
Indledning
Dette hæfte er, som titlen siger, et uddrag af den danske
hærs infanterireglement fra 1863.
Den primære målgruppe for er medlemmerne af
"3.Regiment". Vi er en gruppe som har som hobby at lave
levende formidling af den danske hær i 1864.
Reglementet er på 200 sider og dækker alt fra geværgreb og
hvordan en trop på f.eks 8-10 mand udføre eksercits og op
til hvordan en 800 mands infanteribataljon gør tingene.
Når vi er flest til vores store årlig arrangement, så har vi vel
været 30-40 personer i dansk uniform. Så langt det meste af
reglementet er noget vi aldrig kommer til at bruge. Målet er
at vi med dette hæfter får noget som er overskueligt, med
billeder og illustrationer, lettere at forstå og noget er derved
kan gøre det let for vores medlemmer at øve geværgreb og
eksercits hjemme i haven.

En sekundær målgruppeer er almindelige danskere, f.eks
gæster på historiecenteret, som kunne have interesse i at få
et indblik i emnet.

Billeder og illustrationer.
Billederne og Illustrationer er primært moderne og nogen vi
har taget/lavet. Untagelsen er Billederne på side x og y som
er taget i 1864.

På ilustrationerne bruges der nogle forkortelser:
DF = Delingsføre, SF = sektionsføre, uo=underofficer

Note om længde mål.
Målene i reglementet er i danske fod: En fod = 31,4 cm.
For lethedens skyld er mål i metersystemet tilføjet i (parantes.)
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Ændringer i forhold til originalteksten.
I flere tilfælde henviser den originale tekst til andre steder i
reglementet, frem for at gentage ting. Specielt i proceduren
for ladning af geværet er dette tilfældet og her henvises også
til skytte reglementet.
I andre tilfælde er der én procedure i afsnittet om hvordan
troppen (et lille antal mænd der ikke har en fast størrelse)
skal udføre en ordre, men i afsnittet om Kompagniet bliver
dette udvidet med flere detaljer. For at samle dette i en tekst,
er der fortaget en del sammeskrivninger.

Kortere noter og tilføjelser som ikke er at finde i den
originale tekst og tekststykker som er nyskrevet er omgivet
af [ ] og i kursiv. Længere tekststykker fra andre § eller
reglementer vil være markeret med [kilde] før og [/kilde]
efter stykket.

Strukturen er også ændret, idet alt som skal bruges uden for
slagmarken kommer først og her efter komme det som
direkte relatere sig til kamp.

De originale § numre er brugt, så dette giver en ide om hvor
i reglementet et afsnit kommer fra.

Sproget er tilgengælde bibeholdt, med gamle stavemåder og
evt. stavefejl.
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Commandoer
Commandoer, eller ordre opdeles i Kjendings- eller
Avertissements-Commandoord og Udførelses-Commando
ord. Det første fortæller hvem ordren er til eller varsler hvad
der skal udføres. De sidste at ordren skal udføres.

Eksempelvis:
* . . . Marche!

* betyder at man skal indsætte den relevante
enhedsbetegnelse. f.eks 3.deling.
( . . . ) er når der skal være mindre ophold
Fed tekst er det ord der skal være mest tryk på og generelt
er det udførelsesordet.

Definitioner
Der er 3 forskellige formationer som en enhed kan indtage.
Linje hvor mandskabet står i 2 geledder. Den kan endten
være sluttet eller spredt.
Colonne hvor flere linjer står efter hinanden. Den kan
endten være åben, også kaldet en marchkolonne. Og den
kan være sluttet, også kaldet en fægtningskolonne.
Carreen, som er en sluttet masse med front udad tila lle
sider og bruges imod rytteri.

Evolutionerne, det vi i dag nok ville kalde manæøvre,
opdeles i Stedforandring hvor enheden flytter sig.
Frontforandring er når man f.eks i stedet for at have front
imod nord, ændre front 30 grader tilmod øst.
Formationsforandring er man man f.eks ændre fra linje til
colonne.
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Infanteri Bataljonen i 1863
En Bataljonen bestod i princippet af 800 “mand” (menige og
underkorporaler) som havde til opgave at slås.
Den blev kommanderet af en bataljonskommandør og han
havde en adjudant og en Hornblæser til at hjælpe sig.

Bataljonen var opdelt i fire kompagnier på 20
underkorporaler og 180 menige. Til at føre disse skulle man
have: 1 Kaptajn, 3 Løjtnanter, 1 Commandersergent, 1
sergent, 6 Korporaler, 3 spillemænd,

Det giver i alt 217 soldater i kompagniet og dermed 871
soldater i Bataljonen når bataljonskommandør, adjudant og
hornblæser er talt med. (Der til kom nogle forskellige folk
som ikke deltog i kamp)

Kompagniet blev delt i 4 delinger af 50 mand.
De 3 løjtnanter og Commandersergenten var fører for
delingerne.

Vær deling blev delt i 4 sektioner, med vær sin fører.

Da vi i foreningen desværre ikke kan stille en deling på 50
soldater, er illustrationerne lavet ud fra at vi stiller en deling
på 15-20 personer, som er delt i 2 sektioner.

4



Træd an og formation i tæt orden.

§ 28 Opstilling.
Mandskabet opstilles efter Høiden saaledes, at de to Høieste.
udgjøre den høire Fløirode, de to Næsthøieste den følgende
Rode, og saaledes fremdeles. Er Folkenes Antal ulige,
fremkommer en blind Rode, hvis Plads er næst venstre Fløi.
Afstanden mellem Roderne er en Haandsbred, regnet fra
Albue til Albue , og mellem Gelederne 3 Fod (93cm) fra Hæl
til Hæl, saa at en Mand med fuld Bepakning kan træde ind
imellem dem, og disse Afstande beholdes under alle
Forhold, hvor det ikke i det Følgende udtrykkelig er
foreskrevet anderledes.
Enhver Trop inddeles fra høire Fløi i ulige og lige Roder.
Tillade Forholdene det, haves paa hver Fløi en Underofficer
der benævnes høire og venstre Fløiunderofficeer, og hvis
Plads altid er i forreste Geled.

Træd An!
Første Geleds høire Fløimand stiller sig med Geværet ved
Foden 2 Skridt fra og med Front mod Befalingsmanden,
hvorefter de Øvrige indtage deres Pladser.
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§ 8 Stilling med Geværet ved Foden.

Hver Mands Stilling skal være naturlig og
utvungen. Hælene skulle staae saa tæt
sammen, som Legemsbygningen tilsteder,
Fodspidserne ligemeget udad og saaledes,
at Fødderne danne en noget mindre end
ret Vinkel, Knæene tilbagetrukne uden at
være unaturlig strækte, Overkroppen
saameget forover, at dens Vægt hviler mere
paa Fodballerne end paa Hælene, Armene
hængende frit ned, venstre flade Haand
ved Siden af Laaret, uden at Fingrene
strækkes unaturlig, Skuldrene og Halsen
noget tilbagetrukne, Hovedet lige, og
Blikket rettet ligefrem.

Geværet omfattes med høire Haand og stilles saaledes, at den
forreste Deel af Kolben kommer tæt ved og i Linie med høire
Fodspids, i øvrigt lodret , med Ladestokken fremad, Geværpiben
mellem Tommel- og Pegefingren, sidstnævntestrakt og samlet
med de øvrige Fingre over Geværremmen.
Denne Stilling beholdes, indtil et Commandoord medfører
Forandring i samme.

Rør!
Høire Fod sættes frem. Geværet kommer til at hvile i høire
Armbøining, venstre Haand over den høire. I denne Stilling
er det tilladt at røre sig og tale sagte med Sidemændene,
naar kun Enhver bliver paa sin Plads.
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Commanderes igjen:
Ret! (Til Venstre . . . ret!)

trækkes høire Fod rask tilbage til venstre, høire Haand
omfatter Geværet, og Stillingen bliver som ovenfor anført. og
[§29] Hver Mand, med Undtagelse af Geledernes Fløimændi
Støttepunktet, dreier Hovedet saameget til den nævnte Side,
at det venstre (høire) Øie kommer i Linie med
Munderingskravens Sammenhægtning, uden at Hovedet
lægges til Siden, og: han bevæger sig derefter hurtig
saameget fremad eller tilbage, at han netop kan skimte
tredie Sidemands Bryst, og indtager den i § 8 foreskrevne
Stilling. Hver Mand i 2det Geled stiller sig tillige nøiagtig bag
sin Formand i Roden og i befalet Afstand fra ham.

Den Commanderende retter de 3 Roder, der staae nærmest
Støttepunktet, og tilkjendegiver ved Vink, om de øvrige
skulle frem eller tilbage.

Mandskabet vedbliver at see til Høire (Venstre), indtil en
følgende Commando gives, og først da sees ligeud.

Skal intet Geværgreb eller ingen Bevægelse følge
umiddelbart efter endt Retning, commanderes :

See lige . . . Ud!
hvorpaa Hovedet igjen dreies ligefrem. [/§29]

Efter at der er commanderet “Ret”, og indtil der atter commandes “Rør”,
udfører Soldaten kun de Bevægelser, der befales, med mindre han taber en
Udrustningsgjenstand , der i saa Fald strax Optages..
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§ 9 Geværet i Hviil, og derfra ved Foden.

Geværet i . . Hviil!
1. Høire Haand løfter Geværet, dreier det
saameget, at Piben kommer fremad, og
fører det hen til venstre Side saaledes, at
det kommer til at hvile mod den venstre
Skulder i en skraa Stilling med nederste
Ring lidt ovenfor, og høire Haand,
hvorigjennem Geværet glider, lidt nedenfor
Skuldren; venstre Haand omfatter Kolben
med Tornmelfingren paa Kappebladet og
Ballen mod Kolbens udvendige Side;
venstre Albue holdes til Kroppen, Haanden
lidt dybere end Albuen.
2. Høire Haand føres til Siden.

Det overholdes, at alle Geværerne have ens
Retning.

Geværet ved . . . . Foden!
1. Idet venstre Arm udstrækkes, og Kolben trække tilbage,
saa at Geværets Stilling bliver lodret, omfattes det rask med
høire Haand lidt nedenfor Skuldren.
2. Venstre Haand slipper Geværet , som med høire Haand
føres tæt forbi Kroppen til høire Side saaledes, at Piben
kommer mod Skuldren; samtidig strækkes høire Arm
saameget, at Kolben holdes en Haandsbred fra Jorden.
3. Geværet sættes lempelig til Jorden.
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§ 10. Geværet i høire Haand fra “Hviil”, og derfra
igjen i “Hviil”.

Geværet i høire . . . Haand!
Som ved Foden” fra “Hviil”, kun med den
Forskjel, at den høire Haand kommer til
Hofteledet, og at Geværmundingen holdes i
Baandsbreds Afstand fra Skuldren.
Paa Reisemarcher kan det tillades at bære
Geværet vandret; hoire Haand omfatter da
yngdepunktet.

Geværet i . . . Hviil!
Paa ”i” bringes Mundingen saameget
tilbage, at Geværet kommer i lodret Stilling;
i øvrigt som ”Hviil” fra »ved Foden».

§ 17 Stilling med Geværet paa Skuldren.
Geværet bæres ved den høire ‘Side uden at være dreiet til
nogen af Siderne saaledes, at Piben støttes mod Skuldren ,
Sideblikket mod Laaret en Haandsbred nedenfor det Sted,
hvor Benet har sin Bevægelse; det omfattes. af høire Haand
ved Haandbøilen, Pegefingren under, Tommel fingren over
Haandbøilen, og de øvrige Fingre paa den modsatte Side af
Geværet saaledes, at Hanen kommer til at hvile paa den
mindste Finger; høire Haandled bøies saameget, at Albuen
kan holdes utvungen mod Kroppen.

Fra den her foreskrevne Gevæerbæring foretages saadanne Afvigelser, som
Feil i Legemsbygningen maatte gjøre nødvendig, saasom, at en Mand· med
brede Hofter og smale Skuldre støtter Geværet mod Overarmen istedenfor
mod Skulderlede. da det ellers vilde komme i en skraa Stilling og for nær
Hovedet,
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§ 18 Skuldre Geværet.
a. Fra Stillingen med Geværet ved Foden, og igjen tage ved
Foden ..

Geværet paa . . . Skulder!
1. Medens høire Haand løfter Geværet for
at bringe det i den beskrevne Stilling,
griber, venstre Haand det ved nederste
Ring tæt under den høire Haand, der
slipper Geværet for hurtig at føres ned til
Haandbøilen, som omfattes.
2. Venstre Haand føres til Siden.

Geværet ved . . . Foden!
1. Venstre Haand omfatter Geværet, der
føres lidt frem fra Skuldren, hvorpaa høire
Haand slipper Haandbøilen og griber fat
tæt over den venstre; Geværets Stilling
forbliver iøvrigt uforandret.
2. Høire Haand fører Geværet ned langs
med høire Side, hvorved høire Arm
strækkes saameget, at Kolben er en
Haandsbred fra Jorden; det Samme føres
venstre Haand til Siden.
3. Geværet sættes lempelig til Jorden.

b. Fra Geværet i Hviil, og igjen tage Hviil.

Geværet paa . . . Skulder!
1. Idet venstre Arm udstrækkes, dreies Geværet med Laasen
udad og saaledes, at det kommer til at staae lodret;
samtidigt griber høire Haand om Kolbehalsen.
2. Geværet bringes i en lodret Stilling midt foran Kroppen
med Laasen fremad, venstre Haand. griber ved nederste
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Ring, høire Haand omfatter Haandbøilen. Høire arm
utvungen strakt.
3. Med høire Haand skuldres Geværet, medens venstre
Haand føles til Siden.

Geværet i . . . Hviil!
1. Høire Haand fører Geværet hen midt for Kroppen i samme
Stilling som ved 2den Deel af ”Skulder” fra ”Hviil”, venstre
Haand griber ved nederste Ring , og høire Haand omfatter
hurtig Kolbehalsen; høire Arm naturlig strakt.
2. Høire Haand fører Geværet hen til venstre Side saaledes,
at det kommer til at hvile mod Skuldren som i lste Deel af
”Hviil« fra ”ved Foden” ; hoire Haand forbliver om
Kolbehalsen.
Under denne Bevægelse slipper venstre Haand Geværet og
omfatter Kolben.
3. Høire Haand føres til Siden.

§ 19 Presenteer Geværet, og igien skuldre.

Giv Agt!
Presenteer . . . Geværet!

Med høire Haand bringes Geværet fra
Skulderstillingen tæt om Kroppen i en
lodret Stilling foran venstre Øie; venstre
Haand griber Geværet, der omfattes
saaledes, at den mindste Finger er ved den
øverste Ende af Laaseblikket,
Tormmelfingren derimod paa den
modsatte Side langs Skæftet; venstre
Underarm danner en noget mere end ret
Vinkel med Overarmen, som holdes lodret,
med Albuen sluttet til Kroppen; Hanen lidt
fra Underlivet; Kolbehalsen mellem den
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høire Haands Tommel og Pegefinger, den Sidstnævnte
tilligemed de øvrige Fingre næsten udstrakte; samtlige
Geværer indbyrdes rettede.

Giv Agt!
Geværet paa . . . Skulder!

1. Paa Commandoordet ”paa” omfattes
Haandbøilen med høire Haand, og paa
”Skulden” føres Geværet hen til høire Side
og bringes i Skulderstillingen ; venstre
Haand bliver ved Geværet og er
behjælpelig ved, med et Tryk med den
flade Haand, at bringe Geværet ind mod
Skulderen.
2. Venstre Haand føres til Siden.
3. Førene saavelsom de, der ere bag
Fronten, presentere ikke.

§ 22 Geværet paa høire Skulder.
Denne Geværbæring anvendes til Lettelse,
naar Geværet i længere Tid er baaret i
“Hviil”.

Geværet paa høire . . . Skulder!
Høire Haand griber om Kolbehalsen, og Geværet løftes med
begge Hænder over paa høire Skulder, hvorpaa høire Haand
omfatter Kolben, og venstre Haand føres til Siden.

Geværet i . . . Hviil!
Venstre Haand griber om Kolbehalsen, og Geværet løftes
mecl begge Hænder over paa venstre Skulder, hvorpaa
venstre Haand omfatter Kolben, og høire Haand føres til
Siden.
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§ 30 Gangarter
a. Marche.

Forat sluttede Evolutioner kunne udføres med Nøiagtighed, er
det nødvendigt, at Bevægelsen er eensformig og regelmæssig.
Hertil udkræves, at Alle gjøre lige lange Skridt og holde
Fodslag.
Skridtlængden er 30 danske Tommer,(78cm) som svarer til 4
Skridt paa 5 Alen (3,13m) og Cadencen er 108 Skridt i Minutet.
Marchen skal være en, med fri og utvungen Holdning udført,
smuk, naturlig, men taktbunden Gang. Alt, hvad der staaer
Strid hermed, holdes udelukket fra Marchen.

* . . . Marche!
Venstre Fod bringes uden at slingre rask 1igefrem i den
befalede Skridtlængdes Afstand, hvor den, idet Knæet
strækkes, med hele sin underste Flade sættes let ligened.
Idet foden bringes frem, hvilket skeer tæt over Jorden uden
dog at berøre denne, skal Fodspidsen være noget nedad, og
Overkroppen følge saaledes med, at Legemets Tyngde
kommet til at hvile paa den fremsatte Fod, og, idet venstre
Fod hviler paa Jorden, bringes den høire Fod frem paa
samme Maade og sættes ligeledes ned i samme Afstand.
Saaledes vedbliver Enhver at marchere, uden at krydse med
Benene, dreie Skuldrene, eller bringe Hovedet ud af den
foreskrevne Stilling.
Marcheres med Geværet i Hviil, bevæges Høire Arm frit, dog
uden at slingre.
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* . . . Holdt!
Den Fod, der skal bringes frem, sættes frem som sædvanlig,
og den bagvedværende trækkes rask hen til den.
Commandoordet udtales i Reglen, idet Høire Fod hviler paa
Jorden.

b. Løb.
Løbet anvendes, hvor det gjælder om at udføre en Evolution
med den største Hurtighed, Ordenens Vedligeholdelse
tilsteder. Det udføres saaledes, at Kræfterne derved
anstrenges saa lidt som mulig, og i Reglen ikke paa længere
Strækninger, end at Mandskabet umiddelbart derefter med
nogenlunde Rolighed og Sikkerhed kan bruge sit
Skydevaaben. I Gjennemsnit er Skridtlængden paa, jevn og
fast Jordbund 40 Tommer,(104cm) og Cadencen 170 Skridt i
Minutet.

Skal Løbet begyndes fra Stedet, commanderes:
* . . . Løb!

og, naar den almindelige Marche skal forandres til Løb:
Giv Agt . . . Løb!

I begge Tilfælde begyndes med venstre Fod; Overkroppen
holdes strækt forover, Høire Arm bevæges frit, Fødderne
løftes ikke høiere over Jorden end nødvendigt, og den lade
Fod sættes til Jorden.

Skal fra Løbet gaaes over til almindelig Marche,
commanderes:

Almindelig . . . Marche!
Venstre Fod bringes strax frem i den almindelige Marche
cadence.
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§ 31 Vendinger.
a. Paa Stedet.

Naar der paa Stedet udføres Halve, Fjerdedeel og
ottendedeel Vendinger, skeer Dreiningen paa venstre Hæl,
det Taaspidsen løftes lidt, medens høire Fod til samme Tid
kun løftes saameget, at den uhindret kan følge med venstre;
Hælene bliver sammen, og Knæene strakte.

Paa Commandoen:
Halvhøire (Halvvenstre) . . . Om!

udføres en ottendedeel Vending ; paa

Høire (Venstre) . . . Om!
en fjerdedeel Vending til den nævnte side ; og paa

Hele *
Om . . . kring!

en Halv Vending , hvilket Sidste altid skeer til Høire.

b. I Marchen.
Halvhøire (Halvvenstre) . . . om!

Høire (Venstre) . . . om!
Vendingen til Høire skeer paa venstre, og Vendinger til
Venstre paa høire Fodballe. Commandoens sidste Stavelse
udtales ved Vendingen til Høire, medens høire Fod hvilker
paa Jorden, og ved Vendingen til Venstre, medens venstre
Fod hviler paa Jorden.
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§32 Frontmarche.
Ved Frontmarche forstaaes en i Linie vørende Afdelings
bevægelse i en Retning , der er vinkelret paa Frontlinien.
Den Linie, der i denne Retning udgaar fra Støttepunktet,
kaldes Marchlinien, det Punkt, mod hvilket man bevæger
sig, Maalet og ethvert Punkt, der ligger mellem dette og
Støttepunktet, Mellempunkt. Marchlinien antydes ved at
opgive vedkommende Underofficer (Fløimand) Maalet,
hvorpaa han strax, for lettere at bemærke enhver Afvigelse,
vælger sig et eller flere Mellempunkter. Iøvrigt bør enhver
Underofficer være nøie øvet i selv at opfatte passende
Punkter, og i med Sikkerhed at bevæge sig i en given
marchlinie.

§33 Svingning.
Ved Svinging skal en heel Afdeling med sammenhængende
Front gives en forandret Retning saaledes, at den nye
Fronlinie danner med den havte en Vinkel, hvis Størrelse
kan være en hvilkensomhelst. I Almindelighed vil den være
ret, hvorfor der ogsaa, naar det ikke udtrykkelig anderledes
befales, udføres en fjerdedeel Svingning.
Det Punkt, hvorom Svingningen udføres (Svingnings-
punktet), ligger umiddelbart paa den Fløi, der er den
udsvingende modsat, eller i en Afstand fra denne Fløi, men i
Frontliniens Folængelse. Svingning umiddelbart om Fløien
anvendes, saavel naar en enkelt staaende Afdeling skal udføre
en Svingning fra selve Stedet, som ved de forskjellige
Underafdelingers Udsvingninger fra eller samtidige
Indsvingning paa en Linie, og benævnes Svingning fra Stedet.
Svingninger om et i en Afstand ud til Siden liggende Punkt
anvendes, saavel af den enkelte Afdeling, der under
Bevægelsen skal udføre en Svingning, som af en Colonnes
enkelte Underafdelinger, naar de efterhaanden skulle
indsvinge paa Linie, eller hele Colonnen skal Forandre
Marchretning, og benævnes Svinging under Bevægelse.
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a. Svinging fra Stedet.
Høire (Venstre) . . . sving!

Der sees til Høire (Venstre) med Undtagelse af den paa
Fløien ved Svingningspunktet staaende Mand, der seer til
den udsvingende Fløi. Geværet beholdes uforandret i den
Stilling, hvori det haves.

Marche! (Løb!)
Med Undtagelse af Fløiunderofficeren ved
Svingningspunktet, som med uforandret Front bliver
Staaende paa sin Plads, indtil Svingningen er udført, og
Retningen fuldført, træde Alle an i den befalede Cadence,
men kun Underofficeren (Fløimanden) paa den udsvingende
Fløi gjør Skridt af den befalede Skridtlængde, hvorimod de
Øvrige forkorte deres Skridt i Forhold, som de ere nærmere
ved Svingningspunktet, medens Fløimanden, som staaer paa
selve dette Punkt, kun dreier sig paa Stedet. Under
Svingningen vedligeholdes Fodslaget, saavel som Retningen
og Afstanden mellem Roderne og Gelederne i
Overenstemmelse med de i § 32 givne Regler.

Holdt!
Ret! (Venstre . . . Ret!)

eftersom der er svinget til Høire eller Venstre hvorpaa den i
Svingningspunktet staaende Underofficer, efter fuldført
Retning, træder hen ved siden af den derværende Fløimand.
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b. Svingningen under Bevægelse Svingningen udføres altid
i den gangart hvori Afdelingen befinder sig, naar der
Commanderes:

Høire (Venstre) . . . Sving!

Umiddelbart efter Ordet “Sving” som udtales naar den
marcherende Afdeling er i høide med Svingningspunktet,
udføres Svingningen ligesom fra Stedet efter Commandoen
“March” (“Løb”), dog for saavidt afvigende, at
Fløiunderofficeren eller i Mangel deraf Fløimanden ,
nærmest Svingningspunktet ikke udelukkende seer til den
udsvingende Fløir men ogsaa nu og da til Svingnignspunktet
og marchere i en bue, saa at Svingningspunktet bestandig
ligger en Trediedeel af Afdelingens Frontlængde ud til siden,
naar ingen større Afstand befales.
Naar Svingningen er fuldført, commanderes:

Lige . . . Ud!
hvornæst forholdes som ved samme Commando efter en
Svingning fra Stedet. Svingninger under en hvilken som
helst anden Vinkel udføres paa samme Maade.

§ 34.
Rodemarche.

Forat en i Linie værende Afdeling kan bevæge sig i Roder,
maa den først udføre en fjerdedeel V en ding, eller afbryde
med Roder til en af Fløiene. V ed R·odemarchen er
Mttrcheretningen enten i Forlængelse af den havte
Frontlinie, eller danner med denne en Vinkel, der i
Almindelighed er ret, hvorfor den paa Frontlinien
vinkelrette Retning altid underforstaaes, naar det ikke
udtrykkelig bestemmes, at nogen anden skal tages.
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a. I Forlængelse af Frontlinien.
Befinder Troppen sig paa Stedet, commanderes:

Høire (Venstre) ... om!
Marchel (Løb!)

hvorimod den sidste Commando selvfølgelig bortfalder, hvis
Troppen alt befinder sig i Frontmarche.

§ 35.
Fra Roder igjen at formere Linie.

En Trop, der er i Roder, formerer igjen Linie, enten ved at
udføre en fjerdedeel Vending, eller ogsaa ved Bagom-
Opmarche, eller Opmarche, alt eftersom man vil have ret
Front, enten til høire eller venstre Side, eller ligefrem. (...)

b. Opmarche.
Til Venstre (Høire) marcheer op!

Løb!
Fløimanden af det Geled , der er paa den nævnte Side, gjør
Holdt, og hans Rodekammerat, der er Fløimand for det
Geled , der er paa den anden Side, tager, saasnart Pladsen
tillader det, Stilling bag ham; Fløiunderofficeren stiller sig
ved Siden af Fløimanden ; alle de Øvrige gjøre paadet "«Løb"
Halvvenstre (Halvhøire) om og løbe hver for sig ligeud mod
den Linie, hvorpaa der skal opmarcheres. Den forreste Mand
af den næstforreste Rode stiller sig ved Siden af deu
st,aaende Fløimand, og efterhaanden gjør enhver følgende
Mand af det forreste Geled Holdt ved Siden af den Sidemand,
han har henimod den staaende Fløi, medens Mandskabet af
det bageste Geled paa samme Maade stiller sig i foreskreven
Afstand fra Rodekammeraten i forreste Geled. Efterhaanden,
som Enhver kommer paa sin Plads,
retter han sig ind. Skal Troppen umiddelbart efter endt
Opmarche udføre en Frontmarche, commanderes:

* . . . Marche! (Løb!)
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Skydning og brug af bajonetten
Dette afsnit dækker alt omkring skydning.

§ 21.
Ladestokken i Løbet, og igjen tilbage paa sit Sted.

Dette Greb , der udføres fra "ved Foden", anvendes kun, naar
man vil forvisse sig om , at Skudet er gaaet af.

Ladestokken i . . . Løbet!
Ladestokken paa sit . . . Sted!

Geværet bringes frem midt for Kroppen saaledes , at det
staaer imellem Fødderne, Piben fremad ; venstre Haand
omfatter det ved øverste Ring, medens Ladestokken trækkes
og bringes forsigtig ned i Løbet, eller sættes paa sit Sted,
hvorpaa der atter tages "ved Foden«.

§13 Lad Geværet.
[Dette stykke er sammensat af tekst fra to forskellige steder i
eksercerreglementet og et langt stykke fra skyttereglementet
og specielt teksten i skyttereglementet er ret svær at
overskue da det blot er en lang tekst. For at afhjælpe dette
lidt, har vi opdelt ladeproceduren i 4 dele og fjernet nogle
elementer som ikke er relevante med flere af de geværtyper
som vores medlemmer har]

Dette Greb udføres, første Gang der lades, fra Stillingen med
Geværet ved Foden.
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Lad . . . Geværet!
1. Geværet føres med høire Haand tæt over høire Fod hen
midt for Kroppen saaledes, at det kommer til at staae
imellem Fødderne med Piben fremad. Det modtages her af
venstre Haand, der omfatter det ved øverste Ring; høire
Haand bringes paa samme Tid til Patrontasken, som
oplukkes.
[Skyttereglementet] En Patron gribes med høire Haand
saaledes, at Kuglen ligger inde i Haanden, den modsatte
Ende mellem Yderste af Tommelfingeren og Pegefingerens
2det Led, og føres derefter, idet Albuen kommer i Høide med
Skuldren, op til Munden, hvor den fattes med Tænderne saa
nær Krudtet som muligt.

Idet høire Albue føres ind mod Kroppen, afbides Patronen
over Tillukningen, uden at Papiret berøres af Læberne, og
uden at Krudtet spildes. Den bringes derpaa, saaledes at
intet Krudt gaaer tabt, med den afbidte Ende ned i
Mundingen, hvorved Underarmens Stilling bliver omtrent
vandret; Krudtet heldes i Løbet, medens Patronen dreies
nogle Gange frem og tilbage, forat intet Krudt skal blive
tilbage deri. Patronen vendes, og Kuglens tykke, talgede Deel
bringes ned i løbet. Ved en jevn Dreining af Høire Haand,
saaledes at Fingrene kommer opad og Albuen ned mod
Kroppen, og idet Kanten af Mundingen følges, afbrækkes det
ovenfor denne værende Papir, uden at medtage Kuglen, der
derpaa trykkes heelt ned med Ballen af den flade høire
Haand, idet Underarmen holdes omtrent vandret.

2. Ladestokken fattes mellem den knyttede høire Haands
Tommal- og Pegefinger, Albuen til Kroppen, trækkes ved at
strække høire Arm i Veiret og omfattes paa Midten saaledes,
at den igjen kommer imellem overnævnte Fingre ; samtlige
Fingre strakte , den indvendige Flade af Haanden udad ;

21



Ladestokken vendes dernæst tæt forbi venstre Øre, fattes
med fuld Haand og sættes med den tykke Ende ovenpaa
Kuglen, der derpaa føres ned i Løbet, indtil den hviler paa
Tappen, paa hvilket den drives ved 2 til 3 korte Slag.
Naar Ladestokken ved at flade ned paa Kuglen, frembringer
en klingende Lyd, er dette et Tegn paa , at Drivningen er
tilstrækkelig.
Ved Minieriflerne føres Kuglen saa langt ned at den hviler paa ladningen og
ansættes kun ved et jevnt Tryk.

Efterat Kuglen er bragt paa sin Plads trækkes Ladestokken
atter ud af Løbet; omfattes paa Midten ligesom tidligere,
vendes og bringes ned i Ladestokrenden, hvor den trykkes
tilbunds med den knyttede høire Haands Tommel- og
pegefinger, Albuen til Kroppen.

3. Den venstre Haand føres saa langt ned paa Geværet, at
armen bliver næsten udstrakt, hvorpaa dette, idet Laasen
dreies fremad, hæves lige i Veiret og fattes med høire Haand
om Kolbehalsen;
[/skyttereglementet] [§14] Idet der gjøres Halvhøire om,
sættes den høire Fod henimod 1½ Fod (47cm) bagud til
Høire, høire Haand fører Geværet tæt forbi Kroppen hurtig
hen til høire Side. Saaledes, at det kommer under
Patrontasken ; det gribes her nedenfra med venstre Haand
ved det Nederste af nederste Ring saaledes, at
Tommelfingren. kommer langs Skæftet; den høire Arm er
bøiet, Haandledet noget lavere end Hoftebenet, venstre
Albue fast til Underlivet; Kolbe ligger under høire Arm,
Piben vender lige opad, og Mundingen holdes saa høit , at
Spidsen af Bajonetten, naar denne er paasat, er i Høide med
og ligefor venstre Øie. Hanen sættes i Mellemro, Pistonen
afstryges med høire Haands Tommelfinger, Hanemulen
renses om førnødent med pegefingren, og høire Haand føres
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til fænghættetasken. En Fænghætte fremtages, anbringes
lige paa Pistonens Kegle og Trykkes dernæst fast ned paa
denne med Tommelfingren, medens de andre Fingre holdes
under Geværet, høire Haand omfatter Kolbehalsen, og
[/§14]

4. Geværet tages i Hviil paa følgende maade.
1. [Mundingens hæves så den peger opad og med Med begge
Hænder føres Geværet tæt forbi Kroppen, Geværet dreis
saameget at Piben kommer fremad, høire Haand forbliver
om Kolbehalsen. Samtidig trækkes høire Fod til venstre, og
den lige Stilling i Geledet indtages. Geværet føres til venstre
Skulder og venstre hånd flyttes så denne omfatter Kolben
som beskrevet under Geværet i “Hvil”]
2. Høire Haand føres til Siden.

Under Geværets Ladning følges enhver af høire Haands
Bevægelser bestandig med Øiet. Den i Exerceerreglementet
foreskrevne Holdning bibeholdes saavidt mulig.
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§14 Fra “Hviil at gjøre “Færdig”, og igen tage i “Hviil”

* . . . Færdig!
Der gjøres Færdig som beskrevet under “Lad Geværet” og
Hanen spændes, med høire Tommenfinger, som derpaa atter
kommer til kolbehalsen.

Hold inde med . . . Skydningen!
Idet høire Fod trækkes til venstre; nedlægges Hanen til
mellem roe, og Geværet tages i “Hvill” paa den i § 13
foreskrevne Maade.

§ 15.
Slaae an, og sætte af, samt slaae an, fyre, og igjen lade.

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

Sæt . . . Af!
Paa “Sæt” tages Pegefingren fra Aftrækkeren og sluttes til de
øvrige Fingre bag Haandbøilen; paa “af” bringes Legemet og
Geværet samme Stilling som før Anslaget.

A . . . n!
Fyr!

Der trækkes af, uden at Geværets Stilling forandtes og tager
derpaa igjen Geværet til Ladning, hvilket fra denne Stilling
udføres paa følgende Maade:
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1. Idet høire Fod trækkes rask hen til venstre, og den
oprindelige Front indtages, bliver Geværet, uden at der røre
ved Hanen, ved Hjælp af begge Hænder bragt fra Anslaget
ned i en lodret Stilling midt foran Koppen med Laasen
fremad; Albuerne slutte til Siderne, høire Arm naturlig
strakt.

2. Geværet fores ved Hjælp af venstre Haand, gjennem
hvilken det glider, ned i samme Stilling som ved lste Deel af
“Lad Geværet” fra “ved Foden”. Efter fuldført Ladning gjores
strax uden videre Commando Færdig, hvilket, da Geværet er
i Færdigstillingen, udføres ligefrem ved , at høire Fod sættes
bagud til Høire, medens Hanen spændes, hvorefter høire
Tommelfinger atter kommer til Kolbehalsen.
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Maader, hvorpaa Ilden afgives, og Angreb med
Bajonetten.

§39 Afdelings- og Rodeild.
a. Afdelingsild.

Paa Comandoen:
Til . . . Skydning!

træder bagerste Geled an med høire Fod og gjør et saadant
Skridt frem til Høire, at hver Mand i dette Geled kun
kommer til at staae i en Fods Afstand fra og lidt til Høire af
Formanden.

* . . . Færdig!
A . . . n!

Begge Geleder gjøre Færdig og slaae an saaledes at hver
Mand i bagerste Geled slaaer an Paa sin Formands Høire
Side, hvorved Geværet Bringes godt frem i Aabningen

ellem Formændene for at Forebygge disses Beskadigelse.

Fyr!
Der trækkes af, lades og gjøres Færdigt.
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Skal skydningen forsættes, commanderes der paa atter
“An!”, “Fyr”; i modsat fald commanderes eller signaleres
“Hold inde med Skydningen!” hvorpaa bagerste Geled
træder saameget tilbage og til Venstre som de paa
Commandoen “Til Skydning” er traadt frem og til Høire; de
der staae med Geværet i Færdigstillingen, lægger uden
videre Commando Hanen ned (i mellemroe) og tage
Geværet i Hviil. Hvorimod de, der endnu ikke har ladet,
fuldføre Ladningen og tage derefter Geværet i Hviil.

Overalt , hvor det haves et virkeligt Maal , er den bedst mulige Træfning,
og ikke den fuldstændige Samtidighed i Ildens Afgivelse Hovedsagen.

b. Rodeild.
Til . . . Skydning!

* . . . Færdig!
Skydning med Roder!

Bagmanden i Troppens høire Fløirode slaaer an og Fyrer,
hvorefter Formanden ligelees slaaer an og fyrer ; derpaa
skyder Bagmanden i næste Rode , og umiddelbart efter
Formanden. Troppens øvrige Roder forholde sig paa samme
Maade , hvorved Ilden efterhaanden bringes i Gang ; men
naar dette er skeet , skyder enhver Mand strax efter at have
ladet ; Bagmanden dog kun forsaavit han ikke er hindret ved
Formandens Bevægelser. Ved Signal tilkjendegives , at
Rodeilden skal ophøre , og intet Skud maa affyres , efterat
dette Signal er givet,. Enhver , som ligger i Anslaget, sætter
af, og iøvrigt forholdes som ovenfor beskrevet.
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Angreb med bajonet.
§ 12 Fæld Geværet, og derfra i ”Hviil”.

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

Fæld . . . Geværet!
Idet der gjøres Halvhøireom sættes høire Fod henimod 1½
Fod [47,1 cm] tilbage; den høire Haand fører Geværet tæt
forbi Kroppen ligefrem, den fulde venstre Haand griber det
nedenfra tæt nedenfor øverste Rembøile, og den høire
Haand omfatter Kolbehalsen; høire Arm er naturlig strakt,
Haandledet støttet mod Forsiden af Laaret; venstre Arm fri
foran Kroppen, Albuen indad, Haanden noget dybere end
Albuen, Haandledet bøiet, og Fingerspidserne opad;
Bajonetspidsen omtrent i Høide med og ligefor venstre
Skulder, Piben dreiet lidt til Venstre ; venstre Knæ saameget
bøiet, at det staaer over Midten af Foden, hoire Knæ strakt,·,
Overkroppen noget, forover, og Legemets Tyngde meest
hvilende paa venstre Been.

Geværet i . . . Hviil!
1. Med høire Haand føres Geværet tæt forbi Kroppen i,
samme Stilling, som det er Holdt efter lste Deel af ”Hviil” fra
”ved Foden”; høire Haand forbliver om Kolbehalsen.
Samtidig trækkes høire Fod til venstre, og den lige Stilling i
Geledet indtages.

2. Høire Haand føres til Siden.
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§ 42.
Angreb med Bajonetten.

Naar der under Fremrykning i almindelig Marche
commanderes :

Til Angreb!
Geværet i høire . . . Haand!

udføres dette Geværgreb som i § 10 foreskrevet; Bajonetten
paasættes,[*] hvis dette ikke tidligere er skeet, og der rykkes
frem i en noget hurtigere Cadence.
I en passende Afstand fra Fjenden gaaes paa Commandoen
"Giv Agt", "Løb" over til et velsluttet og ordnet Løb.
Viger Fjenden , commanderes, saasnart et passende Punkt
er naaet:

* . . . Holdt!
Til . . . Skydning!

* . . . Færdig!
hvorpaa der afgives Afdelings- eller Rodeild Geværerne
bringes ved denne Leilighed uden videre hen i
Færdigstillingen fra den Stilling , hvori de ere.
Beholder Fjenden derimod sin Stilling, commanderes, naar
Anledning dertil er forhaanden:

Fæld . . . Geværet!
hvilket kun udføres af forreste Geled.
Der raabes ikke Hurra under Angrebet, med mindre den
Commanderende giver Signalet dertil, hvilket i hvert
Tilfælde ikke bør skee for tidlig, da det ellers let vilde
forfeile sin Virkning.

[* Er der en risiko for at vi kommer i kontakt med "fjenden"
så påsættes bajonetten af sikkerehdsmessigeårsager aldrig]
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Skyttekjæde
[Kamp i spredt orden / i skyttekjæde optager ca. halvdelen
af siderne i reglementet. Hvor kapitlerne om sluttet orden
bruger mange sider på at beskrive soldaterne bevægelser og
hvordan evolutionerne gennemføres i detaljer, så er det i
langt højere grad principper som beskrives og der er et
udbredt princip om“ få det til at virke”. Vi vil her blot omtale
de få principper som er nødvendige for den menige at kende
og så hvordan man ændre formation fra sluttet orden og ud i
skyttekjæde og tilbage igen.]

§ 43 Almindelige Bestemmelser.
Al den regelbundne Tvang og nøiagtige Retning, samt de
afmaalte og eensformige Bevægelser, der ere nødvendige i
den slutted Orden, maae ikke forlanges i den spredte, hvor
Mandskabet maa kunne bevæge sig med Utvungenhed og,
indenfor en passende Begrændsning, optræde med en vis
Selvstændighed.
(...)
Ved Overgangen fra den sluttede til den spredte Orden og
omvendt samt ved Bajonetangreb føres Geværet i høire
Haand. Ved alle andre Leiligheder tillades det Skytten at
bære sit Gevær paa en hvilketsomhelst af de i Reglementet
foreskrevne Maader, kun at Hensynet til egen og omgivende
Personers Sikkerhed. Geværmundingen bør navnlig altid
holdes saa høit, at Skudet kan gaae i Luften, hvis Geværet
ved et Tilfælde skulde gaae af, og at der ikke ved
Overskridelsen af Grøfter, Jordvolde osv. kan komme Gruus
eller Sand i Løbet.
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I. Uden Hensyn til Terrain og Modstander.
§ 44.

Sprede Troppen.
Enhver rodeviis mere eller mindre spredt Fegtningslinie
kaldes Kjede. Afstanden mellem de enkelte Roder er
ordentligviis fire Skridt, som i hvert Tilfælde maa ansees
tilstrækkelig til at bevirke, at der ikke frembydes for stort et
Maal for den fjendtlige Ild. Vil man undtagelsesviis have en
større eller mindre Afstand mellem Roderne, maa Saadant
særlig befales. Skal Kjeden formeres i Forlængelse af
Frontlinien, commanderes:

Fra Midten (Til Venstre eller Høire)
Formeer Kjeden!

hvorpaa Midteroden (høire eller venstre Fløirode) bliver
staaende, det øvrige Mandskab gjør Vendingen til den Side,
hvorhen Kjeden skal formeres, tager strax Geværet i høire
Haand og begiver sig rask ud til Siden; idet der sees over
den Skulder , der vender til Frontsiden; efterhaanden som
de enkelte Roder faae den foreskrevne Afstand fra
hverandre, gjøre de, uden videre Cornmando , Holdt og
Front ; Folkene i bageste Geled stille sig et godt Skridt bag og
til Høire af deres Formænd. Skal den derimod formeres
fremad , commanderes:

Fremad fra Midten (til Venstre eller Høire)
formeer Kjeden!

hvorpaa hele Troppen strax tager Geværet i høire Haand;
den Rode, hvorfra Kjeden skal formeres, begiver sig
ligefrem; de øvrige Roder tage ved Skraamarche til Høire
eller Venstre Afstand og Retning fra Retningsroden , idet de
see til denne, og Alle vedblive at rykke ligefrem, indtil der
commanderes, eller vinkes Holdt.
Kjedeformeringen udføres enten i rask Gang eller i
almindeligt Løb. Befinder Afdelingen sig paa Stedet, udføres
den altid i Gang, naar ikke Commandoen "Løb" tilføies.
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Er Afdelingen i Forveien i Bevægelse, forbliver den under
Evolutionens Udførelse i den Gangart, hvori den er, naar ikke
anderledes befales.

§ 45.
Samle Troppen.

Skal Troppen samles paa Stedet, bliver den Rode, hvortil
Samlingen skal skee, staaende. De andre Roder gjøre Høire-
eller Venstreom og begive sig med Geværet i høire Haand
henimod denne, hvorpaa den Ene efter den Anden, uden
videre Commando, gjør Front og tager Geværet ved Foden.
Skal Samlingen derimod udføres under selve Bevægelsen,
vedbliver den betegnede Rode at bevæge sig ligeud, og de
andre Roder trække sig saameget til Høire eller Venstre , at
Troppen efterhaanden bliver samlet; de indkommende
Roder tage Retning og Geværbæring efter Retningsroden.
Troppen samles, naar Føreren cornmanderer:

Til Midten (Til Høire eller Venstre) Slut!
eller, naar han selv begiver sig hen til den Rode, hvortil
Samlingen skal finde Sted , og rækker Geværet eller Sablen
lige i Veiret.
Skal Samlingen skee til et foranliggende Punkt i Terrainet.
antydes dette enten ved Vink eller paa anden Maade,
hvorpaa hver enkelt Rode bevæger sig saaledes fremad , at
Troppen først bliver· samlet i det Øieblik, Punktet naaes.
Med Hensyn til Gangarten , hvori Samlingen skal udføres,
gjælde de samme Regler som ved Kjedeformeringen.

§ 46.
Bevægelser med Kjeden.

Alle Bevægelser med Kjeden skee paa Førerens Vink eller
Commando og udføres i rask livlig Gang eller, naar der
commanderes "Løb", i almindeligt Løb, hvorved dog ingen
Cadence bør fordres: kun naar et Bajonetangreb udføres,
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styrtes frem med den størst mulige Voldsomhed.
Afstanden mellem Roderne og Gelederne forbliver som paa
Stedet, saalænge ikke anderledes befales.
Bevægelsen fremad udføres paa Førerens Vink eller
Commando "Fremad". Fremrykningen paaskyndes, naar
Vinket eller Commandoen gjentages. Bevægelsen standses
ved, at der vinkes, eller commanderes Holdt.
Paa Commandoen "Gaa paa" paasættes Bajonetten, og der
forholdes med Hensyn til Gangart og Geværbæring som
ovenfor anført. Bevægelsen tilbage skeer ligeledes paa
Førerens Vink eller Commando "Tilbage". Tilbagegangen
paaskyndes, naar Vinket eller Commandoen gjentages;
Bevægelsen standses ved, at der vinkes, eller commanderes
Holdt, hvorved der tillige gjøres Front.
Rodemarche, Skraamarche og Frontforandring skee i
fuldstændig Lighed med, hvad der er fore skrevet for Troppen
i sluttet Orden. Udførelsen af Bevægelsen antydes efter
Omstændighederne deels ved Vink, deels ved Cormmandord;
Marcberetningen ved Vink, Instruction, eller ved at Føreren
selv gaaer foran.
Overgang fra den ene til den anden af de nævnte Bevægelser,
samt fra den sluttede til den spredte Orden og omvendt, bør
øves, saavel under Fremrykning, som under Tilbagegang.

II. Med Hensyn til Terrain og Modstander.
§ 48.

Postering i Terrainet.
Medens Troppen er indenfor den fjendtlige Ildvirkning,
gjælde nedenstaaende Regler.
At dette Forhold er indtraadt, kan ved Øvelsen
tilkjendegives ved Signalet "Skyd".
I aldeles fladt Terrain formeres Kjede og ordentligviis faldes
ned. Hvor derimod Terrainet er gjennemskaaret eller, slutte
sædvanlig flere Roder sig sammen, og denne stærkere eller
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svagere Gruppering afbænger deels af Terrainets
Beskaffenhed i Henseende til den Dækning, det kan byde,
deels af de Punkter, hvorfra Fjenden med større Fordeel vil
kunne beskydes, men, selv bag dækkende Gjenstande, maa
Mandskabet dog ikke staae tættere, end at det har virkelig
Dækning, og at Bagmanden kan træde op ved Siden af
Formanden, saa at Alle samtidig kunne skyde i det
afgjørende Øieblik. Hvis Dækningen er til Hinder for en
hurtig Skydning, bør den opgives i det afgjørende Øieblik,
forat man kan tilføie Fjenden den meest mulige Skade, selv
om Blottelsen er forbunden med egen Fare. Gjenstande, der
ikke tilstede en nogenlunde fri Ildvirkning, maae ikke
benyttes til Dækning uden som øieblikkeligt Hvilepunkt
eller foreløbigt Samlingspunkt under Bevægelsen.

§ 49.
Forhold under Bevægelsen.

Under Troppens Bevægelse bør Terrainet benyttes saaledes ,
at man ved dets Hjælp kan · nærme eller fjerne sig saa skjult
eller dækket som mulig, og nødsages Troppen til at passere
aabne Strækninger, der ere under den fjendtlige Ildvirkning,
skeer dette i Løb, dog, naar Strækningerne ere lange, kun for
den stærkest bestrøgne Deels Vedkommende.
Er Troppen sluttet bag en dækkende Gjenstand , formeres
Kjeden saavidt mulig, inden denne forlades, og, er dette ikke
gjørligt, formeres Kjeden efter Omstændighederne enten ud
til een eller begge Sider af Gjenstanden, eller straaleformig
fremad. Skal en i aabent Terrain værende Trop samles paa et
eller andet Punkt bag en i nogen Afstand værende
Terraingjenstand, saa bør dette i Reglen først skee, efterat
den er kommen ind under selve Gjenstanden, forudsat, at
denne yder Dækning i nogen større Udstrækning; er dette
derimod ikke Tilfældet, bevæger hver enkelt Rode sig
saaledes, at Troppen vil være samlet i samme Øieblik,
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Gjenstanden naaes. Det eller de Punkter, hvor hele Troppen
eller Dele af Samme saaledes skulle samles, bør saavidt
mulig, og navnlig under Tilbagegangen, forud opgives af
Føreren; hvor dette ikke kan skee; antydes det under selve
Bevægelsen ved Ord eller Vink. Skal Troppen udføre et
Angreb, samle Roderne sig under Bevægelsen mod
Angrebspunktet uden dog at slutte tæt sammen.

§ 50.
Førerens Plads.

Førerens Plads er, naar Troppen opholder sig paa Stedet,
der, hvor han har den bedste Oversigt, og altsaa tillige selv
lettest vil kunne sees saavel af Mandskabet som af den
Commanderende, eller der, hvor hans Nærværelse i
Øieblikket maatte være nødvendig. I aabent Terrain vil hans
Plads derfor ordentligviis være bag Troppens Midte.
Under Bevægelsen er han derimod oftere foran Troppen,
navnlig hvor det gjælder om at føre Mandskabet frem mod
et bestemt Punkt, eller frem i den fjendtlige Ild. Hvor der
rykkes frem langs med Hegn, der have en skraa Retning mod
Fjenden, maa Føreren ved enhver af Hegnets Omdreininger
passe paa, at Troppen ikke kan beskydes efter Længden.
Han bør aldrig lade skjulende Gjenstande imellem sig og
Troppen uden at efterlade en Mand paa et saadant Sted, at
denne strax kan gjentage hans Vink.
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De lavere gradstegn i brug i 1864
Skulderstrop med metal, som blev båret af
alle menige og underofficerer. De var i samme
farve som knapperne. (Artilleri og Ingeniørre
- gule. Infanteri og Kvavaleri - hvid.)

Konstabel (artilleriet) Underkorporal og
spillemand af 2. klasse.

Bombarder (artilleriet), Korpral, spillemand
af 1. klasse og Trumpeter. (Kavaleriet)

Sergent, Fourerer, Våbenmester.
Vagtmester og kvartermester (Kavaleriet)

Kommandersergent, Depotsergent, ,
Stabshornblæser. Overvagtmster,
depotvagtmester og stabstrumpeter.
(Kavaleriet)

Fyrværker. (Artilleriet)

Overkommandersergent. (Infanteriet)

Sekundløjtnat

Premiereløjtnant

Kaptajn / Ritmester
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Kompendium
Her følger lidt forskellige andre detaljer som jeg har
fundet relevant.

Oversigt over det mundering en soldat skal have.
Listen er fra “Reglement for Munderingsvæsenet i Felten”(1863) Side 45.
do. = det over

A.OVERMUNDERING OG
LÆDERTØI.
Frakke med Skuldertal
Kirseis Beenklæder
Hue
Kappe med Skuldertal
Dreils Trøie
do. Beenklæder
Tornyster med Bæreremme
Brødpose med Rem.
Livgehæng.
Patrontaske med Baand til
Rømnaal.
do. uden do.
Feltflaske med kort rem.

B. UNDERMUNDERING
1 sort Halsbind
2 Skjorter
3 Par strømper eller sokker
2 Sæt Fodtøi, hvoraf det ene
Sæt skal være Støvler, imens
det andet kan være Skoe eller
Halvstøvler.
1 Par Saaler og
1 Par Flikker

C. SMAAREQVISITER:
1 Klædebørste
2 Skobørster
1 Daase med Skosværte
1 Kam
1 Lommespeil
1 Haandklæde
1 Foldekniv
1 Skee
1 Snapseflaske
1 Lærreds Bind med Charpi
1 Sæt do. Klude med Talg.
1 Geværprop
1 Glasolieflaske
1 Dasse med Pudsestof til
lædertøiet
1 Knapgaffel
2 Syle, 1 lige og i krum,
indstukne i en Prop
3 Begrisper
1 Vindsel med Sytraad,
Stoppegarn og Naale.
Pudseklude, Blaar og øvrige
fornødne Pudsereqvisiter i en
Skindpose.
Og en afregningsbog.








