

Skulle samtlige Zcegere frem fsrBataillonen, 

sor ved en Kjcede at dcekke samme, saal-'lK^cA: 

Hele Korpset, lille Kjcede! hvLrpaa Zcegerne bag 

de 7 fsrste Pelotoner gjsre hoire om, med venstre 

omsving, lobe lige ud af deres Officeer-Lukrcr 

og formere Kjceden til venstre. Det 8de PclotonZ 

Icegere gjore den modsatte Vending, lsbe mcd 

hsire omsving, om den venstre Floi og formers 

Kjceden til hsire. Rodernes Afstand fra hinan

den i Kjceden er scedvanlig 4 Skridt; dog beroer 

dette saavel paa Frontens Stsrrelse, hvilken skal 

overspcendes, som og Jcegernes Antal. Den hele 

Kjcede, som retter sig til Midten, bliver ved at 

lsbe lige ud, indtil der blceses holdt, eller den i 

en Afstand af 50 Skridt overspoender hele Batail-

lonen, da den af sig selv bliver staaende og Ro

derne end noiere tage deres Distancer. 

Underofficerens, som ved alle Ud- og Ind

ladninger fore deres Folk, og desaarsag maae 

blive jcevnsides den forreste Flsimand, .trcede nu 

bag Kjceden, for at paasee Orden. 

Officerene opholde sig scedvanlig med Halv-

maaneblceserne bag Midten af Kjceden. Det 2det 

Geled holder sig et Skridt, eller noget mindre fra 
det 



bct isie, og en halv Mand til venstre, saa at hver 

Mand bequemt kan sigte og fyre venstre forbi sin 

Formand. 

' I Kjoeden tage Jcegerne Gevceret skraas for 

Kroppen i den venstre Arm, Lsbet til sig vendt og 

Mundingen noget op ad reist imod den venstre 

Skulder; den hsire Tommelsinger holdes over 

^Hanen, de sire bageste Fingere falde over Haand^ 

boilen, og den venstre Haand lcegges tvers over 

den hsire. 

Paa Signalet: Hele Corpset, Srsr Appel, 

gjsr hele Kjceden omkring, lsber, i det den be

holder sine Intervaller, og ligeledes retter sig til 

Midten, rask imod Bataillonen, hvor den i en 

Afstand af 12 til 16 Skridt paa Underofficerenes 

Avertissement, Pelotonviis, i eet Geled til ven

stre formerer Noderne, saa at hver Jaeger efter sit 

Nummer kommer til at fslge paa hinanden, und

tagen Icegerne bag 8de Peloton, som gjsre dette 

til Hsire. 

Hver Pelotons Jcegere lsbe saaledes Rode-

viis igjennem de forbenoevnte Lukker og komme, 

ved at hver Mand kontramarscherer om Forman

den, paa deres egentlige Plads. 

Skal ikkun een Flsi frem, da signaleres den

ne, og naar der fremdeles blceses: Lille Rjsde.' 

saa forholdes som oven sagt, dog med den For

andring, 



sndring, at Flsimcendene af hvert Pelotons Ioe^ 

gere, naar de ere komne ud igjennem Lukkerne, 

tage, istcedetfor et Pelotons, en Divisions Distance 

imellem hinanden til venstre elle? hsire, undtagen 

den af iste og 8de Peloton, som stedse bliver per-

pendiculair paa Baraillonens Flsi. 

Gives blot Signal: Aille Aj^ds! lsderMid-

ten alene ud, for at overspKnde hsle Bataillonen 

og tage Flsimcendenc da ligeledes cn Divisions 

Distance, men fra Midten imellem sig. 

§. 4-

Om Flanke - Dykningen, 

Er Midten af Jagerne for Fronten af Ba-

taillonen, saa angaaer Signalerne for en eller 

anden Flsi blot de til samme henhsrende Jagere, 

der endnu ere bag Bataillonen. Skal altsaa den 

hsire Flanke dcekkes, saa blases: 

Z?»ire 8l^i! h^ire om! 

Lille Ajsde! 

Jcegerne bag iste og 2den Peloton gjsre Vendin

gen og lsbe lige ud, indtil Flsimanden af iste Pe

loton er kommen 2 Skridt forbi den yderste Kanon, 

da han gjsr hsire omsving, og med sin Bagmand, 

der i samme Dieblik har sadt sig af ham i en ret 

Vinkel, vedbliver at lsbe lige ud, indtil han 

skjsnner den venstre Flsimand af 2den Peloton er 

paa 
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paa Svingningspunkten ved Kanonerne, og hver 

Rode har bag fra Laget 4 Skridts Afstand, da 

han gjor holdt. 

Alt retter sig til venstre, og hver Rode bliver 

staaende naar den har sin Distance med Fronten 

ud ad. 

Wil man paa samme Maade dcvkke den ven

stre Flanke, da forholde Jcegerne bag 7de og 8de 

Peloton sig vies VEI^A. 

Ved Flankerne opholder sig stedse en Under-

officeer bag hver af sammes Flsie, hvoraf den, 

som er ncermest ved Bataillonen, maae agte paa 

de Vink, som gives af den ved Bataillonen eller 

Kjceden vcerende Jceger-Ossiceer. 

Blceses alene stor Appel! da angaaer det 

den for Fronten vcerende Midte, ligesom og hver 

Flsi for sig indkaldes, eller alle Icegerne ved hele 

Corpset, under eet. 
Appelleres den hsire Flanke, da gjsr den 

omkring, leber i samme Direction med fulde In

tervaller, rettende sig til hsire, lige ud, og naar 

Flankens venstre Flsimand kommer bag ved hsire 

Flsimand af Bataillonen, gjsr hele Kjoeden hsire 

om, de ulige Nummere trcede bag ved de lige, eller 

deres Bagmcend, og det Hele, som nu danner eet 

Geled, scetter sig, ved at sslge hinanden, med 

venstre omsving bag Pelotonerne. 
§. 6. 
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Om Kjcedens Forstærkning og Tlsissning. 

Skal Frontkjceden, som bestaaer af^Midten<. 

forstcerkes med Jsgerne af ^ste og 2den Peloton-

som antages endnu at staae bag Bataillonen, saK 

blceses; 

Z^ire Zl^i! Lille Njcedc! 
Hvorpaa de gjsre hsire om, og om denne 

Flsi af deres Peloton lsbe ud og formere Kjoeden 

i Linie med Midten, hvilken til samme Tid giver 

dem Plads, ved til venstre at tage mindre Inter

valler; vil man i samme Tilfcelde have den vens 

stre Flsi frem, saa signaleres denne, og paa. 

Lille Rjcrde! 

gjsre Icrgerne af 7de Peloton hsire om, og lsbe 

om deres Pelotons hsire Flsi ud i Kjceden; der

imod gjsre de af 8ds Peloton venstre om, lobe 

om venstre Flsi af samme Peloton ud og formere 

Kjceden til hsire, hvilket bliver en bestandig Re

gel for disse Jcegere, enten de skulle formere Kjce

den sor en stillestaaende Bataillon eller i Avance

ringen og Retireringen, samt fra Colonnen. Mid

ien giver Forstærkningen Plads til hsire. 

Skulle de forbencevnte 4 Pelotons Jcegere paa 

eengang frem til Forstcerkning, da blcefes alene: 

Lille Rjcede! 

hvor-
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hvorpaa de som sagt lsbe frem, og Frontkjcedm 

maae da, ved at trcekke fig mere sammen til Mid

ten, give dem Plads, thi aldrig maae nogenKjce-

de ovsrflsie en Bataillon, men alene udstrcekke sig 

fra Floi til Flsi, hvilket nsie maae indprentes 

Kjcedens yderste Flsiroder. 

Har en afFlsiene formeret Kjceden for Fron

ten, den anden derimod endnu siaaer bag Batail-

lonen, saa kan Kjceden, efter de soregaaende Reg

ler forstærkes med den enissoi-ve vcerende Flsi, 

ved hvilken Leilighed Kjceden giver Forstærkningen 

Pladsenten til hsire eller venstre, alt eftersom 

Flsiene ifslge dereZ Orden bsr staae. 

Skal den for Fronten staaende Kjcrde ikke 

forstoerkes, men aflsses ved de bag Bataillonen 

staaende Icegere, da gives det for disse bestemte 

Signal, og paa lills Rjade! forholde de sig ester 

Kapitel 7 §. z. Saasnart Aflosningen er kom

men frem for Bataillonen og har formeret sig, gi

ves Signal og blases Appel! sor den staaende 

Kjcede, hvilken derpaa gjsr omkring, og lsber 

^gjennem Lukkerne af den fremkommende Kjcede, 

der nu indtager den fsrstes Plads^ 
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§. 6. 

Dm at trcekke Kjceden fra Frontsn paa Flankerne. 

Ere samtlige ZIcegere i KjKden for Bataillo-

nens Front, og een af Flankerne eller begge tillige 

skulle dcvkkes'hver med 5 Deel af Jagerne, Mid

ten derimod blive for Fronten, faa kommanderer 

den ved Kjoeden varende Officeer: 

Fyrste halve Trop dskker h^ire, og fjerde 
halve Trop dcekker venstre Flanke. 

Floi - Underofficeren kommanderer derpaa, 

ncevnende de befalede halve TropZ, 

Z^ire, eller venstre, om! 

Marsch, Marsch! 
eg forer samme i rast Lob med 5 Svingning en 

bag Bataillonen, hvor de forholde sig som 

i Kapit. 7. tz. 4. Udkrcever Nsdvcndigheden at 

forstcerke Flankerne med Midten, saa forholdes 

med 2den og zbie Trop ligesaa og giver iste og 

4de halve Trop denne da Pl<ads ved Siden af sig, 

pcermest Bataillonsn. Paa samme Maade kan og-

saa, naar hele Corpset er for Fronten^ een eller 

begge Flanker dcekkes med hver sin Floi, og maae 

t>a den Floi, som i forste Fald bliver for Fronten, 

ichspaude sig over hele Bataillonen. 

Skal een eller begge Flanker atter frem for 

Fronten, saa blases Signalet som demarker sam

me, og paa: ^ -
I Lill-
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fsres de af Underofficeren med ^ Svingning 50 

Skridt frem for Bataillonen. Besinde samtlige 
-Jagere sig bag ved Bataillonen, hvis een eller an-
tzen Flanke eller og begge tillige skal dakkes, da 

kan dertil efter Officerens Kommando tages iste 
Lg 4de halve Trop, eller ogfaa paa Signal en 

heel Flsi^ i ovrigt forholdes efter Kapit. 7. tz. 4. 

Endfljsndt ingen Kanon maatte vare ved en 

Bataillon, faa confervere Jagerne, der formere 

og dcekke en eller anden Flanke, dog stedse Jnter-

vallen for samme fra Bataillonens Floie, naar 

der exerceres til Dvelse. 

. §. 7- ' 

Om en Bataillon, som er bleven dcekket paa 

Stedet, der scetter sig i Marsch og forandrer 

Directionen. 

Scetter en Bataillon, hvis Front og Flanker 

ere dakkede af Jagerne, sig i Parade-Marsch, saa 

gives enkelte tzignal: 

Avgnceer! 

HvorpaaKjaden trceder an i samme Cadence 

som Bataillonen, uden dog at holde noget Tridt, 

men rettende sig vel efter den i Midten indtraadte 

Underofficeer, og meget noie holdende Interval

lerne. Flankerne gjsre paa Hrdet: Bataillon! 
, 5. - heire 



hsire og venstre om og sslge bag Bataillonen. 
Forandrer Bataillonen sin Direction. saa gives ef

ter Omstændighederne enten Signal: 
Trce? til h^ire! eller 

Trcrk til venstre! og 

Lige ud! 

Udsvinger Bataillonen, i samme Henseende, 

hoire, saa blceses: 
Trce? til hsire! 

som ene angaaer Frontkjceden Begge Flankerne 
gjsre hsire om og sslge Bataillonen i o?t de^trcek-
ke sig til venstre. Skal medens Troekniugen char
geres, gives dertil Signal, og chargerev da Kjee-
den, og hsire Flanke som i Avancering og deu 
venstre i Retraiten, hvorved dog iagttages at de 

som vil syre, beholde den flraa Linie, ligesom 
og de Ladende fra venstre Flanke i en ffraa Ret
ning lobe tilbage. Formerer Bataillonen sig, sa» 
blceses alene: 

Lige ud ! 

Hvorpaa Flankerne gjsre venstre om og fort
satte Marschen. 

Trcekker Bataillonen sig med Sectioner til 
venstre, da forholdes vie« 

Gjsr Bataillonen samme Bevcegelse i Retrai
ten til hsire, dablceses: . ' 

I 2 hvor-
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hvorpaa Flankerne gjsre hsire om; chsrgeres, da 

gjsr^s det af Kjceden og heire Flanke i Retraiten, 

af venstre i Avanceringen. 

Skee Bevcegelfer til venstre, da sforholdes 

vers?!. 

Falder den fremrykkende Vataillon i 2den 

Marsch, saa blcefeS atter: avanceer! da Kjceden 
fordobbler sine Skridt; gjsrBataillonen holdt, saa 

blases ogsaa Holdt.' for Jagerne; men hvis der 
i Ncerheden for Bataillonens Front er en Grsvt, 

et Dige eller andre Terrain-Gjenstande, som kunne 
tjene Jagerne til Bedcekning, saa maae de, ssr-

end de gjsre Holdt, i fuldt Lob og med Gevceret 

i hoire Haand tage samme i Besiddelse. 

8. 

Om en Bataillon, som i Marschen bakkes 

af Jagerne. 

Bil Bataillonen under ivcerende Fremmarsch 

paa nogen af de foreskrevne Maader dcekke Fron

ten eller Flankerne, da steer det ligesom paa Ste
det, dog ikkun med den Forskjal, at naar der er 

blcest holdt for FronLkjaden og denne har alligne-

ret sig, der da strax blases: 
Avanceer! 

Forstarkes Kjceden, da lsber Forstar7ning,ek, 

hurtig frem i Kjceden, retter sig med denne og fal
de? 
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der i samme Cadence. — Dsekkes Flankerne med 

zste og 4de halve Trop, da, naar de langt nok 

ere komne bag Bataillonen, gjsre de omkring imod 

samme og fslgc. 
Skal Midten forstoerke Flankerne, gjsre disse 

saalamge hsldt eg ud ad Front, indtil 2den og 

zdie ^ Trop har sadt sig imellem dem og Bataillo-

pen, hvovpaa Flankerne gjsre Vendingen og solge. 

Om Dykningen i Retraiten. 

Retirerer en Vataillon og Zoegerne skulle doek-

ke samme, da kan dertil efter Kapitel 7. tz. 3. og 

4. vilkaarlig enten tages hele Corpset, Midten 

eller en Floi; da Jcegerne, som saaledes stulle 

frem, gjsre nn paa Signalst: 

Lille ^xjcede! 

venstre om, undtagen 8de Pelotons Jcegere, som 

gjsre hsire om og hsire omsving om venstre Floi, 

og lsbe med venstre omsving igjennem deres egne 

Pelotons - Officeer - Lukker ikkun 10 Skridt bag 

Bataillonen; da de, som meldt, formere Kjoeden 

til venstre, Front imod Fjenden. Er Bataillonen 

imidlertid kommen 50 Skridt, bag Kjceden, saa 

bloeses: 

Retireer! 

hvorpaa Kjoeden ajsr emkring og i den angivne Af

stand 
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stand fslger samme. Falder Bataillonen i 2den 
Marsch, saa blases atter: 

R.etirebr! 

Medens Netraiten maae Folkene i det nar-

mest imod Fjenden varende Geled, stedse tilhol-
des, af og til at see tilbage over Skulderen. Skal 

den retirerende Kjade chargere, da forholdes efter 
sde Kapitel H. 1. Gives Signal: 

Kald ned! 
ba kaster hele Kjaden sig ned til Jorden med Front 
imod Fjenden, hvorved det 2det Geled eller de 

lige Nummere ligge venstre bag deres Formand. 
Blases: 

Chargeer! 
ha skeer det som i Kapit. 8. tz. 1. er forklaret. 

Udkraver Nsdvendigheden at den retirerende 
Bataillons Flanker dakkes, og disse siden skulle 
forstcerkes eller og trakkes bag Bataillonen ind i 
Kjaden igjen, da skeer det efter samme Regler 

som Kapit. 7. §. 5., 6. og 7., dog ikkun med den 
Forstjel, at hsire Flsi gjor venstre om og hsire 

omsving, og venstre Flsi hsire om og venstre om
sving, samt at Flankerne lsbe langt nok frem, 

tzor ikke at lade deres sidste Rode blive bag Va-
taillonens iste Geled. 

Skal hsire Flanke sorstarke Kjaden, da gjsr 
dm omkring, lsber ligs ud og forbi BatMonm 
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og mcd venstre omsving fatter sig i Linie medKjce-

dcn, da hver Rode for sig gjor venstre om. Den 

venstre Flanke forholder sig v!cs 
Gjsr Bataillonen holdt, saa blceses samme 

Signal for Zoegerm, hvorpaa Kjaden gjsr om

kring, og Flankerne ud ad Front. 

§. iv. 

Om at bliukre. 

Naar Kjceden er formeret og der blseses: 

Blmkre ud.' 
saa lober det hele iste Geled eller de ulige Num-

inere, 10 ti! 12 Skridt fvem og rette sig nsie paa 

deres i Kjceden siaaen-de Bagmcend. Bloeses atter: 

25Iin?re ud! 

lober den 2den Mand, og fra ham hver 2den at

ter 10 til 12 Skridt frem, disse rette sig ikke alent 

paa deres Bagmcend i Kjceden, men maa ogsaa 

noie observere at de staae i Midten af ^nterval^e^t 

imellem de 2 Mcend, hvorfva de ere udlobne , og 

saale^des kan vedblives med at blcefe BUnkre ud, 

indtil Spidsen bestaaer af 2 eller i Mand. ' 

Ere Flgnkerne formerede, da blinkre disse ud 

til den Side, hvorhen de have Fronten, men ikke, 

undtagen der er signaleret med den Flsi, til hvil-^ 

kende henhsre, eller der er blcest: hele Corpfet! 

Avan-
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Avancerer Bataillonen og der blases Bttn?rs 

ud, saa ester at hver Linie Blinkre er lsbet det 

benoevnte Antal Skridt frem, eller som ved Flan

kerne til Siden, falder den i samme Cadence som 

Kj«den og kaster hver Mand af og til Dinene 

imod sit Jntervalle for noie at holde samme. 

Gives Signalet: 

Blinkre ind! 
da lsbe forst de yderste Blinkre tilbage, de evrige 

blive staaende indtil disje komme i Linie med dem, 

oa de ogsaa gjme omkring og sslge med. Saale-

des vedbliver fremdeles den ene Linie Blinkre at 

optage de svrige, indtil Alt naaer Kjoeden, som 

imidlertid har ncermet sig. Skulle Kjceden, ime? 

bttis den avancerer, stsde paa nogen af de ncer-

mest for samme vaerende Blinkre, som have gjort 

holdt, sor at oppehie de yderst indkommende, da 

falde de Blinkre, hvorpaa Kjcrden stsder, i samme 

Marsch som denne. Ved Flankerne bliver Alt i 

Marschen, og Blinkerne ssge deres Kjcede, liges 

som de ncermest fra dem vcerende komme ind., 

Bloeses: 

Stsv Appel' 
bliver Kjoeden staaende indtil Blinkerne?paa den 

foreskrevneMaade have naaet samme, da den gjsr 

omkring og. Alt igjennem Officeer Lukkerne lsbcx 

Balatllonen^ Det nyssoregaaende om Flan

kerne, 
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kerne, gjelder ogsaa ved denne Leilighed for dem, 

med Tilsætning af tz. 4 i 7de Kapitcl. 

Skal i Retraiten blinkrcs, da forholdes lige 

som i Avancering, undtagen stBlmkerne fraKjce-

den lsbe bag ud, og naar de havs vundet dereS 

.Afstand, fslge Kjcvden. 

De bageste Blinkre maae flittig fee sig om 

efter Fjenden. Blceses; Blinkrs ind! da gjsr 

Kj«den holdt, omkring, og optager fsrst Blin

kerne, forinden den videre fortsætter Retraiten 

.og ved nogle sicerkere Skridt fsger at vinde den 

tabte Distance. Flankerne forholde sig herved gan

ske som ved samme Leilighed i Avanceringen er be

stemt. . 

Er der blcest: 

Stor Appel! 
da opholder Kjoeden sig ikke, men bliver i Mar-

schen, og naar Blinkerne ere indkomne til sam

me, lober Alt imod Bataillonen og hurtig til sin 

Plads. 

Herved saavelsom ellers naar i Retraiten Kjce-

den appelleres, er folgende at observere: de ind

kaldte Zcegere maae, for ikke at hindre Bataillo-

nens Marsch, efterat de ere komne igjennem Luk

kerne, lobe nogle Skridt bag for samme og her 

formere sig ester tz. z i 7de Kapitel, da de, naar 
Bataillonen kommer imod dem, gjore omkring, og 

falde 
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falde i samme Cad'ence. Skulde BataMonen imid

lertid have gjort Holdt.' Gmkrmg! lsbe de raff 

an til andet eller tredie Geled. 

Flankerne, som i Marschen have o^agst de

res Blinkere, ncerme sig derpaa, en Ba-

taillonen og soetter sig efter 7de Kapitels 4 Z. bag 

pelotonerne. 

Z. 11. 

Ow Kjoedens Sammentrykning i Trops. 

Har hele Corpset formeret Kjceden for Fron

ten as enBa^azllon, og der blceses: 

Msd Trops fammentrukken! 

Da gjsreIcegerne som henhore til hsire Flsi, 

hsire om, og venstre Flsi, venstre om, og slutte 

sammen i Trops med Gevceret i Armen. Flsiroder-

ne, hvortil Anflutningen skeer, blive i dette Til-

foelde ikke staaende, men trcekke sig saa langt uden 

for Bataillonen, at denne og dens Artilleris ikke 

hindres. Skulde Kanonerne vcere rykket frem 

paa hsire Flsi af Kjc?den, saa maae Jaegernes 

hsire Flsi, eller iste Trop, ved at slutte sam

men/ lsbe bag om Kanonerne og scette sig hsire 

af disse. Officerene begive sig hver hen til sin 

Trop, hvor de troede paa sammes hsire Flsi og 

beholde 5n Underossicser bag ved sig, de smige 

Underofficersr tillig-med Halvmaanebloeserne stille 

sig b§g Fronten. Har 
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Have ikke Kanonerne vccr?t allignereds med 

Kjceden, eller Bataillonen, e?te; at Jaegerne havs 

formeret Trops, vil scette sig i M n lch, for at rykle 

ind i den for samme gjorte Intervalle, da maa-e 

Jcegertroppens, efter fiset?lnsiutning, gjsre om

kring og i zdie Marsch rykke tilbage paa FlOiene 

af Bataillonen og dens Kanoner. 

Er Midten allene fresn, n?en derimod det 

svrige Antal af Jaegerne slutte bag Bataillonen, 

da forsamle disse sig paa Signalet: 

Hsls korpset' 

mod Trops samnventrn?ken! ogsaa paa Flsiene 

<if Bataillonen, og oppebi? her enten de ovrige 

Halve Trops dereS Zndrykkcn i Lw.ien, eller for« 

stcerke disse, hvor de have sadt sig. 

Naar ikkun een af Floicne er for Fronten .i 

Kjceden, men dcn anden enten bag Bataillonen el

ler har formeret Flanken, og denne ikke er enga

geret med. Fjenden, da retter den sig ligeledes efter 

forncevnte Signal, og forholdes i ovrigt som fo>r-

anmeldt. ^ 

Skal chargeres, saa fieer det efter Signalet 

fra den celdste Offieeer i Almindelighed med halvt 

Gekeder; men kan ogsaa gjsres med hele, alt ef

ter 2den Kapitels H. 2. No. 14 A 15. Officeren 

paa hoire Flsi af hyer.Trop ksmnianderer, i det 

han med venstre om tråder 1 Skudt frem: 

.. ^ 6^r-
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Forsts halve Geled, Gevceret HAt! Marsch! 

Fyr! 

Hvorpaa det lsber z Skridt frem, anbrin

ger sin Ild, gjsr hsire om og med hsire omsving 

-sottter sig bag dets Bagmoend og lader, hvilke 

imidlertid med i Skridt ere traadte frem paaFor-

Wcendenes Plads og have taget Gevcrret. hsit. 

Naar fsrste halve Geled gjsr hsire om, kochman-

deres til den anden halve Deel af samme: 

Andet halve Geled, Gevsret HFit! Marsch! 
Hyr! 

Hvilket lsber frem, fyrer, gjsr venstre om> lsber 

tilbage og scrtter sig bag dets Bagmoend, som ere 

traadte frem. Det andet Geled rykker derpaa li

geledes i ZdeAfdelingex frem og fyrer ligesom ifte 

Geled. Chargeres med hele Geleder, saa kom

manderes: 

Fyrste Geled! Gevceret h^it! Marsch! 8yr! 

som efter at have fyret, fra Midten gjsr hsire og 

venstre om, og sstter sig bag 2det Geled, hvor

paa der atter kommanderes: 

Andet Geled! Marsch! Fyr! 

ber da forholder sig ligesom fsrste Geled og saale-

des vedblives vexelviis at chargere, indtil der 

bloeses: 

Held inde,' 

Scehs 
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Satter Bataillonen sig i Marsch da blases: 

2lvancesr! 

hvorpaa hver Officeer med Halvmaansblceserne 

for ved sig tråde for Midten af sin Trop, og la

der see til Bataillonen; er denne kommen i Lime 

med Jagerne, kommanderer hver Tropfsrer 

Marsch! 
men have de allerede varet allignerede, troede de 

med samme an. Jcegerne maae medens Marschen 

paa det nsieste rette sig efter Bataillonen, holde 

samme Fodslag og Cadence samt marschere med 

stsrste Orden, medens hvilken der blases Marsch. 

Gjsr Bataillonen under Fremrykningen Holdt og 

chargerer, gjsre Jcegerne det ligeledes efter de fo-

regaaende Bestemmelser. 
Vil Bataillonen bryde ind med faldet Eevar 

i Fjenden, og til den Ende falder i anden Marsch? 

saa gives Signalet: 

Hceng over! 
hvorpaa hver Trop paa et Skridt ud ad gjorA^m? 

Iss, hanger Gevaret over Ryggen, fra venstre 

Skulder til hoire Hoste og trakker Sidegevaret^ 

uden dog at standse i Marschen, Officerene begive 

fig atter paaFloiene af deres Trops, ogHalvmas-

neblaserne tråde bag Midten. 

Falder Bataillonen, da blases: 

Hug ind ! 
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paa hvilket Signal Jagerne med hsit Skrig styrte 

sig ind paa Fjendens Flanker, hugge ind i samme 

og med ^ Svingning lager ham i Ryggen. Er 

-Fjenden kastet og Bataillvnen vil chargere, gives 
Signals 

Gtsr Appel! 
hvorpaa Jcegerne siutte sammen i Trops, gjsre 

omkring og rykke i 2den Marsch hen til Bataillo-

zsens Floie, hvor de fordele sig bag Pelotonerne, 

siikke Sidegevnret ind og tage Gevceret i Armen. 

Skulle Jaegerne ved Angrebet med Bajonetten 

ikke hugge ind i Fjendsk, da kunne de enten som' 

Bedcekning blive tilbage ved Kanonerne eller og 

fvr at sikkre Batalllsncn selv i sluttede Flanker 

trcekke sig bag jammes Flsie, s^tte Bajoneltetk 

paa, og naar Leitighed gives, ssge at overflsie 

Fjendem 

For ved Speeialrcvuerne 0^ ellers, hvsr et 

I^ger-Kompagni cxercerer en krom, at kunne 

sve den her forcffrevne Charaering med hele oz 

halve fremrykkende Geleder, maae Troppene forst 

tags et Mellemrum af 2 Skridt imellem hinanden, 

ligesom og Dfficerene, naar Gelederne sluttes, 

troede ind i iste og Underofficeren tilbage i 2det 

Geled. Kapitainin stiller sig noget afsides hsire 

Hloi og kommanderer: / - > 

T>5r stal chargeres Tropviis! 
Med 
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Med hele, eller halve Geleder chargeer! 

Tropforerne tråde i Skridt frem og gjsre Front 

imod deres Trops, ved en Halvmaamblaser ZiveS 

Signalet: 

Chargoer! 

hvorpaa ifte og zdie Trops isie Geled tilligs char

gerer, og da ligeledes sden eg 4de Trop, hvor

efter iste og zdie Trops 2dct Geled folgcr, og saa 

2den og 4de Trops 2det Geled, og det saaledes 

vexelviis, indtil der blases: 

Hold inde! 

Kapitainen kommanderer ved denne Leilighed 

selv den iste Trop, hver Trops fremspringende 

Geled gjsr sra Midten hoire og venstre om og ls-' 

ber igjennem den gjorte Lukke om sine Flsie hur

tig tilbage, ligesom om hver Trop stod ene for sig. 

tz. 12. 

Om Opmarschens Dcekuing, naar der enten ud-

svinges hsire eller venstre.^ , . 

Udsvinges med Pelotons til hoire, og der skal, 

marscheres op, da bruges den hsire Floi til Be-

dakning; paa Signalet: 

ZcLire 

gjsre Jagerne bag iste, 2det, zdie og 4de Pelo

ton hsire om, og naar der blases: Rjade! saa 

! lobsr 
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lsber iste Peloton lige ud, men Flsimandsn trak-
ker sig tillige saa meget til vensne, at han kom

mer til at ftaae uden for Kanonerne i 50 Skridts 
Afstand perpendiculair paa Bataillonen, den 00-

Tige Deel af hsire Flsi wber igjennem deres Ossi-

Leer Lukker, og formerer i Linie med iste pelo

tons Zcegere ligesom disse Kjcrden til venstre, 
hvilken strax begynder at chargere. 

Gjsr Bataillonen den modsatte Bevcegelse, 
da forholder venstre Floi sig vics vLi-Zg. 

Er Bataillonen, som enten udsvinger hsire 

eller venstre, ikke Flsi-Bataillonen af den Si
de, hvortil der udsvinges, da lsbe Joegerne ikke 

strax op i den egentlige Kjoede - Linie, men de 

formere denne for Bataillonen til venstre paralel 

med Fronten af de -z udsvingende Pelotoner, hvil
ken Direction nsie maae holdes ved at troskke sig 

til samme Side, som de opmarscherende Pelo

toner. 
Kjceden retter sig ester den foranmarscherende 

BataillonsMgeste Peloton, uden derved dog at 

overfloie sin egen den bliver i anden Marsch, 

chargerer ester Omstændighederne, og satter sig i 

Linie med Retnings Bataillonens Kjoede. 

§. 
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H. 13. 

Om Opmarschens Dcekning, naat med forkeert 

Front enten udsvinges venstre ellet hsire. 

Vil Bataillonen gjore omkring og udsvinge 

med Pelotons venstre, for at opmarschere hsire, 
da dcekkes denne Bevcegelfe med Joegerne af ven

stre Flsi. Officeren lader altsaa blcese: 

Venstre 8l^i! venstre om! ^.jKde! 
Paa det sidste Signal lsbe Jcegerne af 8de 

Peloton 6 til 8te Skridt lige ud sor saa hastig som 
mueligt at demaskere dette Peloton. Floimanden 
af disse Joegere gjsr derfor venstre omsving og 
vedbliver at lsbe lige ud, indtil han kommer til 
at staae perpendikulair med den Punct, hvor ven

stre Flsi af 8de Peloton efter Opmarschen stsder 
til. Zcegerne af 5te, 6te og 7de Peloton troekke 
sig i samme Dieblik igjennem Officeer Lukkerne paa 

venstre Flsi af deres Pelotoner, nemlig: de af 5te 
lsbe igjennem ved Officeren af 6te Pelotsn, de af 
6te ved 7de og de af 7de ved 8de, folge derpaa 

ned af iste Geled, lsbe om venstre Flsi af 8de 
Peloton, og allignere sig med Jaegerne af 8de Pe
loton, der allerede dcekke Bataillonens nye Front
linie og chargere strax naar de komme op. 

Skal Bataillonen med forkeert Front svinge 

hsire ud, og marschere op til venstre/ da bruges 

K 2«-
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Jagerne afhoire Flsi ttl at dakke denne Opmarsch, 

og forholde disse sig vics ver5Z. 

Har Bataillonen allerede gjort omkring, for

inden Dcekningen befales, eller samme og besinder 

sig i Retraiten, da blases den modsatte Vending 

for de Jagere, som stulle frem. Skeer Opmar-

schen med forkeert Front af flere Batailloner tillige, 

da satte Jagerne af alle de Batailloner, som ikke 

ere Floie, hvorhen der svinges, sig i Kjceden bag 

de udsvingende Pelotoner og dakke disse som i Re

traiten indtil de komme i Linie med Flsi-Bataillo-

nens Kjade, hvilken i dette Tilfald-e ikkun efter 

Haan'oen vegynder at chargere ligesom de faae en 

fri Skudlinie. 

§. 14. 

Om en Bataillon, hvis Front og en af Flan

kerne er dcekkct, som opmarscherer hsire 

eller venstre. 

C? Bata.llonenshsire Flanke og Fronten bak

ket, og der svinges hoire ud, for at marschereven-

stre op, da kommanderes: 

Den lMre Zlatt?e dcekker Gpmarschen! 

Hvorpaa den ved samme varende Underoffi-

cser lader gjsre venstre om, og med samme, i det 

den trakter sig til hsire, lsber frem for Bataillo-

nen 
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nen i den behsrige Afstand, hvor der gjsres holdt, 

h^ire og chargeres, tillige blcrses eller kom

manderes: 

Avancesr! 

for Frontkjceden, som fortsætter Marschen indtil 

den er kommen langt nok uden for den Punct, hvor 

venstre Flsi efter Opmarschen kommer til at staae, 

da de gjsre holdt og saaledes formere venstre Flanke. 

Kjceden chargerer efter Omstændighederne me

dens Avanceringen. 

Gjsr Bataillonen omkring, svinger med Pe

lotons venstre og opmarscherer hsire, da gjsr den 

venstre Flanke omkring og retirerer ind til den kom

mer paa sin forrige Linie. Frontkjceden gjor herre 

om og lsber, i det den troekker sig til hsire, saa 

langt tilbage, at den atter dcekker hsire Flanke. 

Er Fronten og venstre Flanke dcekket, og Bataillo-

nen svinger venstre ud for at opmarschere hoire 

og derefter med forkeert Front paa modsatte Maa-

de igjen vil indtage sin fsrste Stilling, saa forhol

des viet? versa. 

Har Bataillonen, hvis Front og hsire Flan

ke, som foranmeldt, er dcekket, den hsire Flsi 

af en Linie, som udsvinger hsirS for at opmar

schere venstre, da kan FrontkjKden forblive for 

Fronten og ^ Svingning til hsire troekke sig hen 

for det nye Allignement. 

K 2 Den 
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Den hsire Flanke, faaftemt den ikke stal dcek-

ke Opmarfchen, bliver staaende, og Underoffice

ren af denne lader, hvis Kanonerne erepaa Flsien 

eller Intervallet for disse stal conserveres, paa 
sit Kommando gjsre Flanken omkring, retirerer i 

2den Marsch og trcekker sig til venstre, indtil den 

kommer paa Bataillonens forlcengede Frontlinie og 

Intervallet haves, da Flanken gjor holdt, hsirs 

om og formerer Kjceden til venstre; den venstre Flsi-

mand af Flanken, paa hvem Kjceden formeres, 

bliver staaende , og hver Node gjor, ligesom den 

kommer op, omkring og chargerer. 

Ere ingen Kanoner tilstcede eller Intervallet 

for samme imellem Bataillonen og Flanken stal 

holdes, da gjsr denne strax venstre om, formerer 

Kjoeden til venstre o. s. v. Var Bataillonen i lige 

Tilfcelde en Linies venstre Floi og havde doekket 

Fronten med Jaegernes hsire Flsi og venstre Flan

ke med venstre Floi, da bliver Kjceden som for sagt 

for Fronten, venstre Flanke derimod gjsr hsire 

om og fslger 8de Peloton op paa Linien, hvor 

den gjor holdt, venstre om. 
Ved Udsvingningen til venstre og Opmarfchen 

til hsire, forholdes i alle anfsrte Tilfcelde vics 

?sr«K. 

s. 15. 
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tz. IZ-

Dm en Bataillons Opmarsch med ret og forkesrt 
Front, naar sammes Front og Flanke 

er dcekket. 

Have Jaegerne faavel doekket en Bataillons 

Front som begge Flankerne, og denne svinger hsire 

ud sor at marschere venstre op, da trcekker Front-

kjceden sig som ssr meldt hen for det Allignement 

eg sorstcerkes tillige med den hsire Flanke, som 

forholder sig ester tz. 14. i Kapit. 7. Den venstre 

Flanke avancerer med hsire om og sslger 8de Pe

loton indtil dette er paa Linien, da den gjsr holdt 

og ud ad Front, lldkrnver Nodvendigheden at den 

hoire Flanke atter dikkes, da skeer det efter h. 6. 

Kap. 7. og hvis den ikke bruges til Frontkioedens 

Forsicekning, forholder den sig som i samme Kap. 

H. 14. foreskrives. Skee dennes Bevoegelser til 

venstre, da forholdes v!ce verz?,. 

Wil Bataillonen med forkeert Front svinge 

venstre ud, for ved en Opmarsch til hsire at kom

me i sit forrige Allignement, da doekker Frontkjce-

den, i det den tillige gjsr ^ Svingning venstre og 

trcekker sig vel fil hsire, Bataillonen i Retraiten, 

invtil denne er kommen op i Linien, da Kjoeden 

gjsr holdt og omkring. 

Den venstre Flanke gjsr venstre om og fsl-

ger 8de Peloton indtil dette har alligneret sig med 

Ba-
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Wataillonen, da Flanken gjor Front ud ad; den 

hoire Flanke, som maatte have forstcerket Front-

kjceden, gjsr hsire om og lsber lige ud, trcekken-

de sig dog faa meget til hoire, at den kommer paa 

sin forrige Plads, hvor den gjsr holdt, venstre 

om; har denne Flanke allerede vceret formeret, ef

ter dette Kapit. 6te forinden Afmarfchen skeer, 

da kommanderer Underofficeren: 

H^ire Flan?e venstre om! 
ZFire formeer Rjceden! 

Marsch, Marsch! 
Venstre Flsimand bliver staaende, alt Sv-

rigt lober op og tager Distancen fra venstre og char
gerer. Ere Kanonerne tilstade, eller sammes I ri

ter valle stal vedligeholdes, da maae Flanken, ef-
terat den er lobet op, strax avancere ras? frem og 
trcrkke sig stcerkt til venstre, for at komme med 

sin venstre Floi hen ved Kanonerne. 
Udfores denne Evolution med forkeertFront, 

til hsire, da skeer i alle Henseender det Modsatte. 

tz. i6» 

Om en Bataillons forskjellige Opmarscher med 

ret og forkeert Front, ved hvilken begge 

Flsie ere dcekkede. 

Ers begge Bataillons-Flankerne dcekkede med 

hver sin Floi af Jagerne, og der svinges hsire ud 
for 
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for at opmarschere venstre, da forholder hsire Flsi 

fig efter 7de Kapitels tz. 14. og venstre iagttager 

dettes tz. 15. Skeer Ndfvingningen venstre og Op-

marschen hoire da er alt vi'ce 

Skal den Flsi, som under^Opmarschen blev 

trukket frem, igjen dcekke Flanken, da skeer det som 

tz. 6. i dette Kapitel. Gjsr Bataillonen omkring, 

svinger venstre ud og marfcherer op ti! hsire, da 

kan enttn den venstre Flanke, see tz. 15. i d. K., 

fslge gde Peloton, eller og efter tz. 14. retirere 

med Bataillonen. Den hoire Flanke, som maatte 

vcere trukket frem for Fronten, kan ligeledes, en

ten med hsire om fcette sig paa Flanken, eller om 

den allerede havde denne Stilling, som meldt, 

gjsre venstre om, og formere Kjceden til hsire. 

Slec- Afmanchen til hsire, forholdes i alle Hen

seender vice vsrzs. 

§. 17. 

Om Dykningen ved Central-Svingningen. 

Er saavcl Fronten som begge Flankerne doek-

fede, og den iste halve Bata'llou gjsr omkring, 

for med hele Bataillons Pelotoner at kunne ud

svinge hsire og marschere venstre op; saa komman

derer Iceger - Officeren: ' 

Den h^ire slanke dcekb'er Opinarfchen! 

Hvorpaa Underofficeren lader samme gjore venstre 

om 
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om og vide §. 14. i 7de Kapitel trakke sig for den 

nye Frontlinie. Midten begynder strax at char

gere, i det den trcekker sig en halv Bataillon til 

venstre, og naar den venstreFlanke, som medhsire 

om fslger 8de Peloton, har gjort holdt og venstre 

om bag ved samme, saa appelleres Midten. 

Skal efter skeet Svingning den hsire Flanke 

atter dcrkkes, da trekker Frontkjceden sig hen paa 

samme, og kan da Midten, ved at der blceses: Lille 

Njcede! udbreds sig for Fronten. 

Skeer intet Avertissement, trcekker Midten, 

som formerer Frontkjceden, sig hen for detnyeAllig-

nement, venstre Flanke fslger 8de Peloton, og den 

hsire forholder sig efter 7 Kapitel 14 tz. Gjsres den

ne Svingning til venstre, at nemlig den anden hal

ve Bataillon gjor omkring, da forholdes ver5Z. 

Ere begge Floiene for Flankerne og ingen Kj«-

de for Fronten, da avancerer den Flanke, ved 

hvilken Bataillonen gjor omkring, saa langt frem 

imod den Side, til hvilken den har Fronten, som 

behsves for at erholde sin rigtige Afstand, hvor

ved den tillige udbreder sig enten til venstre eller 

hsire for hele Bataillonen. Den anden Flanke 

fslger Floi-Pelotonet op paa Linien. Ere samt

lige Jceaere bag Fronten, og den ,ste halve Ba

taillon vil gjsre omkring, formedelst hele Bataillo

nen ffal svinge hsire ud og marschere op til ven

stre 
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stre, da iagttager'den hsire Flsi ved denne Leilig-

hed det Samme som derfor er fastsat i 7de Kap. 

izde tz., dog med den Forskjel, at ikkun Joegerne 

af ifte og 2den peloton med h^ire omsving lsbe 

ned af Flankelinien, tage bag fra Distance gjsre 

holdt og venstre om, naar venstre Flsimand af 

2den Peloton staaer perpendikulair med hsire Flsi 

af Bataillonens endnu havende Stilling. Jcegerne 

af zdie og 4de peloton formere Rj^den til ven» 

stre og allignere sig med deres iste halve Trop. 

Wed den modsatte Svingning i samme Tilfcelde 

forholdes vice vei'8c». 

Har den venstre Flsi formeret Kjoeden og den 

hsire Flanke ved en Bataillon, som vil svinge 

hsire paa Centrumet, da tjener tz. 14. og 15 i dette 

Kapitel til Rettesnor, undtagen at venstre Flsi, 

som efter Opmarschen staaer maanoer-

me sig Bataillonen noget og bringe sin hsire Flsi 

i Linie med samme. Er hsire Flsi Kjoeden og 

venstre Flsi Flanken, og der svinges venstre, da 

forholdes vice ver58. 

tz. 13. 
Om en Bataillons Ovlobning med Roder. 

Gjsr Bataillonen hsire om for til venstre at 

formere Bataillonen, da blceses: HFire 8l^i! 

Lille Rjcrde! Hvorpaa samme lsber ud og for

merer Kjoeden til venstre efter dette Kapitels 12te §. 

Har 
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Har Bataillonen gjort venstre om, og skal 

lsbe hsire op, da forholder venstre Flsi sig vies 

vsi'zs. Er i fsrste Fald Fronten dcekket med en 

Kj«de af venstre Fssi, da avancerer denne saa 

langt frem, som beheves, for at give Bataillonen 

Plads til Oplobningen, og er hsire Flanke dcek

ket med sammes Flsi, da gjsr denne Flanke ven-

sire om og trcekker sig for Bataillonen. 

Var i andet Fald Fronten dcekket med hsire 

Flsi, og den venstre Flanke med venstre Flsi, da 

forholde disse sig viee versa. 

§. ly. 

Om Dcekm'ngen af en Bataillons Opmarsch, 

som er en colonne og svinger paa Centrumet. 

Er Bataillonen med Pelotons hsire afmar-

fcherct, og med samme vil svinge venstre omkring, 

for at opmarscherc hsire, saa gives Signal: 

Venstrs Fl^i! Lille Rjceds! 

Jcegerne bag 5te, 6te og 7de Peloton gjsre 

derpaa venstre om, lsbe med venstre omsving bag 

ud af Eslonnen, tage en Divisions Afstand til 

hsire fra hinanden og formere Kjceden til hsire, 

hvilken bliver ved at lsbe ligefrem indtil50Skridt 

bag Queuen, hvor der gjsres holdt og chargeres. 

Icegerne bag 8de Peloton gjsre derimod i dette 

Tilfalde hsire om, og lsbe med hsire omsving 

det 
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det bestemte Antal Skridt bag ud, hvor de atter 

med hsire omsving scette sig paa venstre Flsi af 

Kjcrden. 

Er Bataillonen venstre afmarscheret, saa for

holde Jcrgerne af hsire Flsi sig vics verss, og 

gisre de af ifte Peloton venstre, de af sdet, zdie 

og 4de hsire om. 

Ved Marfchen en colonn« marschere Jcrgerns 

umiddelbar bag Pelotonernes sidste Geled, og 

uaar der afbrydes med Sectioner, maae de saa-

ledes scette sig bag disse, som de hsre sammen til 

Roderne, og ikke, at de ulige Nummere af en 

Rode komme bag den ene Section og de lige bag 

en anden; folgelig marschere af 10 Jcegcre, som 

skulle fordele sig bag 2 Sectioner, 6 Mand bag 

iste og ikkun 4 Mand bag 2den; men ikke lige 

inange bag hver. 
Wed Svingningen heelt omkring og den derpaa fsl-

gende Opmarsch, bliver for de bag Pelotonerne fo»-

deelte Iccgcre, dcr flulle doekke den Evolution, fsl-

gende at iagttage: 

i) Er hsire afmarscheret eg der ligeledes fkal opmar-

scheres h-sire, gjsre Icegerne bag 8de Peloton 

venstre om, lsbe med venstre omsving bag ud og 

formere Kilden til hsire paa deres venstre Flok 

mand. 

Har Afmarschen virret venstre, forholde Jae

gerne bag iste Peloton, ved Opmarschen til ven-

sir?, sig vice versa. 
2) Mar-
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2) Marschere Jcegerne med halve, hele Trops eller 

Divisioner, og der faaledes skal svinges heelt om

kring, udfere de Svingningen og Opmarschen li

gesom vcd Infanteriet/ men beholde bog Riffelen 

i Armen. 

Om Deplojeringen. 

Naar Bataillonen er hsire afmars6)eret, og 

vil deplojere venstre, da blceses: 

H^ire 8l^i! Rjcedes 

Jaegerne af iste Peloton gjsre hsire om, ls-

be med venstre omsving om den hsire Flsi af de

res Peloton lige ud, og formere, faasnart de have 

Plads, Kjceden til venstre, hvilken fortscetter sit 

Lsb indtil 50 Skridt fra Colonnens hvori

mod de bag 2det, zdje og 4de Peloton gjsre ven-

sire om, med hsire omsving i en skraae Retning 

lsbe ud, for strax at erholde en Divisions Afstand 

imellem hinanden, formere Kjceden til hsire og 

allignere sig med ifte Peloton. 
?tppelleres Rjceden til Colonnen, gjsr den 

omkring, noermer sig samme paa 12 til i5 Skridt, 

hvo? ifie Pelotons Jcegere forholde sig efter 7de 

Kapit. tz. z. alle Dvrige formere eet Geled, troekke 

sig til venstre, og ligesom de komme hen ved ven-

sire Flsi af deres Peloton, gjsre de venstre om og 

seette sig bag samme. 
De-
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Deplojeres hsire, da gjsre Jcrgerne bag iste, 

sdet og zdie Peloton, hsire om, de bag 4de Peloton 

venstre om, lsbe ud og formere Kjceden ester sam

me Reeler, men vice versa med det Foregaaende^ 

Er Bataillonen venstre afmarscheret og vilde-

plojere hsire, da gives Signal: 

Venstre 
Lille Rjcede? 

Hvorpaa Ioegerne-af 8de Peloton gjsre ven

stre om, med hsire omsving lsbe cm deres Pelo

tons venstre Flsi lige ud og formere Kjceden til 

hsire; 5te, 6te og 7de Pelotons Joegere gjsre tilli

ge hsire om, lsbe som meldt i en skraa Retning 

ud, formerende Kjceden til venstre. 

Skal venstre deplojeres, da gjsre 5te Pelo

tons Joegere hsire om, de af 6te, 7de og 8de ven

stre om, og lsbe op i Kjceden. 

Skeer Deplojeringen ved en Bataillon, som 

er hsire afmarscheret, fra Midten paa et vilkaarligt 

Peloton, gives Signalet: 

Lille Rjcede! 

hvorpaa Jaegerne afzdie og 4de Peloton gjsre hsire 

om, med venstre omsving lsbe i en flraa Retning 

ud og formere Kjceden til venstre, hvorved tillige 

4de Peloton scetter sig venstre af zdie, hvis hsire 

Flsimand, efterat Colonnen har deplojeret, maae 

staae perpendiculair paa Bataillonen; 5te og 6te 

Pe-
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Peloton gisre venstre om, lsbe med hsire omsving 

ud og formere Kjceden til hsire. Er Colonnen 

venstre afmarscheret og vil deplojere paa samme 

Maade, da dcekkes denne Bevcegelse ligeledes med 

Midten, der aldeles forholder sig som fsr. Mar-

scherer Colonnen, som er hsire afmarscheret, med 

sorkeert Front, og der skal deplojeres venstre, da 

blceses: 

ZFire Fl^i! Lille Ajcede! 

Icxgerne af 4de Peloton gjsre hsire om, lsbe 

med hsire omsving om den hsire Flsi af deres Pe

loton, lige ud, bag Queuen, og formere Kjoederr 

til hsire. De af iste, 2det og zdie Peloton gjsre 

venstre om, lsbe med venstre omsving omdenhoire 

Floi af deres Pelotoner og formere Kjceden til ven

stre, hvorved iste Peloton trcrkker sig ganske til 

hsire, det 2det bliver venstre af iste og zdie ven

stre af 2det Peloton. 
Skeer Deplojeringen til hsire, da blceses li

geledes: 

HFire Lille Rj<rde! 

Hvor^aa iste Pelotons Jagere gjsre venstre 

vm, lsbe med venstre omsving om Pelotonets hsire 

Flsi og formere Kjceden til venstre. Jagerne af 

2den zdie og 4de Peloton gjsre hsire om og med 

hsire omsving lsbe ud bag Queuen, formerende 

K)<eden til hsire. 
Er 
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Er Bataillonen venstre afmarscheret, har gjort 
omkring og vil deplojere hsire, da blases: 

Venstre Lille R^cede! 
Icegerne bag 5te Peloton gjsre venstre om, 

lsbe med venstre omsving om deres Pelotons hsire 
Floi lige ud bag Queuen, formere Kjaden til venstre 
og gjsre i en Afstand af 50 Skridt bag Colonnen 
holdt, derimod gjsre Jaegerne af 6te, 7de og 8de 

Peloton hoire om, lsbe i en ffraa Retning om 
Pelotonernes venstre Flsi ud, og formere Kjceden 

til hoire, faa at 6te Peloton scetter sig venstre af 
5te, 7de venstre af 6te, og 8de venstre af 7de. 

Deplojeres venstre, da paa Signalet: 
Venstre Lille Ujcede! 

gjsre Jagerne bag 8de Peloton hsire om, og so

de om venstre Flsi af deres Pelotons, formerende 
Kjaden til hsire; de af 5te, 6te og 7de gjsre ven
stre om og lsbe om bsire Flsi af Pelotonerne og 
formere Kjoeden til venstre. 

Er Colonnen formeret Divisionsviis paa Mid
ten, begge Flsiene tilbage, og der stal deplojeres, 
da gives Signal: 

Lille Rjade! 

Hvorpaa Icegerne af zdie og 4de Peloton 
gjsre hs:re om, med venstre omsving lsbe ud og 
formere Kjceden til venstre, de bag Zte og 6te Pe

loton gjsre venstre om hsire omsving og lsbe i Kjce
den op til hsire. Har 
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Har BataiLonen paa samme Maade sadt sig 

en colonntt med begge Floiene frem, da dcekkes 

Deplojeringen ligeledes med Midten. 

Blceses Appel for Ixjcrden, forinden der de-

plojeres, ncermer denne sig efter 7de Kapitel H. z. 

Colonnen formerer eet Geled, og trcekker sig med 

heire og venstre om ind bag Pelotonerne. 

Ere Grenaderene ved Bataillonen, der har 

formeret Colonnen paa Midten, som nu er zdie 

vg 4de Peloton; da, naar der blceses Kjcede for 

Midten, folge Joegerne af 4de Peloton dem bag 

Zdie eg forholde sig i svrigt, som foranmeldt. 

Er en Bataillon heire afmarfcheret og vil un

der ivcerende Marfch formere sig en Unis ved at de 

bageste Pelotoner trekke sig ud til venstre, da 

dcekkes denne Beocegelfe ved Icrgerne af hsire Floi, 

der forholde sig ligesom om der skulde deplojeres 

venstre. 
Bed Afmarschen til venstre og Opmarschen til 

hsire, doekker venstre Flei Formeringen ester de 

foregaaende Regler. 

tz. 21. 

Om en VaLaillons Dcekning, som marscherer 

en eciloiine. 

Marscherer en Bataillon en Lolonne det vcere 

sig med Divisioner, Pelotons eller Settioner, og 
begge 
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iegge Flankerne skulle dakk^s med hver fin Flsi, 

da blases: 
Hele Csrpset! Dlin?er ud! 

Jagerne bag iste, sdet, zdie og 4de Pelo

ton gjsre hsire om, de bag 5te, 6te, 7de og 8de Pe, 

loton venstre om, lsbe 100 Skridt ud til Siden 

fra Bataillonen, formere Flankekjaden til venstre 

og hsire og med venstre og hsire om fslge Colon-

nen, hvilken af Flankerne stedse ganske maae over-

spandes. 

Herved er dog at iagttage, at Jaegerne bag 

iste Peloton ved Udlodningen med hsire omsving 

trakke sizned imod Queuen af Colonnen og brin

ge den hsire Flsirode lige for samme Rode af 8de 

Peloton. 

2det Pelotons Jagere satte figvenstre afisie, 

zdie venstre af 2det og 4de venstre af zdie, faa at 

dens venstre Flsirode kommer perpendikulair paa 

Teten og hele Flankens Jagere staae i deres or

dentlige Fslge. 

Er Colonnen venstre afmarscheret, da gjelder 

det Foregaaende for Jagerne af 5te, 5te, 7de og 

8de Peloton,^ ligesom og, saasremt Colonnen skul

de dakkes blot ved Midten. Den Deel af samme 

beobagter i de foranssrte Tilfalde hvad som der er 

bestemt for Flsien, til hvilken den henhsrer. 

H Som 
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Som en Regel kan antages, at ved denblotte 

Dcekning af Colonnens Flanker, Jcegernes hoire 

Flsi stedse dcekker den hsire Flanke, og venstre 

Flsi den venstre, hvilket og gjelder for Midten, 

da Jagerne af zdie og 4de Peloton bestandig lsbe 

hsire ud og de af 5te og 6te venstre, dog forhol

des herved vice versa, saafremt Eolonnen mar-

fcherer med forkeert Front. 
Behsves ikkun een af Flankerne at doekkes, 

skeer det alt efter Udsvingningen paa Signaletmed 

den for samme bestemte Flsi eller efter Omstændig

hederne og paa Kommando, kun med 2den eller 

zdie halve Trop. 
Vil Colonnen under Marschen svinge, da 

gjsr KjKden af den Flanke, hvortil Svingningen 

ske?r, holdt og ud ad Front, hvorefter tillige de 

Z til 4 Flsiroder, som ere ncermest Teten, gjsre ^ 

Vending imod samme og lobe op i en fremgaaen-

de Flanke paa Teten. 
Kommer Teten i Linie med den yderste Rode, 

da gjsr hele Flanken Vendingen og fslger Colon

nen ligesom dennes 2den Flanke hidindtil har gjort. 

Skal depl ojeres venstre, da gives Signalet: 

H^Lre Mi! lille Rjcede! 

Hvorpaa Underofficeren ved denne Flsi, som 

s^aaer en ^Isncsue, kommanderer: Desiftte dnr! 

Mgrsch, Marsch! og med z Svingning fstee ven 
frem 
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frem for Colonnens T^te, og den Linie, som Ba-
taillonen, efter at have deplojeret, vil indtage; 

da der gjores holdt, HFire om og chargeres. 
Den venstre Flanke avancerer under Deplo-

jeringen saa langt frem imod sammes Side, som 

behoves for at erholde sin rigtige Afstand; og kan 

efter Omstændighederne chargere. 
Deplojeres hsire, forholdes vice versa. Er 

venstre afmarscheret, og der deplojeres hsire, da 
dcekker venstre Floi Fronten^ og skeer Deplojerin-

gen venstre, hsire Floi. 
Vil Colonnen deplojere fra Midten eller og 

det er fornsdent at under denne Bevcegelse saa-
vel Fronten, som begge Manker ere dcekkede, da 
blcesesi Lille Njcrde! 
hvorpaa Midten eller 2dett og zdie halve Trop pas 

Underofficerens Kommando gjor venstre og hoirs 
dm, lobe med ^ Svingning frem for Teten, gjort 
ud ad Front og iagttage hvad som i det FotegSa-

ende er bestemt for de hele Flsie. 
iste og 4de halve Trop forblive i Flankerm, 

overfpande Colonnens hele Dybde> og avancere i 
fsrste Tilfoelde enten begge, eller i andet ikkun 
den Flanke, hvorhen der deplojeres, saa langt 
frem, som det fornodne Rum udkrcevet. 

Er venstre afmarfcheret/ bliver Alt det saw-

me» Signalet: Blinkre ud! 

K s kan 
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kan for Flankerne gjentages indtil Spidsen er for

meret, dog maa ved denne Leilighed hver Linie af 

dem holde sig 100 Skridts Afstand fra den anden. 
Blceses: BlLnb're ind! 

forholdes ligesom tz. 10. i 7de Kapit. og komme 
Kjcederne ikke ind, forend paa Signalet: Stor 

Appel! da de iagttage Z. 4 i s. K. for saavidtden 
her kan vcere anvendelig for samme. 

Venstre Flanke formerer i Tilbagelobet Pelo-

tonsviis Roder i eet Geled til venstre og trcekker sig 

saaledes bag dets Pelotoner. 

Den hsire Flanke gjsr et Pelotons Joegere, naar 

Ajceden kommer imod Colonnen, hsire om! soetter 

sig i eet Geed, og lsber bag Kjcedens fsrste Ge

led op hen imod Teten, hvor de ssge deres Plads, 

sdet Pelotons Joegere forholde sig ligesaa og fsl-

ge iste. Jcegerne af 4de Peloton formere Roder

ne til hsire og troekke ned bag 8de Peloton; zdie 

Peloton formerer ligeledes Roderne til hsire oz 

soetter sig bag dets Peloton. 
Har Bataillonen Teten af en Colonne og dens 

Joegere baade skulle formere svsm ^ Zarcie, og 

5«kke Flankerne, da, naar der er hsire afmar-

scheret, lader Officeren paa venstre Side af det 

foranmarscherende Peloton, bloese: 

HAre Mi! Stor Appel! 

Hvorpå Jagerne af hsire Flsi hurtig samle 
sig 
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^'g der og formere halve Trops. Med det Hele 

marscherer Officeren derpaa i zdie Marsch 200 
Skridt frem, hvor 2den halve Trop, ved hvilken 

Officeren forbliver med 1 Underofficeer og 1 Halv-
maanebloeser, falder j Parademarschen. 

Den iste halve Trop fsres af en Underofficeer, 
som endnu fortscetter Marfchen 150 Skridt, da 
den ligeledes falder i Parademarschen og detacherer 
paa ic>c> Skridt frem r Gesrider med 7 Mand, af 

hvilke Gefrideren udsender paa 25 Skridt for ved 

sig z Mand, hvoraf 1 Mand springer 25 Skridt 
lcengere frem og formerer Spidsen. De 2 Mand 
brede sig ud til Siden og optage Spidsen. Ge< 
frideren dcekker fremdeles hver af sine Flanker 

med 1 Mand, som holder sig i Linie med ham og 
Spidsen. 

Fra iste halve Trop udsender Underofficeren 
strax paa 100 Skridt en Rode hsire og venstre af 
sig, og ved 2den halve Trop gjsr Officeren det 
samme med zde Roder i en forholdsmæssig stsrre 
Afstand, hvoraf atter sendes en Rode loengere ud. 

De yderste Blinkere maae marfchere saaledes, at 

de ere i en skraa Linie og formere en spids Vin« 
kel med Spidsen. 

De dobbelte Roder blive sammen, og ikkun 

der, hvor Terrainet udkrcever det, forlader den ene 

Mand den anden, for desbedre at afssge. 

La-
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Lader den ved BataiFlone« voerende Jager, 

Officeer give Signal: 

Venstre FlFi! Blinker ud! 
saa troekke Joegerne af Zte og 6te Peloton sig nu 
til heire, de bag 7de og 8de ril venstre og formere 

Flanken, 
-Vil Officeren nu ikke fremdeles lade Flanker

ne blinkre, men have Sidepatrouiller, saa blceses: 

Venstre FlFi! med TrspS, sammentrukket! 
Hvorpaa Flankerne^ som fsres af en Under-

officeer, hver for sig slutte sammen, rykke 100 Skridt 

lamgere frem, og ud til Slden i en Afstand af 150 
Skridt, Udsende 1 Geftider med 11 Mand, hvil
ken atter paa 100 Skridt detacherer 7Mand, hvor

af 4 blive sammen, og de svrige z ligesaa ved 
- Akslen ud til Siden springe 59 Skridt 

frem som Blinkere, 
Fra enhver af disse tre Dele, der udgjsr en 

SidepatroMe yg som alle marschere med venstre 

eller hsire pm, udsendes i behsrig Afstand i Manh 
som Gpidse frem imod livsnr-Znrclsn. 

Disse Spidser, blive gfsides bag hinanden i 

en flraa Linie ^ og holde sig uden for den yderste 

Sideblinker af Hovedtrop, hvilken 

saa meget mueligt beholdes i Sigte af den samme 

nceMest Va^^ende Spidse fra Sidepatrouillens Ho-

yedttop«. 
Vil 



Vil Bataillonen deplojerZ, da blceses: 

Cl?argeer 

hvorpaa Alt bliver staaende, 
Spidse giver sit Skud, lsber tilbage til Undecof-

skerens Trop, hvor den scetttrsig paa hsire Flm, 

og lader, hvilket ogsaa de 2 andre Blinkere gjore, 

naar den fsrste er passeret dem. Gefrideren de-

danderer strax ved forste Skud sit Mand^av til 

hsire, og naar de sor ham staaende Bl?nc'ere ere 

lobne tilbage, give hans Sideblinkere deres Ild 

og scette sig ved Underofficeren, som imidlertid 

har udbredet sig til venstre. Gesriderens Trop re

tirerer derpaa i 2den Marsch hen imod Underoffi

cerens hsire Floi medens hvilken Retraite hver 

Mand efterhaanden giver sit Skud, lsber tilbage 

paa hsire Flsi as Officecrs-Troppen og lader. Saa-

snart Underofficerens Front bliver fri, syre hans 

Sideblinkere og lsbe tilbage til hsire Floi af Offi

cerens Trop, hvorpaa Underofficeren forholder sig 

ligesom Gefrideren, og hvad som har fyret fslger 

Sideblinkerne. 
Officeren lader imidlertid Hovedtroppen for

mere Kjceden og troekke sig saa meget til venstre, 

som behsves for at saae fri Skudlinie, hans Si

deblinkere give deres Ild, naar Underofficeren be

gynder at trcekke sig tilbage og ssge deres Plads i 

Kjceden hvor de ligeledes lgde. 
Hele 
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Hele svant-gartlsn formerer saaledes enKjce-

de for Bataillonens Fron^, og chargerer paa Ste

det indtil der blceses: 

Retireer! 

Hvilket da skeer med storste Orden og under en 

vedholdende Ild enten i fsrste eller anden Marsch. 

Har Kjcrd-en noermet sig Bataillonen paa 50 

Skridt, gives for samme Signalet: 

Holdt! eller Appel! 

Sidepatrouillerne iagttage hver for sig det 

samme som - Zarclen, og doekke ved en Kjce-

de Flankerne, imod hvilke de, efter at voere for

merede med deres Hovedtrop, der stedse bestaaer 

af Jcegere bag de lige Pelotoner, trcekke sig tilba

ge i den bestemte Afstand. 

Er venstre afmarfcheret, da blceses paa ven

stre Side af 8de Peloton: 

Venstre Fl^i! Stor Appel! 

Hvorpaa denne Flsi, paa samme Maade som for 

meldt, formerer avsnt og beholder zdie hal

ve Trop til Hovedtrop. Den hsire Flsi doekker 

Flankerne, enten ved Sideblinkere, eller Patrouil-

ler, ved at iste og 2den Pelotons Jcegere lsbe ud 

til hsire, og de af zdie og 4de til venstre. 

Skal deplojeres, debanderer Gefrideren sit 

Mandflab venstre, Officeren og Underofficeren for

mere derimod Kjoeden tll hsire, i det den fsrste 
scrtter 
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satter sig en ecke^on bag den sidste, ligesom og 
de, der lsbe tilbage ester at have fyret, tratte sig 

ti! venstre Floi af disse 2de Trops, forholdende 

sig som for er bestemt. 
Har Bataillonen Queuen af Colonnen, som 

hoire er afmarfcheret, og arriere-Zar6en skal for

meres, da forholder venstre Floi sig ganste som 
den skulde formere svarit-AarLlen, undtagen at de 

venstre Afmarscherte rykke bag ud. Jagerne af 
iste og 2det Peloton trcekke sig ud paa den hoirs 

Flanke af Colonnen, og de bag zdie 034de paa 

den venstre. 
Er derimod venstre afmarfcheret, formerer 

hsire Floi paa samme Maade arrieregarden, som 
det tilforn formerte avantgarden, famlende sig 

dertil paa Colonnens venstre Flanke, og tager der 

sin rigtige Afstand fra samme. Venstre Floi dak^ 
ker i dette Tilscelde alle Flanker, som skeer af Ja
gernes zdie halve Trop til hsire og 4de til venstre. 

Angribes arrieregarden, og Bataillonen alt-

saa, enten med Pelotons svinger paa Centrumet, 

for rigtig at opmarschere, eller contramarscherer 
sor rigtig at deplojere, da forholde samtlige Joe
gere sig, ligesom naar svsm-Zardon dcekker De-

plojeringen. 

Marscherer Bataillonen ene for sig, da maae 

Ioegerne fra alle Sider sikkre samme; til den En

de 
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he kommanderer den hoistkommanderende Iceger-

Officeer: 

og grriere. Oal r^??e ud! 

hvorpaa, naar hsire er afmarfcheret, iste halve 
Trop formerer svgm. garcle og 4de halve Trop 

»rrier« -
Underossicerene, som ere afdeelte til disse 

halve Trops, wcede vansire ud af Colonnen ved 

Siden af iste og 8de peloton, og kommandere, i 

det de ncevne deres halve Trops: Appel! hvor

paa Jagerne hurtig samle sig hos disse, som nu 

med dereZ Mandstab rykke frem, og i Forhold til 

den havende Styrke iagttage de fochen fastsatte 

Regler. 

Blceses: Blinker ud! 

da angaaer det Midten, af hvilken zdie og 4de 

Pelotons Ioegere, i hvordan Afmarschen og har 

vceret, doekke den hsire, og 5te og 6te Pelotons 

den venstre Flanke. Fremdeles kan, som for 

meldt, blinkres, eller formeres Sidepatrouiller, 

Gives Signal: 

Blin?re ind! 

angaaer det allene disse, som trcekke sig tilbage 

paa de Trops, hvorfra de ere udsendte, og naar 

herefter blceses: 

Stor Appel! 

da stede forst Hovedtroppenes mindre Afdelinger 
sam
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sammen, bvorpaa de under et, i  Zdie Marsch ncer-

lN'S sig^olonnen. 

Blceses allene: Stor 2tppel! 

forholdes ligesåa. 
Skal de^lvjcres eller vpmarscheres, da blce^ 

ses: (lbargeer! 

hvorpaa alle Spidser give deres Skud og retirere 

til deres halve Trops, som da vgsaa chargere, 

alt efter de foregaaende nsiere Bestemmelser og 

Forffrifter. . 
» AAr^sn, udbreder sig strar i  Kjeeden 

for Allignementet, og grrisre-gk,i<iL7i forftoerker 

den af Flankerne, som meest trues, eller kan og^ 

saa trcekkes ind i  Frontkjceden ved at scette sig paa 

venstre eller hoire Flsi af samme, alt ligesom Af-

marfchen har vceret. 

Paa samme Maade kan ogsaa arriSre-

6en dcekke Deplojeringen eller OpmarschSn, naar 

denne angribes, og Bataillonen vil have Fronten 

bag ud. Naar der baade er formeret k,vgnr- og 

-,rriere-x,Ar6e, opholder een af Jceger - Officerer

ne sig ved hver Deel, og er kun een Officeer til

stade, da begiver han sig derhen, hvor hansNoer-

vcrrelse gjores meest fornoden« 

I dette Tilfcelde, hvor Bataillonen dcekkes 

paa alle Sider, maae ligesom ved avant-Lgi-cWn« 

Formering Sidepatrouillernes bageste Spidser og^ 

saa 
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saa blive i Sammenhcenq med Sideblinkerne af 

Hoved-Trop, saa at samtlige 

yderste Blinkere eller Spidser danne en stjcevQua-

drar. Ved Sidepatrouillernes Formering kan saa-

dant ogsaa ftrax ffee fra Colonnen, uden ssrst at 

lade bloese: 

Blinker ud! 
for de til Flankernes Dcrkning bestemte Jaegere, 

da de vedkommende Underofficerer i saa Fald, ef

ter derom erholdt Avertissement fra Officeren, 

troede nogle Skridt ud fra Colonnen imod den 

Side, de skulle dcekke, oz kommandere, noevnen-

de deres halve Trops: Appel! hvorpaa Joegerne 

samle sig hos dem, Fronten ud ad vendt, og der 

i svrigt, som for meldt, forholdes med Dyk

ningen. 

De angivne Distancer, i hvilke avgnt-Asr-

6en, grrikj-e-xsrFen og Sidepatrouillerne med de

res Spidser og Sideblinkere, bsr holde sig fra 

Colonnen, retter sig i svrigt efter deres Styrke 

og Terrain, ligesom og alt, saa meget som mue-

ligt maae beholde Colonnen i Sigte, og, naar 

der gjsres holdt, bliver staaende med Front ud 

ad imod den Side, fra hvilke« hver Deel doekker 

samme. 

L. 22» 
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H. 22. 

Om Doekningen af en Bataillon, som formerer 

halve Batailloner. 

Er Bataillonen hsire asmarscheret med Pe^» 

lotons, Jagerne endnu bag samme, og der stal 

formeres halve Batailloner, da gives Signal: 

Lille Aja?de! 

hvorpaa Jagerne bag zdie Peloton gjsre hsire 

om og ved venstre omsving lsbe frem for T^ten 

af Colonnen, formerende Kjceden til venstre, da 

derimod de bag 4de, 5te og 6te Peloton gjsre ven

stre om, med hsire omfving lsbe ud og formere 

Kjoeden til hsire en linie med Jagerne af iste 

Peloton, hvilke dog ikke udbrede sig langere end 

for Fronten af iste halve Bataillon, 

Saafnart 2den halve Bataillon begynder at 

formere sig, blases: 
H^ire Fl^i! ZFire om! Lille Rjade! 

da Jagerne af iste og 2den Peloton efter tz. 4. i 

Kapit. 7. satte sig i den hsire Flanke, 10 Skridt 

fra Colonnen, og overspands hele Intervallet 

imellem begge Batailloner. 

Fremdeles gives Signal: 

Venstre Fl^i! Venstre om! Lille Ajade! 

hvorpaa Icegerne af 7de og 8de Peloton gjsre 

venstre om, lsbe ud om venstre Flsi af deres Pe« 

lotvn, 
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loton, formere Kjceden til hsire og soette sig i 

den venstre Flanke, saa at ?de Pelotons hsire 

Klsi kommer 10 Skridt afsives venstre Flsi af 

zste halve Bataillon. 

Formeres hele Bataillonen, udbreder Midtett 

sig efterhaanden til venstre for at overspoende hele 

Fronten / og venstre Flsnke troekler sig til ven

stre, indtil 2den halve Bataillott har faaet Plads 

til H^marsch. 
Er venstre afmarscheret, forholdes vics vsrjg. 

Fuldfsres denne Evolution af iste Bataillon 

med forkeert Front, da forholde Joegerne sig i alle 

Henseender eftersom Bataillonens egentlige As-

marsch med ret Front har varet, og saaledes 

som Dcekningen vilde, blive, saafremt Colonnett 

aiorde omkring; hvoraf fslger, si Midten for-

merer Kjceden bag ud. 
Marscherer Bataillonen med halve Bataillo-

ner, hsire afmarscheret colovne, Joegerne end

nu bag samme, og Flankerne skulle doekkes, da gi

ves Signalet: V -
OM! Lille 

hvorpaa Joegerne af iste halve Bataillyn gjsre 

hsire om, lsbe 10 Skridt lige ud,^ og med hoire 

omsving, scette sig i den hsire Flanke. Endvidere 

blases: 
Venstre 8l<5i ! Venstre om! Lille Rjcede! 

Da 
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Da Jagerne af 2den halve Bataillon gjsre ven

stre om, de bag 5te, 6te og 7de Peloton lobe ud 

jgjennem Officeer-Lukken paa venstre Floi af de-

res Peloton, trcekke sig hen til venstre vg formere 

Kjceden til hsire, hvilket Lde Pelotons Jcegere og 

gjsre i det de lobe lige ud. 

Er venstre afmarscheret, da gjsre 2den halve 

Bataillons Jcegere venstre em, lobe lige ud og 

med venstre omsving fatte sig i Flanken; hvor

imod de bag ifte halve Bataillon gjsre hsire om, 

lsbe igjennem deres egne Officeer-Lukker, trcekke 

sig til hsire og formere Kjceden til venstre; iste 

Peloton lsber lige ud, formerende ogfaa Kjaden 

til venstre. Flankerne kan efter Omstændigheder

ne chargere og blinkre. Skal hele Bataillonen 

formeres, scetter den Flanke, som horer til dm 

bageste halve Bataillon, sig ved z Svingning med 

hsire eller venstre om, en ckcnns i Linie med den 

soranmarscherende halve Bataillon og udfylder 

Lukken indtil den bageste halve Bataillon paa 

nogle faa Skridt ncer e^ indrykket, da den rask 

avancerer frem og overspænder chele Bataillonen. 

Den 2den Flanke forbliver paa Flsien af den 

forreste halve Bataillon; efter Omstændighederne 

kan, naar hele Bataillonen er fornreret, enren 

begge Flankcrne dcekkes med hver sin Floi, eller 

og Frontkjcrden forstærkes. 

§. 23. 
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§' 2Z. 

Om Dykningen af en Quarree. 

Naar samtlige Joegere i Kjceden ere for Fron

ten af en Bataillon, eller ikkun en Deel af dem 

doekker Fronten, og de svrige Flankerne, da, naar 

Bataillonen vil formere <)uarrLe, gives Signa

lerne : 

Retireer! Chargeer! 
Hvorpaa Kjoeden og Flankerne trcekke sig tilbage 

imod Bataillonen, og naar Quarr^en er formeret, 

blases for alle udevcerende: 

Stor Appel! 
hvorpaa de lsbe paa det hurtigste igjennem deres 

Lukker, og som foedvanlig i eet Geled fordele sig 

^bag Pelotonerne. 
Besinde Grenaderene sig ved Bataillonen, da 

fordeler Halvparten af Jcegerne, der. henhsre til 

ethvert, disse Pelotoner noermeststaaendeMusqve-

teer-Pelotoner, sig bag Grenaderene. 

Gives Signal: Chargeer! 
t>a fsge Jagerne igjennem Lukkerne af deres For
mand paa det bedste at anbringe deres Skud, 

Aden dog at fyre Geledviis. 
Har Qvarreen z Geleder i Dybden, hvis 

Aarfag Jcegerne med deres korte Rifler ikke kunne 

komme til Skud, eller retter Fjenden sårdeles sine 



Angreeb paa Hjernerne, da maae Jaegerne med 

halve Trops, opplantet Bajonet, toet fluttede oz 

Gevaret i Armen, scette sig tvers bagen for alle 4 

Hjerner af Qvarr<!-en. Officeren kommanderer til 

den Ende: 

Fsrmeer halve Trops! 

hvorpaa Jagerne med heire og venstre om, lsbe 

tat bag om Flankernes 2det eller zdie Geled, hen 

til det Hjerne, de skulle soutincre, samlende og 

formerende sig der ved en Underofficeer. 

Da Qvarr^en kan vare formeret paa for-

fkjcellige Maader, faa er ved Jagernes Sammen

trykning i halve Trops og disses Placering fsl-

gende at iagttage: 

». Naar G.varr«en er formeret paa Stadet. Jce-

gerne formere i deres fcedvanlige Orden halve 

Trops og fatter den fsrste sig bagHjsrnet imel

lem 4de og 2den Flanke, 2den halve Trop imel

lem 2den og iste Flanke, zdie halve Trop imel

lem iste og zdie Flanke, 4de halve Trop imel

lem zdie og 4de Flanke. 

d. Naar (Qvarreen er formeret i Marfchen fra Di

visioner, formere Ionerne af ifte og zdieMus-

qveteer Peloton den iste halve Trop, som scetter 

fig bag 2den og iste Flanke; Jagerne bag 2den 

og 4de Peloton formere den 2den halve Trop, 

som kommer bag iste og zdie Flanke; Jagerne 

M af 
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af 5te og 7de Peloton formere den zdie halve 

Trop, som fatter sig bag 4de og 2den Flanke; 

Jagerne af 6te og 8de Peloton formere den 4de 

halve Trop, der stiller sig bag zdie og 4de 

Flanke. 

c. Naar Qvarreen er formeret i Marschen fra 

Pelotons. 

Jagerne af isse og zdie Peloton form;re iste 

halve Trop, der satter sig imellem iste og zdie 

Flanke; 

Jaegerne af 2den og 4de Peloton, formere 

den 2den halve Trop og satter sig bag 2den og 

iste Flanke; 

Jagerne af 5te og 7de Peloton formere den 

zdie halve Trop, som sottttr sig imellem Zdie 

og 4de Flanke; 
Jagerne af 6te og 8de Peloton formere den 

4de halve Trop, og soetter sig imellem 4de og 

2den Flanke. 

Bed Formeringen af hele eller halve Trops, 

er det bestandig Regel, at de Jagere, som hen-

Hsre t i l  et eller andet Peloton, slutte sammen i  2 
Geleder og saaledes formere en Patromlle; hvilke 

Patrouiller, da efter deres Pelotoners No. fra 

hsire til venstre, stsde sammen, og i en ordentlig 

Fslge formere den befalede Afdelmg. 

Heraf 



179 

Heraf sslger altsaa, at i de under b. og e. 
anfsrte Tilfcelde, hvor Jcegerne udenfor deres 
sædvanlige Ordenssslge stsde sammen i halve 

Trops, disse dog formere sig saaledes, at den 
Patrouille, som har lavere No., ftaaer hoire ved 
den der har et hsiere Tal. 

Jcrgerne, der maatte vcere sordeelte bag Gre-

nadeer-Pelotonerne, forholde sig ved Hisrnernes 

Bescetning af en Qvarree, ligesom de endnu stode 
bag deres egne Pelotoner. 

Har flere end een Bataillon formeret O.var-

ree, forholdes med Fordelingen bag Grenadeer 

Pelotonerne ganske efter det Foregaaende, og til 
Hjsrnernes Besætning tages Jcegerne af de, sam

me ncermest siaaende Pelotoner eller Divisioner; 

alt, eftersom Sligt stal siee med halve eller hele 
Trops, og haves end flere Jcegere tilovers, for-
deles disse bag Flankerne, for at fyre igjennem 

Lukkerne, hvorved de fastsatte Bestemmelser tiene 
til Rettesnor. 

Wil Qvarreen scrtte sig i Marsch, komman

derer Jaeger-Officeren, saasremt der har voeret for
meret Trops: 

Fordeelt! 
Da Joeger-Underofficerene, som staae paa 

hsire Flsi af de halve Trops, kommandere 

HFire og venstre om! Marsch, Marsch! 
M s Zceger-
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Icegeme lsbe hurtig bag deres Pelotoner, 

bringe Bajonetten bort, tage i Armen og staae 

stille. 
Skulle Jagerne frem, gives Signal: 

Hele Csrpset! Lille Rjsde! 
Hvorpaa Jcegerne gjore hsire om, lsbe ud 

om hsire Flsi af deres Pelotoner og formere Kjoe-

den til venstre for ved den Flanke, i hvilken 

deres Pelotoner staae. Naar de ere komne 50 

Skridt fra Qvarreen, gjsr Alt holdt og retter sig 

vel, faa at ingen store Lukker komme imellem 

Flankerne; de bag Grenadeer - Pelotonerne for-

deelte Ioegere lsbe ud om disses hsire Flsi, i 

det den svrige halve Deel af deres Peloton stsder 

til dem. 

.Marfcherer Qvarrsen, blcrses: 2lvanceer! 

Da Alt retter sig efter den Flanke de dcrkke. Bl«-

ses: Lhargeer! faa gjsr den avancerende Kjcede 

det i Avanceringen, Side-Flankerne ea llsnyua 

og Queuen i Retraiten. 

Gives Signal: Blinker ud! lsbe alle Blin

kere lige ud for deres Kjcede. Gjsr Qvarreen 

holdt, formedelst fjendtligt Angreeb, appelleres. 

Jcegerne. Brydes den paa Stedet formerte Qvar-

ree, ved at Pelotonerne opmarschere en lwis, da 

blive Jaegerne af den Flanke, hvorpaa Opmar-
schen 
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schen ffeer, siaaende, de smige avancere paa 

Signalet: 

^ele korpset! 5ills Ajcrde! 
frem foran deres Flanker indtil de allignere sig 

wed tete Kjceden, og Alt chargerer medens Op-

»narschen. 
Har Qvarreen varet formeret i Marsch, oz 

samme brydes, ved Divisions- eller Belotonsviis 

at scette sig en cologne, da, efter at BevKgelsen 

er udfort, blceses: 

Stsr Appel! 
for de udevcrrende, samme omgivende Zcegere. 

tz. 24. 

Om Dackningen ved en Bataillons Overgang 

over en Broe. 

Ere Jagerne ikke allerede i Kjcede forBatail-

lons Fronten, faa gives dertil Signal, og for

meres den af samtlige Jagere. 

Kjceden avancerer under idelig Chargering 

frem imod Broen, og naar denne er renset fsr 

Fjenden, kommanderer Officeren: 

Midten Appel! 

fom da trcekker sig sammen og paa Marsch, Marsch! 

Hurtig lsber over, hvorved de Roder, som ikke 

finde Plads, bryde af. Saafnart Midten er pas

seret 
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seret Broen, formerer den paa hiin Side i en halv 

Cirkel Kjcrden til hoire og venstre, hvis Floie flot
tes imod Aaen eller Flodew; Icrgerne af hoire og 

venstre Floi, som er iste og 4de halve Trop, bli
ve imidlertid staaende ved Bredden af Vandet og 
soutinere ved deres Ild Midtens Overgang; men 
ligesom denne vinder Terrain og alt mere og mere 

udbreder sig, lobe disse ogsaa med venstre og hoi

re om over Broen, og scette sig hver paa sin 
Floi en ll^inzus bag Midten, hvis Kjcede da ret
ter sig en linie, saa at det Hele banner en halv 

Qvadrat, hvilken udvider sig saa meget, at Ba-

taillonen erholder Plads nok for deri at kunde for

mere sig, da Jcegerne cnten appelleres, eller naar 

Bataillonen fremdeles avancerer, paa sædvanlig 
Maade d«kke Fronten og Flankerne; i hvilket Til-
scelde disse sidste saalcenge blive staaende, indtil 
Bataillonen kommer i Linie med deres Floie. 

Wil Bataillonen i Retraiten passere en Broe, 
og Jaegerne have formeret Kjoeden, da, naar Ba

taillonen ved Broen gjsr holdt, blases dette Sig

nal ogsaa for den chargerende Kjcrde, hvorpå« 
Officeren kommanderer: 

Fyrste og fjerde halve Trop! Bryd af! 
Underofficeren lader disse gjore hoire og ven

stre om, lobe om Bataillonens Floie tilbage over 

Broen, gjore venstre og hoire omsving, og scette 

sig 
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fig faa langt afsides samme icet ved Vandets Bred

de paa begge Flsie, at de ubehindret af Bataillo

nen og de samme dikkende Icegere, kunne give 

deres Ild over Aaen eller Floden. Staae da be-

ncevnte halve Trops es trcekke de sig 

paa samme Maade over Broen. 

Midtens Kjsede udfylder strax de Afbrudtes 

Rum, og danner ved at kaste sine z til 4 yderste 

Zloiroder noget tilbage, atter en Halvcirkel om 

hele Fronten; hvilken endnu bestandig fyrer, alt 

mere og mere ncermende sig den retirerende Ba-

talllon. 
Er hele Bataillonen passeret Broen, trekker 

Midten sig end mere tilbage, formindsker Buen 

og afbryder Rodeviis fra Flsiene, sogende alle 

deres Plads i Kjceden. De 4 til 6 sidste Roder 

lsbe paa een Gang hurtig over Broen, og scette 

sig ligeledes i Kjceden, hvilken imidlertid har 

trukken sig noget sammen imod Midten, for ikke 

at overflsie Bataillonen. 

Skal Bataillonen chargere, ba blceses: 

Hele Corpfet! Stor Appel! 
eller Kjceden kan ogsaa scette sig paa Flankerne; 

men fortscettes Retraiten, da dcrkke Z-Kg^rne 

samme. 

H. 25. 
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§- 25. 

Om en Bataillons Dakning som refuserer Flsiev. 

Have Jagerne ikke allerede sadt sig i Kjaden 

for Bataillonen, da gives Signal til den Deel af 

samme, som skal dcekke Bevagelsen, og blases 

^Cille Rjade! 

^sldt! Chargeer! 

Frakker sig Bataillonen derpaa med Pelotons til

bage, saa blases: 

Retireer! 

da Kjaden chargerende sslger og tager samme Di-

rection som Bataillonen. 

Have Flankerne varet bakkede med iste og 

4de halve Trop, sslge disse Zlsie Pelotonen. 

Ere Pelotonerne formerede og der gjsres 

Holdt! Omkring! ved Bataillonen, blases og-

faa Zoldt! for Jagerne. 

§. 2S. 

Om Dcekningen ved en atta^us en eckellon. 

Naar den hoire Floi-Bataillon, som anta

ges at formere den ssrfte Attake, vil satte sig i 

Marsch, lader Jager-Officeren dakke sammes 

hoire Flanke ved sin hoire Floi og Fronten ved 

venstre Flsi, samt lader give Signal: Uvanceer! 

naar Bataillonen tråder an. 
Dm 
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Den nsst paafslgende Bataillon, eller den 

anden Attakes Jcegere. formere enten alle, eller 

ikkun den hoire Flsi, Kjoeden, naar fsrste ALtake 

«r avanceret 25 Skridt frem ud over Linien, med 

hvilken de alligneret fortsatte Marschen uden Op

hold. 

Alle svrige Attakers Jcegere forholde sig suc

cessive ligesaa, og dcekkes den venstre Flsi-Batail-

lons Fronts af sine Jcegeres hsire, og venstre 

Flanke med venstre Flsi. 

Er Liniens Fronte og Flanker allerede doek-

kede ved Jagerne, forinden Attaken formeres, da 

gives Signalet: Avanceer! 

for hver Bataillons Jcegere, eftersom deres egen 

Bataillon fatter sig i Marsch, og den dem n«r-

niest vcerende Attaks kommer i Linie med dem. 

Medens Attakernes Fremrykken, chargere Jae

gerne af de Batailloner, som ere Fjenden saa ncer 

at de med Nytte kunne anbringe deres Ild, oz 

naar hele Linien formeres, allignere de sig enten 

medKjceden for Flsi-Bataillonen, eller og, hvis 

denne er bleven indkaldet, gjore de holdt paa de

res Bataillons AUiMmcnt, indtil samme ncermer 

sig paa 25 Skridt, da de appelleres. 

§- 27. 
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Z. 27. 

Om Dcekningen ved kletrsits en ecliecznier. 

Bestaaer Linien af 6 Batailloner, hvoraf de 

ulige skulle begynde Retraiten, da, naar Jcegere 

Officeren af iste BatailloN rkke allerede tilforn 

med Jcegerne af hoire Flsi har dcekket den hsire 

Flanke, gives dertil Signal, og naar Bataillo-

ncn gjsr omkring og retirerer, blcefes: 

Venstre Zl^i! Lille VjcLde! 

Hvorpaa de signalerte Jcegere lsbe frem, formere 

Kjceden paa samme Linie som Bataillonen ftod, i 

det de udfylde dens halve Jntervalle, chargere og 

rette dem efter de staaende Batailloner. Flanken 

bliver staaende ligesom Kjceden. 

Gjsr Bataillonen, efter at have tilbagelagt 

det befalede Antal Skridt, Holdt! og hidstiller 

sig, appelleres den venstre Flsi ; den hsire Flanke 

gjsr tillige, paa Underofficerens Kommando, hsw 

re om", lsber tilbage og scetter sig igjen en 

Jcegerne af de ivrige ulige Batailloner for-? 

holde sig ligesom de ved den fsrste, undtagen aL 

de almindelig tage den venstre Flsi til at dcekke 

Retraiten, eller hvis det behsves hele Corpfef. 

Skal de lige Batailloner retirere, da, naar 

de gjsre omkring, gives for deres Jcegere Signa

let: Zele Corpset! eller, Venstre Fl^i! Lille 

AjaHe^ Hvor-
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Hvorefter disse, ikkun lsbe la til 12 Skridt bag 

Bataillonen, da der strax blKfts: Rstireer! og 

Chargcer! hvilken Retraite de fvrtsKtte indtil de 

komme i Linie med de stillestaaends Batailloner, 

hvor de i Intervallet gjore holdt, og forholde sig 

som fsr er sagt om Jcegerne af de ulige Batail

loner, hvis anden Retraite skeer paa samme Maa-

de som de liges. Saaledes vedblives afvexlende 

at retirere, indtil hele Linien gjsr holdt, og 

Jagerne af de sidftindrykkende Batailloner ap

pelleres. 

Af den venstre Flsi - Bataillons Icegere for

meres Kjceden, medens denne Retraite, med hoi-

re Floi, og den venstre Flanke dcekkes med ven-

slre Flsi, der forholder sig vico vei-sa som hoire 

Flanke. I svrigt bliver det stedse en Regel, at 

ved de yderste Batailloner den blottede Flanke hol

des dcekket med den til samme henhorende Floi. 

Ere Jcegerne i Kjcrden for Fronten af en heel 

Linie, forinden den omtalte Retraite begynder, 

da retirere de tilbagegaaende Bataillons-Icegere, 

forste Gang ikke lcengere end i JntervaNen, som 

deres Bataillon efterlader; hvorimvd de staaende 

Batailloner appellere deres. 

h. 28. 
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§. 28. 

Om Dykningen af en Bataillon som trcekker sig 

igjennem den anden Trefning. 

Naar Bataillonen gjsrVendingen for at ncrr-

me sig den bageste Trefning, gives Signalet: 

Venstre Fl^i! eller ^ele (torps! 

Lille Rjcede! Retireer og Chargeer! 

Hvorpaa Zcegerne formere Kjceden bag Bataillo-» 

ven og under idelig Fyren fslge samme. I de.t 

begge Linier passere hinanden, blceses for Jeeger-

ne af 2den Trefning: 

^ele Corpfet! eller Venstre 8lFi! 
Lille Rjcede! 

som da lsbe ud, trcekke sig igjennem Interval

lerne af den retirerende dem imode kommende Kjcr-

de, og aftage denne Ilden, hvilken da appel

leres. 

Floi Bataillonerne af den fremrykkende Tref

ning dcekke deres yderste Flanke, forinden Linien 

brydes, ligesom og Flankerne af den tilbagegaa--

ende Trefning lade disse passere sig paa den ydre 

Side, forinden de appelleres. 

Skeer Gjennemtrcekningen i Retraiten, ap

pelleres Jaegerne af den tilbagegaaende Linie, naar 

Pelotonerne ere komne igjennem, og beroer det 

paa Omstændighederne, om den staaende Linies 

I«-
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Zcegere strar flulle frem, eller fsrft naar Retrai-

ten begynder. 

§. 2Y. 

Om e» Bataillons Doekning naar af tvende 

Trefninger formeres een. 

Jaegerne af den fsrste Trcfning doekke strax 

deres Bataillon, ved iKjcede at Mtte sig for sam

me og fslge Liniens Marsch-Direction, hvorimod 
de af 2den Troefning forblive bag Bataillonen, 

indtil denne Trefning begynder at troekke sig frem 

ud over fsrste Trefning, da hver Bataillons Joe-

gere formere Kjceden ester hinanden, ligesom de 

faae en fri Skudlinie. Jaegerne af flere Bataillo-

ner, til hvilken Side Traekningen af anden Tref

ning skeer, dcekke strax deres Batailloner, og ved 

den derpaa fslgende, fleer saadant, naar den 

fsrste er demaskeret. Allignere begge Traefninger 

sig, da gjsre hele Liniens J«gere det samme, og 

rykke Batterierne frem til Attake, fslge Jaegerne 

disse, ved i Kjceden at udfylde Intervallerne fra 

det ene til det andet. Naar der gjsres holdt, 

falde de ned og chargere faalcenge, indtil der 

avanceres eller de indkaldes. Skulde ved Latail-

lonernes Fremrykning Omstændighederne fordre, 

de yderste Flanker af Fl«i-Batterierne maatte 
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dcekkes, da ssetter Fksi- Bataillonernes dertil be

stemte hoire eller venstre Jceger-Flsi sig en /Isn-

<zne af Batteriet imod Linien. Rykker Linien frem 

imellem Batterierne, blive Flankerne siaaende, 

indtil saadant er steet, eller de appelleres. 

§. 30. 

Om Dykningen af en Colonne, som vil bryde 

ind i Fjenden. 

Formeres den 2den Trcefning en colonne, 

for med samme at gaae igjennem den fmste og 

bryde ind i Fjenden, da hvis Jagerne skulle un

derstotte Attaken, troekkes de ud af Colonnen og 

scette sig enten i Kjceden paa begge Flsiene af 

samme i Linien med Teten, for ved deres Ild at 

frembringe Lukker, eller Kjaden flutter sig ogsaa 

fom den staaer, paa Signalet: 

Hele Lsrps, med Trops sammentrukken! 
toet til TetenS Flanke, hcenger over, trcekker Si-

degevceret og tilligemed Colonnen styrter sig ind 

paa Fjenden. Efter gjort Attake formeres igjen 

Kjceden, som ved en bestandig Ild dcrkker Oe-

xil)ik,6en, og indkalder hver Bataillon strax sine 

Jagere, ligesom den har deploieret. 

Z. 
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§. zr. 

Om Dcekningen af en?otanc6. 

Har en Linie af 6 Batailloner formeret en 

?otgnce, ved at Flsi-Bataillonen scetter sig en 

kk,nc^u<?, da bruges Jcegerne af iste Flankes hsire 

Flsi til at scette sig i Kjcrden, og alligneret "»ned 

Bataillonerne fra dennes hsire Flsi indtil Artille

riet, som er opkjsrt i en ret Vinkel med Flanken. 

Den venstre Flsi udfylder Aabningen, som 

medens Retraiten maatte komme imellem Flan

kerne og Linien. Ioegerne af 2den Flank? for

holde sig vics ver53 og de af Liniens Batailloner 

iagttage ved Retraiten en ectie^uier det samme, 

ssm er fastsat under §. 27 i dette Kapitel. 

Z. 32. 

Om Dykningen af en Bataillon, som vil pas

sere et Desilee. 

Have Ioegerne dcekket en Bataillons Front 

med Kjceden, og denne scetter sig en colonns for 

at passere et Defil^e, saa, i Fald Icrgerne flulle 

bruges til at aabne Desileet, sammenkaldes disse 

i, deres havende Afstand ved Signalet: 

Zele Corps! med Trops sammentrukken! 

for Flsien af Celonnen, fcette sig der, i halve 
TropS 
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Trops sluttet, ogfaa en cvlonne, enten hsire el

ler venstre afmarscheret, alt eftersom Bataillonen 

staaer, hvilket ogsaa kan stee paa Midten som 

2den eller zdie halve Trop, da alt svrigt scetter 

sig for og bag samme. Forinden Formeringen 

averterer Officeren, paa hvilken Deel af Midten 

eller Flsi, og hvorledes afmarscheret Colonnen 

skal formeres, da i sidste Tilfoelde den Flsi af 

Kjceden, for eller bag hvilken Colonnen formeres, 

bliver staaende, og ikke som ellers ved Kanoner

nes Doekning, trcekke sig uden for Bataillonen, 

hvorimod Kjcrdens modsatte Flsi ikke bliver staa

ende, men samler sig med hine. Officeren trce-

der tilligemed Halvmaaneblceserne hsire af Colon

nen, og i Underofficeer paa hsire Flsi af hver 

halve Trops. I det Bataillonens Colonne trce-

der an, kommanderer Inger-Officeren: 

HeleCorpset! Marsch, Marsch! 
og naar der findes Modstand, lader han give Sig

nalet: Chargeer! hvorpaa Underofficeren af iste 

halve Trop kommanderer: 

Fyrste Geled! Gevceret h^it! 

Marsch! Fyr! 
Acegerne af dette Geled rykke z muntre Skridt 

srem, give deres Ild, tage atter hsit, gjsre fra 

Midten hsire og venstre om, lobe hurtig tilbage, 

sormere og soette sig t«t bag deres Colonne, hvor 
de 
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de lade. Det 2det Geled, til hvilket Underoffice

ren er traadt tilbage, tager af sig selv Gevceret 

hoit, naar iste Geled lober frem, og naar dette 

Geled lsber tilbage toet om Colonnen, komman

deres til 2det Geled: 

Marsch! Fyr! 
hvorefter det tilligemed Underofficeren, som ikke 

springer med frem for at fyre, lsber tilbage og 

sorter sig bag iste Geled. Underofficerene paasee, 

at Jaegerne hurtig og rigtig lade deres Gevcerer, 

og naar denne halve Trop har taget i Armen, 

kommanderes til samme: 

Marsch, Marsch! 
Da den rast lsber frem, flutter sig tcet til Colon

nen og falder i 2den Marsch. Skulde den saale-

des anfluttede halve Trop foresinde en anden imel

lem sig og Colonnen, som var i Begreeb med at 

lade, da kommanderes: Ara Midten h^ire og 

venstre om! hvorpaa fra Midten gjsres Ven

dingen og afbrydes Marfchen med Roder, fort

sattes om Floiene af den staaende halve Trop, 

og efter tilbagelagt Forhindring igien oplsbes i 

en halv Trop. Jaeger Colonnens ovrige halve 

Trops forholde sig ligesom den fsrste. Saasnark 

Jagerne ere passerede Disileet, blases: 

Hold inde! 
og kommanderes: ArmlFs! 

O da 
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da Roderne aabne sig eet Skridt fra hinanden til 

venstre, hsire eller fra Midten, alt ligesom Co-

lonnen er bleven formeret og Deplojeringen vil 

ikee. Fremdeles blcefts ufortovet: 

Lille Ajsde! 

Paa hvilket Signal, de halve Trops, med Ge-

vceret i hoire Haand, rask lobe op i Kjnden, for

mere denne, enten til hsire, venstre, eller begge 

Floiene, alt eftersom Afmarfchen har voeret og 

tagende Retning fra den staaende halve Trop. 

Roderne begynde strax at chargere naar de komme 

op paa Linien, og dcekke faaledes Bataillonens 

Deplojcring. Skulde Fjenden ester nogle Gan

ges Chargering ikke vilde romme Desileet, da 

averteres een eller paa hinanden fslgende halve 

Trops om at scette Bajonetten eller Sidegevceret 

paa, hvilket skeer, naar de efter Ladningen for

syne Ladestokken, forinden de tage i Armen. Kom

mer derpaa den forreste af disse halve Trops at

ter frem til Chargeringen, kommanderer dens Fo

rer, ncevnende den halve Trop: Fceld Gevsrer! 

Marsct)! hvorpaa de styrte sig ind i Fjenden oF 

bane sig Veien med Bajonetten. Den anden hal

ve Trop, der ligeledes har opplantet Bajonet

ten, kompletterer baade ssrste, som den og der, 

hvor Desilest udvider sig, efterhaanden opmar-

s c h e r e r  ved iste,og da forst fcelder. Det ovrige 
' ^ - af 
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af Colonnen flutter toet an paa T^ten for at for-

dobble Stsdet. Formeres derefter Kjoeden, skeer 

saadant ifslge foregaaende Bestemmelser, og for

syner hver Jaeger, der har opplantet Bajonet, 

samme, saafnart han kommer op i Kjoeden. 

Skulde Joegerne i famlne Tilfoelde formere 

Queuen af Bataillonen, som ved Retraiten pas

serer et Desilee, da soette Jagerne sig paa samme 

Maade en colonns, som ovenfor er bestemt. 

Officeren^ som forbliver hv^r han er, kom
manderer: 

Zele CorpS! GmLring! See til venstre! 

Marsch, Marsch 
og naar Fjenden foruroliger Retraiten, blases: 

Lhargeer! 

paa hvilket Signal Underofficeren af iste halve 

Trop kommanderer: 

Fyrste Geled! om?ring! Gevoeret h^it! Fyr! 

Geledet giver sin Ild, gjsr fra Midten hsire og 

venstre om, leber med Gevoeret hsit toet om Co

lonnen tilbage, indtil den kommer i6 til 20Skridt 

bag samme, hvor Joegerne ved en contra Marsch 
lsbe op, blive staaende og lade. 

Det andet Geled af samme halve Trop gjsr, 

naar der kommanderes: Fyr! ved fsrste Geled, 

af sig selv omkring, og tager Gevoeret hsit, hvor 

ester Underofficeren, naar fsrste Geled pas'ferer 

N 2 dette, 
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dette, kommanderer: Fyr! da derfra Midten 

deler sig, med Underofficeren lober tilbage og set

ter sig bag iste Geled. 
Har iste halve Trop ladet og taget i Armen, 

da bliver den med Front imod Colonnen staaende, 

indtil samme paa nogle Skridt har ncermet sig, 

da sammes Fsrer-kommanderer: 
Omkring! See til venstre! 

Marsch! Marsch! 

Paa samme Maade sorholde de svri^e Trops sig, 

indtil Defile^t er passeret, da der bloeses:^ 

Hsld inde! 

gzores omkring, Armlss, og gwes signal. 

Lille Rjcede! 

paa hvilket Kjceden forholder sig som for er meldt. 
Som en bestandig Regel fastsoettes: at ved 

Desilee-Ilden i Avanceringen, ikkun til det for

skaf Colonnen begyndende Geled, kommanderes: 

Gevceret h^it! 

og i Retraiten: 
(1)m?rinZ! (^evcTret h^it! 

Er Desileet af flig Beskaffenhed, at den frem

trængende, eller sig tilbagetrcekkende Iceger-lZo-

lonn- maatte stygt- f°r si"- Flanker, da afd-l-s 

fra Iste og 2dm halve Tr°vS hoir- Floi -n Rode, 

kom beobagter den hoire Flanke, og fra zdie °g 
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4de halve Trsps venstre Flsi, som sikkrer den ven

stre Flanke, hvilken soetter sig som Blinkere. 

Vil Bataillonen selv aabneDeMet, da dak-

ke Icegerne Colonnens Flanker, ved Flsiviis i 

Kjceden at scette sig paa samme, allignerede med 

og afsides nogle Skridt fra T^ten, saa at den er 

kommer i Midten af Jagernes Kjcede, hvis yder

fie Flsi-Patrouille holder sig Kn bag den

ne og saaledes overspcender Colonnen i sin Dybde. 

Have Icegerne dcekket Colonnens Formering 

ved en Frontkjcede, behsver denne ikkun med hsi

re eller venstre om at rykke saa langt ud til Si

den, som er sornsdent sor at bringe hver Flsi paa 

sin Side af Colonnen. Ere Icegerne endnu bag 

pelotonerne, gives, enten Colonnen er hsire eller 

venstre afmarscheret, Signalet: 
H^ire om! og 

V?nftre Fl?i, venstre om! samt 

Hsle clorps! Lille Ajsde! 

hvorpaa Jaegerne med venstre og hsire omsving, 

lsbe ud og formere Kjceden til venstre og hsire i 

Linie med T^ten. De bag iste eller 8de Peloton 

lsbe lige ud til Siden, vL de bag 4de og 5te Pe

loton fslge langs frem ad Colonnen, hvorimod 

Icegerne af alle svrige Pelotoner tage en sira« 

Direction. 

Paa 
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Paa denne Maade deplojerer den ene Flsi til 

hoire og den anden til venstre. Dcekke Jagerne 

Colonnen ved Sideblinkere, eller Sidepatrouiller, 

gives forst Signal: 

VlLnb're ind! 
hvorpaa disse trcekke sig tilbage,' paa deres Kjoe-

de, eller Patrouillernes Afdelinger. Blcrfes frem

deles : 

Hele Csrps! Rjsde! 
da foette Flankekjaderne sig efter § 21 i dette Ka

pitel i Linie med, men ikke som ved Deplojerin-

gen for T^ten i Kjaeden. Sidepatrouillernes Ho

vedtrops gjore venstre eller hoire om, lobe efter 

Forerens Kommando hoire eller venstre op i Kjoe-

den, i det de mindre Afdelinger stede til dem, og 

rykke frem imod Coloiinens Tete, for at allignere 

sig med denne. 

Jaegerne lette og sikkre saaledes Colonnens 

Fremtrcengen, og maae ved at arbeide sig igjen-

nem de Forhindringer, der danne DefMet, foge 

at omgaae og falde Fjenden i Ryggen. Er Co

lonnen paZseret forbi Aeftlset, forene begge Jae

gernes Flsie sig med hinanden og fvette Kjceden, 

hvis afbrudte Flsi-Patrouiller allignere sig med 

Kjoedett, sig tilligefor Allignementet, indtil der 

appelleres. 

Nodes 
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Nodes Bataillonen paa sin Retraite at pas

sere etDesil^e, og ZKgerne ikke stulle doekke sam-

mesQueue, da formere disse Trops, ved at der 

blceses i nogen Afstand bag Cvlonnen imod De-

sileet: 
Hele CorpS, Stsr 2lppel! 

oq med Artilleriet marschere ti! det bagliggende 

Desil«e, som paa det hensigtsmæssigste og efter 

TerrainetS Bestaffenhed bescrttes. Er Bataillo

nen passeret, doekke de paa scedvanligMaade dens 

videre Retraite, eller Opmarsch. 

tz. 3Z. 

Om Dcekningen af en Bataillon naar samme 

debanderer sig. 

Vil hele Bataillonen bag ved Jagernes Kjoe-

de debandere sig, for at passere en Skov, saa ta

ger Kjcrden, der dcekker Fronten, fra Midten af 

dobbelte Intervaller, ved, at hver Flsi paa Kom

mando eller Signal gjsr hoire eller venstre om, 

og i rast Lob paa Marfch, Marfch! eller Signal: 

Avanceer! rykker saa langt frem til Siden, fom 

behoves, for at overspoende Bataillonen, da hver 

Rode, naar den bag fra har taget fin Distance, 

bliver staaende og Kjsr Front. Derpaa blinkres 

indtil Spidsen og avanceres. Skoven gjennemso-

ges og renses. 
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Ligesom hvev Blinker naser Skovens Ud

gang, hvorfra han bag ved et Tr« kan oversee 

Plainen, bliver han staaende og oppebier sin Bag

mand i Kjckden, hvilken da ogsaa bliver staaende. 

Jaegerne holde saaledes den yderste Kant af Sko

ven besat, indtil Bataillonen er passeret og kom

mer, bag ved dem, da der blases: AranceerZ 

Slutter Bataillonen sig, trcekker Kiceden sig 

ogsaa ncermere sammen, og kan efter Omstændig

hederne appelleres. Formerer Bataillonen Kjceden 

ser at angribe et, for Jaegerne, overlegen Antal 

Tropper, da chargere Joegerne saalcenge indtil 

Bataillonen kommer ind imellem deres Kjcede og 

aftager den Ilden, hvorpaa de gjsre hsire og vm--

-stre om, og bag om Bataillonen; hver Trop trek

ker sig hurtig op til sin Flsi, hvor de deels for

lange Linien og dcekke Flankerne, deels ssge at 

overfloie Fjenden^ 

Nodes den debanderte Bataillon til at for

mere en Qvarr^e, scette Jcxgerne sig i Kjcede bag 

Bataillonens Kjtede, og naar denne er kommen 

i igjennem disfe, chargeres indtil Qvarr^en er for

meret, da der ligeledes blaeses Appel for Jaegerne. 

Er det fjendtlige Kavalleries Angreb paa Ba

taillonens Kjcede saa haeftigt, at Jcegerne, ved 

ssrst at lade denne trcekke sig igjennem og formere 

Qvarr<-en, ikke uden med Fjenden tillige vilde 

kunns 
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kunne naae samme, da appelleres de sirar, naar 

Bataillons-Reserven har formeret Qvarr^'en, cg 

maae de ssge ved hurtigt Lsb at komme ind i sam

me forinden ZZataillonens Kjcede formerer sig paa 

Reserven. , 
Vil en debanderet BataiKon gjsre Retraiten 

med lige og ulige Roder i Nedfaldingen og Jce-

gerne ikke skulle blive paa Flsiene, da fcrtte de 

sig i Kj«den med behmig Afstand bag 2den Kom-

mando, og formere faaledes en zdie Linie. 

Naar chargeres, fyrer ved denne Leilighed 

ikke somKapit. 8 H. 1 ssrst hver andet ulige Num

mer, men hele Kjcedens isie Geled, og naar dette 

er tilbage, da det sdet Geled, hvilket lober izjen-

nem begge BataiKons Kjceder. Jagernes iste Ge

led fyrer, naar Vataillonens andet Kommandos 

sdet Geled lsber igjennem Lukkerne, og deres sdet 

Geled, naar fsrste passerer disse. 

§- 34-

Om Jagerne, naar efter fuldendt Exercering Va-

taillonerne brydes og Kompagnierne formeres. 

Skal efter fuldendt Exercice Kompagnierne 
formeres, og der til den Ende ved Bataillonen 
kommanderes: 

Baglends aabner Gelederne! 

saa 
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sak lader den <e!dste Iceger-Officeer ved hver Ba-

taillon paa sammes venstre Floi bloese: 

Hele (torps! Stor Appel! 

I'crgernes fsrste Division samler sig med Ee-

vceret i hsire Haand bag Intervallen mellem beg

ge Batailloner, hvor de slutte sammen og tage Ge-

vceret i Armen. Officeren lader derpaa strax med 

halve Trops udsvinge venstre, og i zdie Marsch 

lsbe ned ti! venstre Flsi af 2den Bata-illon, hvor 

Divisionen indsvinger ysire, retter sig efter Ba-

taillonen .og aabner Gelederne paa z Skridt. 

Den 2den Division, som imidlertid paa den 

forhen blceste Appel har samlet sig paa venstre 

Floi af 2den Bataillvn, allignerer sig med denne, 

tager i Armen, aabner Gelederne og conservcrer 

Intervallet for iste Division. 
Hele Kompagniet rangerer sig paaBataillons 

Kommandeurens Kommandoord: 
Zsrmeer kompagnierne, Marsch! 

som om det stod for sig 5N Icegerne pre

senters Gevceret mcd Batailloncn tillige og efter 

dennes Floimands Vink. Ved Icrgernes forste Greb 

kaste Officerene sig hoire omkring og salutere, naar 

Fanerne komme dem forbi. Begyndes Kompag-

niviis at skuldre, aftager Jaeger-Kapitainen ef

ter sit Fslge alle Kommandoordcne, og Officerens 

hidstille sig paa 2den Tempo, Iceger-Kompag-
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niet forbliver ester Kompagniernes Formering stedse 

paa venstre Floi, behyldende sine Halvmaanebln-

sere hos sig, som und^r Marschen af og til bloese; 

og ffulde venstre afmarscheres, forholder samme 

sig som om det skeete en xcii-Zcle. Have Briga

derne vceret formerede, eller Artilleriet er ved Ba-

taillonerne, da, naar Gelederne baglcends aab-

nes, appelleres hver Iceger - Division paa hoke 

Flsi af den Bataillvn, til hvilken den er afdeelt, 

hvor den b^lg Intervallen samler og stiller sig i 

samme Orden som forinden Gelederne sluttedes 

til Chargering. 

Formeres, ester een afLinien'given Honneur, 

Kompagnierne, fcette begge Joeger-Divisioner sig 

paa den forhen for forste Division bestemte Maa-

de, paa venstre Floi af deres Regiments 2den Ba

taillvn, hvor de formere hele Kompagniet, 

8 d e  K a p i t e l .  
Dm Chargeringen en. 

§. 1. 

Om Kjadens Ild. 

Uldrig maae nogen Kjoedes Ild udarte til Gele

der Ild, hvor imellem findes lange Pauser, da 

intet 
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intet Skud falder; ben maae tvertimod vcere en 

stsdsevarende Lsbe-Zld, der springer fra det ene 

Sted iKjoeden til det andet, eg som uafbrudt un

derholdes. 
Ti! den Ende maae Zcegerne afdcles Trop-

viis efter Kjcedens Styrke, hvem af 2 eller z lige 

eller ulige Nummere fsrst skal fyre, hvvrved be-
mcerkes: at jo fcerre Roder Kjceden har, io min

dre blive Afdelingerne. 
Paa Stedet. 

Hele Kjceden tager som den staaer paa Sig

nalet Gevceret h^it, fsrste Mand af hver Afde
ling loegger an, giver s?t Skud og lader, hvor-

paa 2den og zdie Mand af samme Afdelings iste 

Geled efter hinanden forholder sig ligesaa. 
Har Afdelingernes isie Mand imidlertid la

det, give Bagmandene efter samme Regel deres 

Ild. Blceses: Hold inde! tages Gevceret som 

forinden Chargeringen. Paa denne Maade vil Il

den stedse underholdes, og Jaegerne vinde Tid 
rigtig at kunde lade; thi det antages som Grund

sætning, at naar den ens Jceger lader, den an

den af samme Rode maae have taget hsit, og ikke 

fyre fsrend den fsrste har ladet. 
I Avanceringen. 

Paa Signalet: Lhargeer! bliver hele Kjce

den staaende, tager Gevceret hsit, fsrste Mand i 
hver 
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hv»r Afdeling giver sit Skud og lader, hvilket 

stedse skeer med Front imod Fjenden, hvorpaa 

sammes Bagmand strar tråder frem om hans ven-

sire Side og fortsætter Marschen med Kjoeden; 

ester at nogle Skridt er gjort, forholder 2den og 

Zdie Mand, saavslsom deres Vagmcend sig ester 

hinanden paa summe Maade; ligesom hver Mand 

ester det f^rjle ^>eled er færdig med ^adiungen, 

lsber han med Gevceret i hsire Haand ras^ si em 

bag ved sin avancerende Bagmand, tager hsit og 

fpcender Hanen, da andet Geled forholder sig som 

tilforn det iste, og dette som hiint. 
Denne Ild forbliver saaledes asvexlende imel

lem Gelederne og sammes Noder, indtil der blce-

fes: Hold inde! paa hvilket Signal Hanen scet-

tes i Roe, de der have ladet lobe rask en til 

Kjoeden. Gevcrret tages skraas sor Kroppen i ven

stre Arm, og Alt retter sig uden at standse. 

I Aetrsiten. 

Blceses: Chargeer! gjsr hele Kjceden om-

^ krina, bliver staaende og tager Gevceret hoit. 

Fsrsie Mand as hver Afdeling fyrer, lsber med 

Gevceret i hsire Haand om den hsire Side af sin 

Bagmand 12 til 16 Skridt tilbage, gjsr Front 

imod Kjceden og lader. Kjoeden gjsr atter, saa 

snart Skuddene ere faldne, omkring og fortfottter 

Mtrqiten; da, efterat nogle Skridt ere tilbage
lagte, 
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lagte, den 2den Rode af hver Afdeling gjor om

kring. Formanden giver sit Skud, lsber det be

stemte Antal Skridt tilbage og lader, hvorpaa 

Bagmanden ved nogle stsrre Skridt igjen rykker 

ind i Kjceden, hvilket da ligeledes efterfslges af 

hver Afdelings zdie Node. 

Det hele 2det Geled, som nu alene danner 

Kjceden, vedbliver at retirere med opspamdt Ha

ne, og ligesom hver Mand af samme naaer sin 

Formand, gjsr han for ved denne omkring, giver 

sit Skud og lsber tilbage for at lade, forholdende 

sig ganske som forhen det forste Geled. 

Saavel i Avanceringen som i Retraiten maae 

de ladende Jcegere stedse staae en eclie^uier i 2 

eller z forskellige Linier, faa at de, som have 

givet deres Ild til een Tid, komme i en Linie 

for sig. 
Gives Signal: Hold inde! forholdes som 

for sagt, de Ladende oppebie Kjceden, gjsre om

kring, hver Mand indtager sin rigtige Plads, og 

Alt fortsætter Retraiten. 

For at vcenne Jcrgerne til en stedsevarende 

Agtpaagivenhed, og under alle Forandringer godt 

at underholde Ilden,- vil det vcer.e nyttigt om 

man fra Chargeringen paa Stedet, lader ham 

avancere, retirere og atter avancere, eller og om

vendt, uden forst at blcese: Hold inde! 
I Ned-
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I Nedfaldingen. 

Skal Kjceden, som dcekker en Netraite, naar 

Egnen er meget gjennemstaaret af Indhegninger, 

levende Gjerder, Krat eller Skov, gjore Charge

ringen i Nedfaldingen, gives Signal: Hald ned! 

hvorpaa hele Kjceden kaster sig ned ti! Jorden, og 

fra hsire til venstre Flsi inddeles i lige og ulige 

Roder; naar derpaa blceses' 

Lhargeer! 

vg strax derefter: 
Retireer! 

giver isteGeled af de ulige Roder deresJld, sprin

ger rast op, lsber 12 til 16 Skridt tilbage og kaster 

sig ommueligtned bagved en Indhegning, Grsvt, 

Tue ?c., hvor det lader. 2det Geled af de ulige 

Roder fyrer, naar det seer Formanden kaste sig 

ned, hvilken de i Tilbagelsbet allerede maae ssge 

med Vinene, lsbe om hsire Side af disse, <og 

kaste sig venstre af dem; faasnart 2det Geleed af 

de ulige Roder kaster sig ned, fyrer iste Geleed 

af de lige, lsber tilbage igjennem deres egne Luk

ker, og naar de ere komne 12 til 16 Skridt bag 

den allerede liggende Kjcede, kaste de sig ogsaa 

ned midt for den Lukke, de passerede. 2det Ge

led af de lige Roder fyrer, naar deres Formand 

passere Lukkerne af de ulige Roder, hvorefter de 
paa 
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paa samme Maads lsbe tilbage, ssge deres For-

mcend og lcegge sig venstre af disse. 

Ved denne Leilighed saavelsom ellers, naar 

Jcegcren har kastet sig ned til Jorden, for at be

nytte en eller anden Gjenstand til sin Dcekning, 

maae han under Ladningen stedse ssge at ligge 

paa den venstre Side, og o-m han er i sdet Ge

led, da som sagt venstre af sin Formand, noget 

tilbage. Gevceret skydes ned imellem Fsdderne, 

Laasen opad vendt og Mundingen saaledes dreiet, 

at Formanden ikke kan beskadiges. 

Denne Ild, med tvende sig igjennem hinan

den trekkende Kjceder fortsattes, indtil der blckses: 

Hold inde! 

Dåden yderste Kjcede reiser sig, fortscetter 

Retraiten og soger sine Lukker i den bageste Kjoe-

de, hvilken ogsaa er staaet op fra Jorden med 

Front imod Fjenden, optager den kommende Kjce

de, og da ligeledes retirerer. 

Gives Signal: Holdt! for tvende i Retrai-

ten sig igjennem hinanden trcekkende Kjcrder, bli

ver den bageste liggende, den forreste Kjcede op

tager hurtig de for samme holdte Lukker, ^og Alt 

vedbliver at chargere, indtil der blceses: 

Hold inde! 
Skal atter retireres, gives dertil 'Signalet, 

som da skeer i en Linie, cnten saa der er: hold 
inde 
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inde med ChargerLngen eller ei; men stal Retrai^ 

ten paa nye gjsres med lige og ulige Roder, til

kendegives dette , ved at lade bloese:-

Fald ned! Chargeer! ogRetireer! 

Er Kjoeden allerede i Ilden, bortfalder Sig

nalet: Chargeer! 
Ved Chargeringen i Nedfaldingen er endnu 

at iagttage, at Distancen imellem Roderne nsie 

holdes, saa at ingen Jaeger kaster sig ned, for

end han har efterseet om han ogsaa er i Mid< 

ten af Jntervallen imellem de 2 for ham liggende 

Roder. 
Med hvert Geled lsber en Underofficeer til

bage, fsr at paasee at Folkene saa meget mueligt 

ligge i Linie, og i Scerdeleshed benytte Terrainet. 

§. 2. 

Om Flankernes Zld. 

p a a  S t e d e t .  

Den hoire Flanke gjsr holdt med Front imod 

Fjenden og tager Gevceret hsit; iste Mand af 

hver Afdelings lste Geled giver sit Skud, troeder 

med Gevceret hsit om den hsire Side af sin Bag

mand, der i samme Dieblik optager hans Plads, 

s gode Skridt tilbage og lader, beholder Front 

imod. Kjcrden. Flanken fortscrtter derpaa Mar-

O schen 
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fchen med venstre om, og efter at nogle Skud ere 

gjorte, fyre ligeledes successive 2den og zbie Mand 

af samme Geled i hver Afdeling, hvilke da ligele

des trcede tilbage, og efter dens-Fslge ind imel

lem de Ladende. 

Efter at de forst Tilbagetraadte. have ladt, 

ssge de dereL marschcrende Bagmcend, hvilke da 

forholde.sig ligeledes/ som disse tilforn. 

Saale^s. vedblives afvexlende at, chargere 

imellem alle Afdelingernes 2de Geleder, indtil der 

bloeses: Zold inde.! 
Benstre Flanke forholder sig ganske som den 

hsire, unh.taM.at den med hsire om marscherer> 

og at Ilden v.ed samme begynder fra Afdelinger

nes sidste Mamd i iste Geleds 

I  R e t r a i t e m  

Paa Signalet: Chargeer, bliver den hsire 

Flanke ligesom ssr Meldt staaende og tager Geva-

rethsit; hver Afdelings iste Geleds sidste Mand 
anbringer sit Skud, tråder tilbage om Efterman

dens hsire Side, hvilken tillige triner.ftem, lo
der med Gepoeret i hsire Haand is tilgik Skridt 

lige ud imod Siden hvorhen.der retireres/ bli

ver staaende med Uront imod. Kj«d<m s SIridt 

bag samme og lader. 

Disse 
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Disse Jcegere maae, naar de gjsre holdt, 

tage saa megen Afstand fra hinanden som deres 

Afdeling behsver, for i Kjceden ak opfylde sam

me. Flanken sortsoetter atter Marschen nogle 

Skridt med hsire om, hvorpaa alle Afdelingernes 

zste Geleds 2den Mand give deres Skud, stifte 

Plads med deres Bagmoend, lsbe ud til Siden, 

ssge de Staaende og hver i sit scrdvanlige Folge 

med 4 Skridts Mellemrum stille sig hsire afsides 
i Linien med deres ladende Sidemoend. 

Hver Afdelings ifte Mand forholder sig der

efter paa samme Maade, og oprager ben for ham 

iblandt de Ladende reserverte Plads. Er Ilden 

saaledes gaaet igjennem Flankens iste Geled, 

iagttager 2det Geled det samme, naar Afdelin

gernes sdet Geleds sidste Mand stsder til dek bag 

ved staaende Formand. 

Den venstte Flanke observerer det selv sam

me, paa det ncer, at den marscherer med venstre 

om, Ilden begyndes af hver Afdelings iste Mand 

og Afstanden imellem de Ladende tages til venstre. 

Z. 

Om Blinkernes Ild. 

? > a a '  S t e d e t .  

Mat 'dhr blceses: Ch^et-1 tage alle Blln-' 
kere Gevoeret hoit, Spidsen' syret, lsber tilbageø 

2 og 
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og stiller fig paa sin forrige Plads toet ved for ved 

sin Bagmand i Kjceden, hvor den lader; dette ef-

terfslges af hver Linie Blinkere, ligesom de ncer-

mest for dem staaende ere passerede. 

Kj«den tager forst Gevceret hsit, naar den 

ncermest for samme staaende Linie Blinkere fyrer, 

og begynder at chargere efter at Alt har fadt sig i 

Kjcrden. 

I  A v a n c e r i n g e n .  

Opdages noget fjendtligt, eller gives Signal 

til Chargeringen, staaer Spidsen, giver sit Skud 

og lober tilbage; hvorpaa faavel'samtlige Blin

kere som Kjceden tager Gevceret hoit, og i 2den 

Marsch rykke frem, da hver Linie Blinkere, lige

som de blive frie, gjsre holdt, fyre og lobe til

bage. - . 
Alle tilbageløbende Blinkere lsbe deres Bag--

mcend om den hsire Side forbi, satte sig bag 

Kjceden, hvor de blive staaende og lade paa det 

Sted, de kom til deres Bagmand, Front imod 

Fjenden, da de siden, ligesom hver har fuldfort 

Ladningen i rast Lob, med Gevaret i hoireHaand, 

indhente Kjceden og tage hsit. Er den sidste Blin

ker-Linie indkommen, falder Kjoeden i Parade-

marsch og chargerer i  Avanceringen ligesom de La

dende lsbe om til samme. 

I 
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I  R e t r a i t e n .  
Angribes Spidsen, eller bloefes: Chargeer! 

da gjsr den yderste Blinker omkring, fyrer og ls-

der tilbage, hvorpaa faavel Kjcrden som Blinker-

ve gjsre holdt, omkring, og aldeles forholde sig 

som tilforn ved Chargeringen paa Stedet er be

stemt. De fsrft indkommende Blinkere, satte 

sig, for at lade, i en Afstand af 10 til 12 Skridt 

for Kjceden med Fronten imod samme, og iagt

tage alle ovrige Blinkere Linieviis den samme Af

stand fra hinanden. Har den sidste Linie af Blin

kerne fyret, og er lsbet igjennem, da gjsr Kjce-

den, med Gevceret hsit, omkring og chargerer i 

Retraiten. 

V e d  F l a n k e r n e .  

Paa Spidsens Skud gjsre alle Blinkerne holdt 

og Front, forholdende sig derved ganske som ved 

Chargeringen paa Stedet. 

Blinkerne ssge, efter som de have skudt, i en 

skraa Retning deres Bagmand i Flankekjceden, 

der sortsoetter Marschen, lsbe disse toet bag om 

forbi, og blive enten i Avanceringen staaende med 

Fronten imod Kjceden og lader, eller forretter 

Ladningen forst, hvis der retireres, efter at de be

stemte 12 til 16 Skridt ere tilbagelagte, hen imod 

den Side , til hvilken der retireres. 

Flan-
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Flankekjoeden tager hoit, naar den noermest 

for samme vcerende Linje Blinkere giver Hld og i 

svrigt forholder Flanken ved den videre Charge-

ring sig som i H. Z4 Kapit. 7 er foreskrevet«. 

9 d e  K a p i t e l .  
Hm Zcegerne naar de ikke ere ved Re

gimentet. 
tz. 1. 

Om Inddelingen og Afmarschen. 

^re flere Regimenters Jager-Kompagnier sam

mentrukne for sårdeles at formere et soexskildt 

CorpS, da rangere de sig efter deres Regimenters 

Anciennetet fra begge Flsiene til Midten. Hvert 

Kompagnie formerer, naar den hele Styrke ex 

t i l s t a d e ,  e f t s r  K a p i t .  5  2 ,  2  D i v i s i o n e r  o g  4  

Trops, men hvis Frifolkene ikke ere inde, da ik

kun en Division og 2 Trops. Divisionerne faa-

velsom 5^r»)ppene erholde ved deiineLeilighedNum-

mere efter d?n Fslge, i hvilken de staae fra hsire 

til venstre Floi. Officerene forblive saa meget 

mueligt ved dereK Kompagnier, ved hvilke de trce-

de ind efter deres Anciermctet, saa at de «ldr5 

fer? 
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fsre Divisioner elln Trops, og de yngre eller over

skydende slutte. 
Ned venstre Flsi - Kompagnis kommer den 

«ldsts Officeer paa denne Flsi af samme. Paa 

hsire Flsi af hver Trop inddeles i Underoffieeer, 

vg ved de yderste Fwie komme endvidere en paa 

sdet Geled. Af de smige Underofficerer, som 

slutte bag Divisionerne, udtages 4 for at markere 

-Retnings Troppen, der i 2 Geleder stiller sig bag 

Midten af hele Corpset, h°vor de for samme staaen-

de 4 Roder leverer dem Plads til Indrykning ved 

«t have gjort Armlss. 

Officererne for Fronten saavelsom de sletten

de Underofficerer stille sig i den scedvanlige Afstand 

fra Gelederne, og Halvmaaneblceferne troede for 

Midten af deres KompagNies iste Division. 

Staaer Alt i denne Orden,.kommanderes: 

I Armen! 

Fsrmser Corpset! 

Giv Agr! Presenteer Gevceret! 

Gevcrret paa Skulderen! 

Skal afmarscheres, siuttes Gelederne og ud-, 

svinges scrdvanlig med Trops til hsire. 

Paa Kommandoordet: sving! fordele de til 

Retnings Troppen bestemte 4 Underofficerer sig li

ge stcerke bag de dem ncermest staaende 2de Trops, 

hvor de slutte medens Marschen. Halvmaane-
bl<k-
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bloeserne stille sig paa samme Tid noget mere til 

hsire for Divisionernes iste Trop, og efter at 

Svingningen er suldfsrt, troede de frem for Di

visions-Kommandeurene, ligesom og 2 af dem 

for hver Division, da strax om hsire Side af Co-

lonnen lsbe hen for Teten, og formere 2 Gelcder. 

Medens Marfchen, blcefe faavel Halvmaaneblce-

serne for Teten som Divisionerne afvexlende med 

hinanden; og naar der gives Signal: Hsng 

over! forsamle de sig alle for Teten, hvor de 

forblive indtil efter Signalet Gevcerene tages i 

Armen. 

Er indsvinget, forfsie de endnu ved Teten 

^ vcerende Halvmaaneblcesere sig ligeledes hen ved 

deres Divisioner. Staaer Corpset en med 

aabnede Geleder, og samme skal formeres til 

Chargering, kommanderes: 

Rorpset stal chargere! 
hvorpaa Halvmaaneblceserne trcede igjennem Luk

kerne om hsire Flsi af Divisionerne, og med 4 

Skridts Afstand fordele sig lige stcerke bag alle 

Troppene, undtagen, at fra de ncermest Midten 

siaaende Trops 4 Halvmaaneblcesere trcekke sig 

sammen bag Retnings Troppen, og bloese me

dens Front-Marschen. 

Naar Gevcerene ere blevne ladte, sluttes Ge

lederne, Officerene trcede paa Flsiene af deres 

Trops, 
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Trops, Underofficererne troede tilbage i zdet Ge

led og Netningstroppen rykker uiH i Midten. 

Alle Troppene paa den hsirs Side af Ret

nings-Troppen, kaldes hsire Flsi, og de paa den 

venstre Side, venstre Floi. 
Bed Gclcdernes Slutning til Chargcringen, trce« 

de Officerene bag Fronten af Bataillonen. 

Efter hsieste Befaling af 12te Marti 1807. 

^ .  ,,  
Om Evolutionerne. 

Med det saaledes inddeelte Corps udfores efs 

ter Omstændighederne de selv samme Evolutio

ner, som med en Infanteris Bataillon, dog med 

den Forfljcel, at alle Svingninger, Opmarscher 

og Deplojader skee i Lsb, uden derved dog at ta

be Retningen, For- eg Sidemand, eller gjsre 

Lukker. Ved disse Bevægelser beholdes Gevceret 

stedse i Armen, og trykkes Sidegevceret med den 

venstre Haand til Laaret, for ikke at blive hindret. 

Svinges ved Marschen en colonne med Trops 

paa Centrumet, for at v^re modsat afmarscheret, 

eller saaledes at ville opmarschere, da fleerSving

ningen i 2den, men Opmarschen i zdie Marsch. 

Naar fra Fronten stal udsvinges, fordele de 

bag Midten voerende Halvmaaneblcesere sig paa 

det fsrste Kommandoord ogsaa bag deres Trops, 

medens 
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medens Colonnem6rschen troede de alle for samme, 

vg naar indsvinges, eller Linien formeres, igjek 

bag 2det Geled. 

Skal fra Stedet en kront marscheres, kom

manderes: 

^ele Corpset! 

paa hvilket Kommandos sidste Ord den hsire 

Flei kaster Vinene til Midten, RetningstroppenZ 

forreste Underofficerer rykke 6 muntre Skridt frem, 

og de bag ved dem staaende troede ind i iste Ge

led. Paa Kommandoordet: 

Marsch! 
trceder Alt paa eengang an, gjsr lige store Skridt 

og vedligeholder Distance og Retning. 

Cadencen i de forskjellige Marscher er ved Joe-

gerne den samme, som ved Infanteriet, men zdie 

Marsch det saa kaldte Luntetrav. 

Underofficerene gjsre omkring og rykke til

bage i iste Geled. Skeer Marschen med 2det Ge

led frem, seer venstre Flsi til Midten og springer 

da Retningstroppens bageste Underoffieeer frem, 

ligesom og Alt, hvad som er bag Fronten, mas 

rette sig vel. 
Harcelleres Corpset, som en linie rykker frem 

eller tilbage fordi Terrainet byder at holde sig 

sammen, da rykker i Avanceringen efter Omstæn

dighederne een eller flere PatroMer af alle eller 
nogle 



21.9 

nogk ulige Trops ftcm, og forcere Blinkere; 
men i Retraiten af de lige Tr^ps. 

Flsidivisione.rne henvende deres Opmærksom--

hed paa Flankerne og lade Blinkere paa disse. 

Da saaledes blinkres, kominanderes: iste, 

?de.n, Zdie.eller 4de patrouille af de ulige eller 

lige Trops, foryieer Blinkere! og naar derpas 

gives Signal: Blinker nd.' lobe de bencevnte Pip 

ttouillcr frem og formere hurtig en Kjcede. 

Intervallerne, som frembringes i Pinjen pxh 
Patrouillernes Udrykning, sluttes af den samme 

ncrrmest ftaaende PatroMe i samme Trop, dex 
saalcrnge gjor Armlss, 

Trcengcs Blinkerne og Corpset vil byde Fjen

den T^te, maae de trakke sig hen imod Flanker? 
ne, indtil de bag fra kunne rykke ind i deres Trops. 

Des samme iagttage Blinkerne, napr de ap
pelleres , da de ikke mqae hxyde Fronten. For at 

lede Blinkerne, fslger stedse een eller flere dertil 
kommanderede Officerep, og nogle jas de fluttende 
Underofficerer og i eller 2 Halpmqanchl«sere med. 

Blinkerne maae n?ie agte paa Officeren? 
Vjnk og Signaler. 

Vil det en lime marscherende Corps formue 
Kjaden i Mars6)en, kommandere?: 

Arml^s j 

Vs 
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Da begge Flsiene fra Midten aabne sig, og 

naar denne Afstand er vunden, gives Signal: 
Lille Rjcede! 

Hvorpaa der indtages mere Distance imellem 

Roderne og Retningspunctet trceder ind. 

I Kjceden blive Officerene bag samme 0A 

ssrge saavel fsr Orden fom Ildens Vedligehol

delse, Flsiene sikkre stedse Flankerne. 
Skal Kjceden formeres paa Stedet, kom

manderes: 
Fra Midten, h^ire og venstre om! Paa 

fire, sex eller stte Skridt, formeer Rjceden! 
hvorpaa Alt, hvad som har gjort Vendingen, ka

ster Geviret i hsire Haand og med venstre sam

menklemmer Patrontasken. 

Marsch, Marsch! 
Icegerne tage herpaa i Lsbet Rode fra Rode 

bag fra Distancen af det bencevnte Antal Skridt, 

der retter sig efter Terrainet og andre Omstændig

heder, da de blive staaende og gjsre Front; 
Kjaeden kan og paa denne Maade formeres 

fra en afFlsiene, da dens yderste Rode bltver 

staaende; blceses, eller ved smaae Afdelinger, 

kommanderes: 
Appel! 

lsber Alt hurtigt sammen til den Front, hvorfra 

Aabningen er fleet. 
Er 
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Er Terrainrt, der stal overspændes, udstrakt, 

bliver en eller anden uvilkaarlig Trop staaende; 

til de ovrige kommanderes: 

Z^ire og venstre om! paa zc>, 40 eller 50 

Skridt, Tropviis bag fra rag Distancen! 

Marsch, Marsch! 
Alt trceder an i anden Marsch, beholder Ge-

vceret i Armen, og ligesom hver Trop erholder 

sin Intervalle, gjsr den holdt og Front. Gives 

Signal: Lille Rjcrde! formerer hver Trop den 

til hsire. Bloeses: Med Trops sammentrukket! 

formere Troppene sig sluttede ved den af deres 

Flsi, som er ncermest den staaende Trop, hvor

imod denne flutter sig sammen til Midten. Paa 

Signalet: Stor Appel! rykke Troppene paa det 

raskeste til Samlingspunctet og forene sig der. 

Udfordrer Nodvendigheden, at Corpset ved en 

eller anden Leilighed, fljsndt imod sin egentlige 

Bestemmelse, fluttet maa give sin Zld, komman
deres: 

Med halve Geleder, paa Stedst chargeret! 
Tropfsrene tråde bag andet Geled og kom

mandere, naar Signalet, chargeer! er blcxst: 

Fyrste halve Geled, Gevceret HHit! Fyr! 
Andet halve Geled, Gevceret h^it! Fyr! 

Andet Geled tager imidlertid i 2de Afdelin

ger af sig selv hsit, ligesom de for dem staaende 

fyre. 
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fyre , og soette de« heire Fod noget til Sid^n, for 

at komme for Lukken, da der ligeledes, naar iste 
Geled har ladt og taget hoit, ko-mmanderes: 

Fyrste halve Geled, 8yr ! 
Denne Ild vedbliver indtil der blceses : Zold 

inde! og asvexler indbyrdes imellem Troppene 

selv. 
NsdsageS Jageri til i sluttede Corps, Keledcr-

viis at give deres Ild, troede Officererne som 

scedvanlig bag Fronten; skal saaledes sn Unls 

rykkes frem, indtag« Officererne deres Plads paa 

Flsiene af Troppene de kommandere. 

Efter hsieste Befaling af 12 Marti 1807. 

Marscheres en colonne ^ bor det aldrig skee 

uden at sikkre sig behoriHen ved avgnt-^t»r6e, k»r-

1-ik-r-s - Zcii^s og Sidepatrouiller, til hvis For
mering enten tages ettkelte Trops eller visse Pa-

ttouiller af Troppene, hvilke Tid efter anden af-

lsses. 
Styrter Fjenden ved en eller anden Leilighed 

pludselig og uopdaget ind paa der en eolonne 

jnarscherende Corps, da svinge paa Kommando-
ordi:t : Ksrmeer Cluarr^en! alle Trops ftrax ind 
og formere samme, ved at de lige Trops svinge 

hsire og de ulige til venstre, Teten bliver staaen-

de, Flankerne rykke hastig hen til samme, og 
O.ueuen, efter at have sluttet Quarreen, gjor 

om-
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omkring, Bajonetten sattes raff paa Lsbet oK 
Gevaret faldes. 

De udevarende Blinkere trakkes hurtig ind 
i Quarrc'en, fordele sig paa alle Flankerne og,-
chargere Rodeviis igjennem Lukkerne. Ved Ar-
riergardens Formering bliver det desuden en Re

gel, at en Patrouille af hver Flanke stedes ind i 
samme, for at bruges som Blinkere. Ligeledes 
kan ogsaa ester Omstændighederne det iste Geled 
satte Bajonetten paa og falde, og det sdet Geled 
chargerer med halve Geled,er. 

Offjcerene tråde stedse ind i Qvarreen b'ag 
deres Trops. 

Skal p..a en Marsch en eller anden Flanke 
af Hoved - Corpset bakkes, da maae Jagerne 
stedse blive i Communication med samme ved ide

lige Mellempatrouiller, og ved Attaken ikke allene-
beobagte den hensigtsmassigste Dakmngsmaade, 
men eg ssge at vinde Fjendens Flanke, samt 
standse hans Paatrangen imedens Retraiten- thi 

dets Bestemmelse for en Colonne eller et heelt' 
Corps er det samme som de enkelte Deles Brug., 
for en Bataillon. 

Passeres en Skov. fl-er d-t debanderet °z 
med Blinkere, og naar ved Udgangen af samme!, 

Plainen sindes besat med Kavalluie, maae Kja-

den 
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den trcekke sig sammen og Korpset formerer m 

Qvarree. 
Har hele Corpset formeret en Kjoede og sam

me hastig stal formere sig i en Qvarree, da gives 

Signal: Hug ind ! 
Hvorpaa den hurtig lsber sammen til Mid

ten, hvor Divisions- og Tropfsrene allerede mar

kere hver Flankes Plads. 
Skal fra Colonnen formeres Kjoede, gjsres 

forst ArmlFs, og blceses: Lille Rjcede! som da 

skeer paa samme Maade, som naar et Desilse er 

passeret, hvilket som ssr meldt, ogsaa i sorns-

dent Tilfalde, kan flee fra Midten. 
Jcegerne kunne, ved at retirere, enten gaas 

tilbage i en fuld Linie, bag hvilken og paa Flan

kerne der haves Blinkere, eller i Divisioner, og 

Troppevus en eckeczrner; da den Linie, fon? 

maae gjsre Front, ligeledes ved Aetraiten hav 

sine Blinkre om sig. 
Sknr Rettaiten igjennem Skove eller Krat, 

forholdes ligesom ved at trcekke sig med lige og 

ulige Roder fra en Grovt til en anden i Nedfald-

ningen. Folkene averteres herom, og troekker den 

ene Kjcede sig stedse igjennem den anden, indtil 

begge skulle forenes. 

Almin-
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«. Naar Jagerne lobe ud cller ind, tages be-

Mandig Gevaret i den hsire Haand, og med 
den venstre sammenklemmes Patrontasken og 
Dakkelen, for ikke at tabe Patronerne. Det 
samme skeer naar Grsvter passeres, eller 
zdie Gang er blcesi Avancering eller Retire-
ring, da Jagerne begynde at lsbe. 

K. ^vo som ikke har ladt, naa? der blases 
Appel, lader bag Bataillonen, og maae der

efter staae stille, samt marschere med samme 
i stsrste Orden. Gjsr Bataillonen sardig, 
inden Icegerne kunne komme igjennem Luk

kerne, kaste de sig tat for iste Geled ned paa 
Jorden, og chargere indtil den lader, da de 
Isbe ind. 

c. Underofficerene, som ere bag Kjaden, maae 
-stedse paasee at Jagerne rigtig fordele sig og 
ikke sammenlobe i Klynger. 

Ved Udladningen fra Bataillonen eller Co-
ldnnen, hvor ingen Vending blases, gjsre 

Icegerne stedse denne og tage Gevceret i hsis 

re Haand naar sidste Gang blases: Lille 
Kjade! 

<e. Bsrtstydes en Jager, soger deranden Mand 

af samme Siohe en blind Rode» 

P Ail 



L. Til at ssrge for be Blesssrsde ksmmandereT 

cn Underofficeer og nogle Ioegere, og ingen 

anden af Mandskabet maae beffa-ftige sig 

med dcm. 

Z. Ved ds Vatailloner, hvor Grenaderene ere 

paaFlsiene, tage Jaegerne stsrre Jntervalle 

for ogsaa at overspænde dem. Skulle Z«-

gerne frem for Aronten af siig en Bataillon, 

lobe de af ifte Musqveteer Peloton stedse om 

dens hsire Flsi, men ved alle Opmarscher, 

hvor Grenaderene ere den staaende Flsi, li

gesom og naar med sorkeM Front udsvinges 

hsirs for at opmarschere venstre, eller Flan

ken stal formeres, lsbe bemeldte Icegere bag 

Grenaderenes 2det eller zdie Geled ud og 

formere sig. 
k. Fra en Bataillon maae ikke den hele Styrke 

af Jaegerne detascheres uden i Nsdstilfcelde; 

og naar dcr gives Signal: 

Zele Corpset! Stor 2(ppel! 
hvorpaa Alt skal samle sig ved Bataillvnen, 

da sammentrykker d?n detascherte Over- el

ler Undervsficeer fsrst sin Trop, og i Orden 

med samme marschcrer til Bataillonen. 

!. Detascheres en Division fra en Bataillon, 

da folge de bag samme siaatnde Icegere ikle 

m^d, uden det udtrykkelig befales. Blive de 
til-
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tilbage, fordeleZ de bag de svngs Protoner, 
eller tage deres Plads bag Grenadeer Divi

sionen, saafremt samme er ved Bataillonen. 

k. De Jagere, som detaschcres til Bedækning 
ved Kanonerne, maae ei satte sig lige bag 

samme, mcn en og i Kjteden kaste 
sig ned bag begge Flsie. Er Terrainet saa-
ledes beskaffen, at der i Narheden sindes en 
Huulvei paa begge' Sider, eller Diger, 

Grsvter og saa videre, som ikke kan bestry
ges af Fjenden og fra hvilken de dog kunne 
soutinere Artilleriet, da maae disse benyttes. 

Z. Naar en Bataillon bag et Brystværn stal 
fyre over Banqvetet, da satte Jagerne sig 
efter Rummets Stsrrelse psa hsire Flsi i 
Kjaden. ^ ^ 

rn. Naar ved Desilee-Ilden Cevaret, ester 
Fyr, atter er taget hsit, holdes samme al-

lene i dtn fulde venstre Haand; den hoire 
derimod fatter om Patrontaffen og Dakke-
len, for under Tilbageløbet ikke at tabs 
tronerne. 

». Al Fremtråden i Kjceden ffeer om For
mandens venstre Side, og al Tilbagetræ

den om sammes hsire, eller ved stedse at bc-
holde ham til hsire. 

o. N'aar 
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o. Naar Jagerne ved Dedeparader ffulle give 
hele Salver, 1?eer saadant med aabnede Ee-

leder, og kommanderes: 

Zele paraden, Gevceret HHit! 
hvorved den hoire Fod sattes en Haandbred 

bag ved den venstre 
H^Lt flaae an! 

Jcegerne dreie sig paa begge Hcele noget 

til hoire: 
Fyr! 

Efter tredie Salve, soettes Hanen i No, 

flmtes Panden og tages i Armen. 

A n m æ r k n i n g -

Paa alle Steder i dette Reglement, hvor 

Fandrikken ncevnes, las: Csmpagniets yngste 

Secondlientenant. 



Blinker ind! 

— G-^-s—^ 

—I-Z 

Lille Kisede! 

? 

^ 

^ZITI—^ — 

' »—?r—zx 

«-» ! j w«l- ??I. 

Med TroupS sammentrukken! 

M_M._ 

5 . 2A 
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Fald ned! 

--̂  

Hcrng over! 

Z 

Ailarm eller «». 

is--^ s »i IPUDI^ 

. ^ ——-s-

—-v-^-— s—T—V ' ̂ ^ ^  



Apel ftr Officererne! 

Apel for Underofficererne. 

Apel for Halsmaaneblkferne. 



S i g n a l e r .  

Hele Corpset! 

3 —  — ^ ^ —  ^  -

Hoire Flei! 
^/n«kanl5. ^ 

Venstre Flsi! 

^ ^ ^ 
iniii^_! 
—c^> 

— 

Stor Apel. 



Hsire om! 

Venstre om! 

-!—»»—i—>^»—!——i—— 

Holdt! 

.^2^ ! ^ 
^--^_—^»_ 

inill 
-^1-

Chageer! 

4« ^ 
ID >_I 

Hold inde med Chageringen. 

-»-



Avaneesr! 

DIIDI 
'HIK"' 

' u«»^-—1 1 
j—! k-— 3—--1 

lllK 
—B—!^--

^— 

Retireerl 

—K ' S » » p I S—IZ I 
-'.-?.—l 

-III 



Tr«? til Hsirs! 
^7!ttQNte. 

D 

Trcrk til Venstre! 

W 

.5-2 4^ 
I 

Lige ud! 



Blinker ud 5 

Trykt hoS Sønnichsens. 










