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1. Den væbnede Magt er til for at værge
Riget imod dets Fjender og for, om det skulde
gjøres nødvendigt, at hjælpe øvrigheden med at
holde Kongens og Landets Fred og den lovlige
Orden i Hævd.
Enhver, . som i Henhold til Loven hører til
den væbnede Magt, hvad enten han tjener Fædrelandet til Lands eller til Orlogs, som Soldat eller
som Sømand, er pligtig til at vove Liv og Blod
i Kongens og Rigets Tjeneste og til uvægerlig
at lade sig bruge mod Landets Fjender, hvilke
disse end ere, hvor og naar det paalægges ham.
Fra denne Pligt gjælder der ingen Undtagelse.
Kongen staar i Spidsen for Rigets hele
Regjering, og ham skylde vi alle fremfor nogen
Anden Lydighed og Troskab. Det er i Kongens
Navn, at Krigsministeren styrer Hæren i
Henhold til Loven og under Ansvar til Kongen
og til den lovgivende Forsamling; det er i Henhold til Loven, at enhver Befalingsmand byder
over dem, der ere ham undergivne ; det er i
Henhold til Loven, at selv den menige Soldat
gjør sin Gjerning.
I Krigsmagten er det mere fornødent end i
noget andet samfund, at den af Loven og af
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gammel Sædvane hjemlede Orden holdes i Agt
og Ære, og at den, hvem Myndighed til at befale er given, kan være sikker paa, at hans Befalinger efterkommes uvægerlig og uopholdelig.
Derfor beror en Hærs Styrke og Ære fremfor
Alt paa dens Mandstugt eller D iscip 1 in, og
for at haandhæve denne er der given en særegen
Straffelov for Krigsmagten, som enhver Soldat,
saalænge han tjener i den væbnede Magt, er
underlagt.
2. Landet forsyner Krigsmagten med alle de
Gjenstande, som den behøver ; den Værnepligtige
maa alt under Fred en Tid lang nedlægge sin
borgerlige Syssel for ved sin Indtrædelse under
Krigsmagten at blive oplært og øvet.
For i saa Henseende at give Veiledning og
i det Hele taget at udføre al den Gjerning, hvortil der udfordres et længere vedholdende Arbejde,
end der i rolige Tider af Hensyn til Landets Vel
kan ydes af de Værnepligtige, er der i Krigsmagten en Del fast ansatte Mænd, som stadig
gjøre Tjeneste i dep.
3. Den Tid, hvori den Værnepligtige lovbestemt skal ligge til Tjeneste for at indøves, retter
sig ikke alene efter, til hvilket Vaaben han W%srer,
men den retter sig tillige efter, hvor hurtig han
kan lære det, som forlanges af ham, idet de,
som ikke have opnaaet tilstrækkelig Uddannelse,
kunne komme til i længere Tid end Andre at
være borte fra deres borgerlige G-jerning. Det
er selvfølgelig ogsaa godt saavel for Landet som
for den Enkelte, om han iforveien, inden han
bliver indkaldt under Krigsmagten, har skaffet
sig Færdighed i at føre Vaaben og bruge sine
Kræfter, som det behøves til Landets Forsvar.
4. Den danske Krigsmagt bestaar af to Dele,
Hæren og Søværnet.
5. Hærer bestaar af følgende V aaben og Korps

o df ol k e t , Hærens Hovedstyrke, der er bevæbnet med Geværer og inddelt i Brigader,
Regimenter, Batailloner og Kompagnier.
Rytteriet, der er bevæbnet med Sabler og
lettere Skydevaaben og inddelt i Regimenter
og Eskadroner.
Ar ti ll er ie t, der betjener det svære Skyts og
besørger Tilvirkningen og Opbevaringen af
Kanoner,, Geværer,, Sabler og forskjellige
andre Krigsredskaber, medens Trainet varetager Hærens Kjørsel, især udenfor Kamppladsen. Artilleriet bestaar af Feltartilleriet,
Trainafdelingen, Fæstningsartilleriet, Tøihusafdelingen og Laboratorieafdelingen. Feltartilleriet er inddelt i Regimenter. Artilleriafdelinger . og Batterier, Trainafdelingen i
Kompagnier, Fæstningsartilleriet i Batailloner
og Kompagnier.
Inge nieurkorpset, som det især paaligger at
sørge for Befæstninger samt Bro-, J ernbane-,
Vei- og Telegrafanlæg. Ingenieurtropperne udgjøre et Regiment, der er inddelt i Kompagnier.
Gener al stabe n, der understøtter Hærens Høistbefalende i deres Virksomhed.
A ti di t ør k orp se t, som besørger Retstjenesten,
orpleinin gsk orp set, under hvilket Regnskabsvæsenet og Forpleiningstjenesten henhøre.
Lægekorpset og
D y rlæ g ek arp s et, hvis Navne angive deres
Bestemmelse, samt
Sundhedstropperne, der skulle hjælpe Sitarede og Syge baade paa Kamppladsen og i
Sygehusene.
6, Regimenter, Batailloner og Afdelinger benævnes ofte med eet Ord A f d e lin ger, ligesom
Kompagnier, Eskadroner og Batterier benævnes
Underafdelinger.
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For at lette Varetagelsen af den indre Orden
i Underafdelingen, er denne inddelt i mi-ndre Dele,
der kaldes K orporalskabe r.
7. Med Hensyn til Udskrivningen er Landet
delt i 5 B rigad ek reds e, hvoraf Sjælland. Lolland, Falster, Møn, Bornholm og omliggende
Øer udgjøre de to og danne med Undtagelse af
Bornholm lste Generalkommandodistrikt; Jylland, Fyn, Samsø og omliggende Øer udgjøre
de tre andre og danne 2det Generalkommandodistrikt.
Den Øverstbefalende i hvert Generalkommandoclistrikt kaldes ko m ma nd erende G ener a 1.
8. Alle, som høre til Hæren, benævnes med
eet Ord Soldater.
9. Alle i Hæren, som i forskjellig Udstrækning have Myndighed til at befale, kaldes tilsammen Overordnede; de andre kaldes Menige.
Af de Overordnede ere Nogle fast ansatte,
medens de øvrige ere Værnepligtige, som udtræde af Krigsmagten efter en lovbestemt Tid.
Alle Menige ere Værnepligtige.
10. De Værnepligtiges 8 første Aargange
henhøre til Linie n, de andre til For stæ r kn in g en.
11. De Overordnede i de 3 Vaaben og i
Ingenieurkorpset, G-eneralstaben og Sundhedstropperne kaldes Befalingsmænd. Disse deles
atter i Officerer, Underofficerer og Underkorporaler.
Ingen kan blive Befalingsmand uden først
at have været Menig og vist sig særdeles flink.
Enhver Menig kan naa til at blive Befalingsmand af hvilkensomhelst Grad, naar han blot
besidder den fornødne Dygtighed.
12. Menige og Underkorporaler, som holdes
til Tjeneste udover 6 Maaneder fra deres første

Indledning.

Møde, faa som Erstatning herfor dels en højere
Lønning, dels et Afdrag i den Tid, de skulle
staa i Forstærkningen, udregnet til 1 Aar for
hver 3 Maaneder, som de under sædvanlige Forhold og for deres Uddannelses Skyld have været
til Tjeneste i Linien udover 6 Maaneder.
13. Officererne af Linien ere G-e n er alli e utenant er, Generalmaj orer, Oberster,
Oberstlieutenanter, Kapitainer (ved Rytteriet Ritmestre), Premierlieutenanter og
Sekondlieutenanter.
14. Underofficererne af Linien ere St a b ssergenter, Oversergenter, Sergenter og
Korporaler.
15. Officererne af Forstærkningen ere en
neralmajor, Oberstlieutenanter, Kapitainer (Ritmestre) og Lieutenanter.
16. Underofficererne af Forstærkningen have
ingen særegne Grader; de benævnes alle Unde ro ffi c ere r.
VedForstærkningsafdelingerne ere do g ogsaa
Underofficerer af Linien ansatte.
17. Foruden Befalingsmændene findes der
Officianter, Haandværkere og Spillemænd, der dels have Befalingsmandsmyndighed,
- -i Reglen dog kun paa det Oniraade, som vedrører deres Bestilling, dels skulle agtes som
Overordnede.
18. De Overordnede ved Auditør-, Forpleinings-, Læge- og Dyrlægekorpset ere Audi tør er, Intendanter, Læger og Dyrlæger af
forskjellige Grader, samt i Forpleiningskorpset
U nd e ro fficerer af de samme Grader som i
Linien og Under k o rp or al er. Indenfor deres
Onitaade have en Del af dem Befalingsmandsmyndighed.
19. Mellem militære Befalingsmænd og Ligestillede indbyrdes samt mellem disse og de Me-
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nige er den, der staar i den højeste Klasse eller
Grad, og, naar de ere af samme Klasse eller
Grad, den, som efter Aldersordenen er don første,
de Andres Overmand og disse hans Und erm æ n d.
Tildeles der en Overmand Befalingsret over
Undermænd, bliver han disses Fore sa tte og
do hans Undergivne.
20. De Værnepligtige, som indkaldes til Hæren
eller Søværnet, ore dels Ya.abenføre (Tjenstdygtige til den egentlige Krigstjeneste) , dels
Mili tær a rb e i d er e. Til Fodfolket, Rytteriet,
Artilleriet og Ingenieurregimentet, til Hestepassere og Sundhedstropperne indkaldes kun Vaabenføre ; til Søvæniet li c-r esom Forpleiningskorpset,
Lægekorpset og Dyir:lægekorpset indkaldes saavel
Vaabenføre som Militærarbeidere; de Værnepligtige, som indkaldes til anden Tjeneste, ere
Militærarbeidere.
21. De Distinktioner (Kjendetegn), som
vise de Overordnedes Grad, bæres af Officererne
paa Skuldrene. Disse Distinktioner ere for Fodfolket og Husarregimentet af Sølv med gule
Rosetter eller Knapper, for de øvrige Vaaben
af Guld med hvide Rosetter eller Knapper.
For G-enerallieutenanter flettet Guldsnor med 2
store Stjerner.
For Generalmajorer flettet Guldsnor med 1 stor
Stjerne.
For Oberster flettet Guldsrror med 3 Rosetter.
For Oberstlieutenanter flettet Guldsnor med 2
Rosetter.
For Kapitainer (Ritmestre) flettet G-uldsnor med
3 Knapper.
For Premierlieutenanter flettet G-uldsnor med 2
Knapper.
For Lieutenanter af Forstærkningen flottet Guldsnor med 1 Knap.

For Sekondlieutenanter flettet Guldsnor uden
Knapper.
m. Fletningen bestaar for Generaler af 4, for Oberster
og Oherstlieutenanter af 3 ved Siden af hinanden
lagte tynde Guldsnore; ved Skulderen er Distinktionen tredobbelt udtunget.
Distinktionen er for Kapitainer og Lieutenanter
flettet som for Oberstklassen, men den midterste
Guldsnor er erstattet af en Snor af samme Farve
som Kravens Omklapning; Distinktione'n har derhos ingen Tunger ved Skulderen.

Distinktionerne for Underofficererne ere :
For Stabssergenter dobbelt Sølvsnor paa hver
Skulder.
For Oversergenter '3 Snore og 1 Knap over
hvert Ærmeopslag.
For Sergenter 3 Snore, anbragte paa samme
Maade.
For Korporaler 2 Snore, anbragte paa samme
Maade.
Distinktionen for Underkorporaler er:
1 Snor og 1 Knap over hvert Ærmeopslag.
De Spillemænd, som skulle agtes som Overordnede, bære de samme Distinktioner som de
ligestillede Underofficerer -eller som Undorkorporalerne.
De med Underofficerer ligestillede Haandværkere have en særegen Distinktion, bestaaende
af 1 Sølvroset eller 1-3 Stjerner af hvidt Metal
paa Vaabenfrakkens og Kappens Krave.
22. Auditører, Intendanter, Læger og Dyrlæger bære særegne Distinktioner, som bestaa
af en Skulderstrop af mørkeblaat Klæde, omgiven paa alle Sider af en høirød Kantning og
efter Vedkommendes Grad udstyret paa forskjellig Maade med Guldtresse, Stjerner og T y erbaand.
De til disse forskjelhge Korps Henhørende
kjendes lettest paa, at Kraven paa Vaabenfrakke
og Kappe er forsynet med Omklapoing
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for Auditørkorpset af sort Fløjl,
for Forpleiningskorpset af lyseblaat Klæde,
for Lægekorpset af høirødt Klæde og
for Dyrlægekorpset af grønt Klæde.
Officianternes Vaabenfrakke og Kappe ere
forsynede med Omklapning af samme Farve som
ved det Vaaben eller Korps, ved hvilket de ere
ansatte. Officianterne have en særegen Distinktion bestaaende af 1 til 3 G-uldrosetter paa
Vaabenfrakkens
og Kappens Krave. Dog bære
'
enkelte Officianter Skulderdistinktioner sem de,
der ere fastsatte for Auditører, Intendanter m. Fl.
23. Søværnet, der omfatter Fl aad en og rlogsværftet, bestaar af Søofficerskorpset,
Artillerikorpset, Matroskorpset, Søminekorpset, Maskinkorpset, Tøihusafdelingen, Ekvipageafdelingen, Søminekorpsets Depot, Haandværkerkorpset,
Lægekorpset og Søværnets Intendantur.
Auditørkorpset er fælles for Hæren og Søværnet.
24. De Distinktioner, som vise de Overordnedes Grad, ere for Søværnets Vedkommende
følgende:
Søofficererne bære Ærmedistinktioner, efter Graden 1-4 Guldgaloner, rundt om den nederste Del af Ærmet. Galonen, eller hvis der
er flere, da den øverste, danner et øie opad
paa Ærmet, midt paft dettes Forside.
Distinktionerne for de forskjellige Grader
ere følgende :
For Viceadmiraler 4 Guldgaloner; den øverste
og den nederste hver af 1 / 2 Tommes, de 2
mellemste af I. Tommes Brede.
For Kontreadmiraler 4 Guldgaloner; den øverste og de 2 nederste hver af i / I Tommes,
den næstøverste af 1 Tommes Brede.
For Kommandører 4 Guldgaloner, hver af 1/2
Tommes Brede.

For Kapitainer 3 Guldgaloner, hver af V, Tommes Brede.
For Premierlientenanter 2 Guldgaloner, hver af
V, Tommes Brede.
For Sekondlieutenanter og Reservelieutenanter
1 Guldgalon af V, Tommes Brede.
Ved hoitidelicte Leiligheder bære Officererne Epauletter af
De med Officerer Ligestillede ved Maskinkorpset, T øihusafdelingen , Ekvipagea.fdelingen,
Søminekorpsets Depot, Haandværkerkorpset
Lægekorpset og Søværnets Intendantur bære
lignende Ærmedistinktioner som de, der bæres
al Officererne, dog uden det for disse reglementerede øie paa Ærmedistinktionen, istedetfor
hvilket der paa Ærmets Forside tæt ovenfor
Galonen, hvis der er flere da tæt ovenfor den
øverste, anbringes et for hvert Korps eller Afdehng særligt Emblem. Mellem Galonerne, eller
hvis der kun er een da umiddelbart under denne,
anbringes for nedennævnte Korpser en K lædestribe, der for Maskinkorpset, Søminekorpsets
Depot og Haandværkerkorpset er karmoisinrød,
for Lægekorpset høirød og for Søværnets Intenda.ntur lyseblaa.
Ved højtidelige Lejligheder bære de med
Officerer Ligestillede Epauletter af Guld.
25. De for Flaadens Underofficerer og Ligestillede normerede Ærmedistinktioner ere:
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Artilleri-, Matros-, Maskin- og Søminekorpset, dettes Depot, samt Tøihus- og
Ekvipageafdelingen.
Underofficerer af Iste Klasse paa Underærmet:
Iste Grad: 3 Sparrer, 2 Rosetter, alt i Guld,
2den — 3 — , I —
i Guldgult,
3die
:3 —
i Guldgult;
Underofficerer af 2den Klasse, paa Overærmet:

1.2
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2 Sparrer i Guldgult paa blaat Tøi, i Blaat
paa hvidt Tøi ;
Reserveunderofficerer paa Overærmet:
I Sparre, af Farve som Underofficerer af
2deri Klasse.
Til Distinktion paa Overærmet bæres Korpsetnblem i Viniden af eller under Distinktionen.
Ved Maskinkorpset og Sørninekorpsets Depot
anbringes en Stribe af karmoisinrødt Klæde mellem Sparrerne eller, hvis der kun er een, under
denne.
Overfyrhødere, for hvilke er reglementeret
Distinktion som Underofficerer af 2d en Klasse,
bære, naar de midlertidig ndkommanderes som
Underofficerer af lste Klasse, over Sparrerne
en Roset af samme Farve som disse.
Haandværkerkorpset.
Paa Underærmet i Karmoisinrødt :
Kvartermænd : 3 Tresser helt rundt, 2 Rosetter i Guld;
Formænd: 3 Tresser helt rundt, i Roset i
Guld;
Andre Haandværkere: 3 eller 2 Sparrer efter
deres KlasSe i Korpset.
Underskib sin te n da nter bære paa Underærmet 3 lyseblaa Tresser helt rundt.

Fel'ste Afdeling.

Tjenesteforholdet.

Indledende Forklaringer.
1. Forat den Menige skal kunne siges at
være en dygtig Soldat, maa han ikke alene
være i Besiddelse af Mod og standhaftig Udholdenhed i at finde sig i følelige Savn og Anstrengelser og have Forstand paa at bruge sine
Vaaben. men han maa ogsaa have Kjendskab
til sine Pligter i ethvert Forhold og være vænnet
til Orden og' Mandstugt.
Den, der besidder disse Egenskaber og har
fast Villie til stedse mere at udvikle dem, vil
efterhaanden erhverve sig en Sikkerhed og Bestemthed i hele sin Optræden, som ville bringe
f
det bedste Udbytte af ethvert Hverv, der bliver
ham betroet, og gjøre ham skikket til at opfylde
sit Kald: at forsvare Kongen og Fædrelandet.
2. Soldaten siges at være i Felte n eller p a a
Krigsfod, naar han staar mod Fjenden. I
modsat Tilfælde siges han at være paa F r e ds fo d.
3. Han siges at være i G ar niso n, naar han
udgjør en Del af Besætningen i en Fæstning
eller By, som i Fredstid i Almindelighed er Af,
delingens eller Underafdelingens Standkvarter.
4. Soldaten er paa M ar ch e , naar han under
Kommando er i Bevægelse fra Sted til andet,
hvad enten denne Bevægelse udføres paa Veie,
paa Jernbaner eller tilsøs.
5. Naar Tropperne ligge samlede uncbsr aaben
Himmel uden andet Ly, end hvad de selv i
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blikket kunne tilveiebringe, siges de at ligge i
Bivuak.
G. Naar der under et længere Ophold paa
et Sted bygges Hytter eller reises Telte for
Tropperne, siges de at ligge i L e ir.
7. Naar de udenfor Standkvarteret ere indkvarterede hos Egnens Beboere, siges de at ligge
i Kantonnement.
Kantonnementet er enten s ain m e u tr ængt
eller sp r e d t, eftersom man paa Grund af Opholdets Varighed eller Afstanden fra Fjenden
maa holde Tropperne mere eller mindre samlede.
8. I den Tid, Soldaten .er indkaldt, siges han at være til Tj en est e. Saalænge han i eller
udenfor sin Afdeling udfører en befalet Gjerning,
siges han at være i Tjeneste; modsat
Tilfælde
siges han at være fri for Tjen es.M . eller ud e nr Tjene st e. I begge Tilfælde er han ens
stillet med Hensyn til sine almindelige Pligter.
,

Første MSrlit.
.i, .

1
i

Tjousnrholfit i Almifidelizlid.

Lynigliedspligten.
t".:cl"mod
1. Ube - et, ' nøjagtig og villig Lydigh"1!1.
hvi ensom ielst Befaling af Foresatte er Soldatens vigtigste Pligt og kaldes S ub or d i n a ti on.
igi ev
Foruden ovi rfor Foresatte indtr .__
heds .pligten ogsaa overfor Patrouille og .....Skildvagter, der befale ifølge den dem givne.Myndicr
.
hed; ligeledes i de Tilfælde, hvor en Ov - nd,
der er i Uniform eller vitterlig er kje rt som
n
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Tjenesteforholdet i Almindelighed.

Tjenesteforholdet i Almindelighed.

Overmand, skrider ind for at bringe Orden tilveie, hvor Soldater begaa noget Lovstridigt.
2. Enaa ubestemt Tid given Befaling er
gjælden e, indtil den ophæves eller forandres ved
en ny Befaling af dens Udsteder, eller den, der er
traadt istedetfor ham, eller af en højere Foresat.
3. jj,,_
en som af en tilstedeværende Foresat
modtage
l
l :"efaling,
der staar i Strid med en
gjældende Befaling af en højere Foresat eller
med de gjældende Tjenesteregler, er pligtig at
gjøre opmærksom herpaa. Fastholdes dei.efter
den nye Befaling, sV den adlydes.
•
(4. Formener en 'Undergiven, at der ved en
Befali n g sker -h affl--134144, _ kan ..1~.---~wertr
Befalingen gives i Form af Kommandoord, beskedent fremføre denne FormeMng for vedkommende Fore&atte.) Fastholder denne Befalincren,
skal han adlYde, -men kan breftE-Tf-a-d' qenstlig
Vei og under Ansvar efter Loven føre Beswering over det Forefaldne.
( 5. Naar en Foresat giver Befaling til en straf-‘
bar Handling, er den Undergivne, der udfører
den, angerløs, saafremt han ikke har maattet
kunnet indse , og det heller ikke iøvrigt har
været ham bekjendt, at der ved Befalingen tilsigtedes en Forbrydelse.)
Respektpligten.
T
s ekt forstaas den Agtelse, som
6. ,..
Soldaten :r ig ved enhver Ledighed og til
enhver Tid, saavel i som udenfor Tjenesten, at
lægge for Dagen for en Overmand. '
7. Res ekten vises dels ved vis-se foreskrevne
Agtelses eg s i det Hele t.aget ved ærbødigt
Forhold mod Overmænd.
8. Jj,z} ler tror sig forurett7t ved en Overmands Tiffa--le eller Behandling, maa ikke paa
2
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Stedet tage til Ojenmæle eller tilkjendegive sin
Misstemning, men kan senere henvende sig til
Overmanden med Anmodning om Fo_rkbIing og,
naar han ikke dermed tilfredsstilles, fremsætte
Klage over det Forefaldne.

at han, hvis han ryger Tobak, tager Piben
----Ulter- Cigaren af Munden, forinden lian
hilser.
11. Skal Konstablen hilse, medens han er
afbrydes tillige Beskjæftigelsen; er
beskjæfEr
han i Samtale, afbrydes denne.
1
1 2. h Ører . nan paa en v ogn og ramler en
OvermarZTMer han siddende og hilser.
13. Møder han en Overmand paa en Trappe
eller ef ri7V77-1 Sted, bliver han staaende og
lader Overmanden gaa forbi.
Paa samme Maasle forholder han sig, naar
han.-ved at-se -s-ig tilbage opdager en Overmand
.
lige hag ved- sig.- - •
•
14. Ser han, at en Overmand vil træde ind
acrd i- Dør, og han er i N,ærheden, springer ha-n
rask til og aahner Døren for Overmanden.
15.. Skal han kalde paa Nogen, begivei . han
sig rask hen til denne, men raaber ikke paa
ham i en Overmands Nærhtd.
an
115.. Er han under Kommando , bilse
ikke paa egen Haand.
- Tiltales en sluttet Afdeling, der 4ar
Rørstillingen, retter hver enkelt Mand sig, uden
særlig Kommando.
12., Kalder en Overmand paa Konstablen,
skal denne svare højt: „lier!" og derpaa nærme
sig saaledes, som det læres ham i gkolen.
19. Skal han møde hos en Officer, eller søger
han denne, fordi han ønsker at andrage om
Noget, skal han være i befalet Paakiædning.
Har han Sabel paa, beholder han sin Hovedbedækning paa; i modsat Tilfaålde aftages den,
før han lukker op og træder ind.
Ka )en beholdes paa, naar det er befalet,
at den skat anlægges.)
Ledsager Konstablen en Overmand, følger
JI en
Afstand af 6 Skridt. Tiltaler Over1

Forskrifter angaaende de af Respektófi afhængige Forhold.
!

9. (Konstablen skal hilse enhver Overmand,
der er i Uniform, og lig ledes enhver civilklædt
Overmand„ som han kjende-4 For on en Drol
.
n'n n
Kon i ehusets øV4?Li e ,« e emmer sa t
or aner og -- s a i = I. er s a
an gjøre ront,
/ mar Honnøren afgives. Er han undtagelsesvis
s
«P
=l
cl,%
~T'
ung7-fillser 11. 4p ved at aftage
Hovedbedækningen og hurtig 'føre den ned til
højre Side.

A nrn. Kongehusets Ekvipager kjendes paa, at de have
Kusk i LØirØdt Livree. At der er kongelige
Personer i Vognen, kjendes paa, at der er Tjene".
i bøirødt Livree eller Jæger paa Bukken eller
Tjenersædet.

10 .Konstab1en skal altid være høflig,
...
skeden og tilbageholden i sin Optræden.
Heraf følger f. Exi
atIl han ikke uden Nødvendighed tiltaler en
Mvein and ;
at han nævner Overmandens Grad, naar han
tiltaler eller omtaler ham (saaledes i" Tiltale; „Hr. Kapitain" „Iir: « (ol'poral" ;
Omtale ; „Oberst N. 14., Sergent N. N.");
at han overalt,
hvor han møder en Overmand,
3
7F71 arnen for denne ; gaa Flere samlede,
vige om muligt alle ud til sffinme Side;
at han rejser sig, hvis håin 'sidder N'tê.l'irg'ger,.
og7f=jør Front, hvis han staar stille,
alt naar en Overmand gaar forbi ;
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manden ham, nærmer han sig hurtig og saavidt
muligt til hans venstre Side. Har Overmanden
ikke mere at sige ham, følger han igjen i den
fastsatte Afstand.
21. Modtager han en Befaling, svarer han,
hvis han fuldkommen har forstaaet den : „Vel!"
og nævner tillige Overmandens Grad, f. Ex.:
„Vel! Hr. Premierlientenant!" Forstaar han
ikke Befalingen tydelig
i enhver Henseende,
skal han beskedent udbecre sig de Oplysninger,
han mener at behøve.

Forskrifter angaaende Overbringelse af Meldinger, Befalinger og deslige.
22) En Melding eller en Befaling kan afgives
eller overbringes enten mundtlig eller skriftlig.
23. En mundtlig Melding skal være san kort
og—ra
y- elig som muligt; f. Ex.: „Konstabel Nr.
74 melder, at min Frakke er ganet istykker",
ellereKonstabel Nr. 2 melder, at Viskerbeklædningifi er opslidt", eller „Konstabel Nr. 83 melder
sig med Ordre til Hr. Sergenten om at- fføde
hos Kapitainen)
En -riftli Melding eller Befaling bæres
indstu zen paa Brystet under Overknapningen
og afleveres f. Ex. sadedes: „Ordonnants fra
iste Kompagni melder sig med et Brev til Hr.
Premierlieutenanten".
24. Skal Konstablen overbringe en Melding
eller en Befaling til en Overmand, som befinder
sig i en Stue, skal han ringe eller banke paa
Døren og derefter vente, indtil det tilkjNdegives, at han maa træde:ind. Han lukkef -da
Døren op, træder ind i Stuen og lukker Døren
efter sig, hvornæst han med Front imod Over-

Tjenesteforholdet i Almindelighed,
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manden udfører den befalede Hilsen og røc,ter
sit Ærinde.
Betydes det ham, at han skal vente, træder
han tilbage til Døren.
Tilkjendegives det ham, at han kan gna
bort., træder han af pa.a sædvanlig Mande, lukker
Døren op og træder ud, idet han beholder Front
mod Overmanden.
Er Overmanden ikke hjemme, og haster
Sagen ikke, venter Konstablen paa ham eller
kommer igjen, naar Meldingen eller Beklingen
overbringes mundtlig. Haster Sagen derimod,
skal han hos Husets Folk søge at faa Oplysning om, hvor Overmanden er. Træffes han
ikke paa det opgivne Sted , skal Konstablen
strax afgive Melding heroin til den, der har
udsendt ham.
Har han on Skrivelse at overbringe, og
Overmanden ikke er hjemme, stikker han den i
hans Brevkasse, hvis en saadan findes, eller, afgiver den til en af Husets Folk, medmindre
det udtrykkelig er paalagt ham at bærle sig
anderledes ad.
25. Har Konstablen Gevær (trukken Sabel),
n a7r Iran skal afgive en Melding, skuldrer han.
I en- Stue beholdes Geværet ved Foden.
2 6. Er den, som skal modtage Meldingen, i
Samtale med Andre, venter Konstablen i en
Afstand af 6 Shift, saaledes at han kan ses
af Vedkommende, indtil han faar Tegn til at
nærme sig.
Kun naar Sagen er af Vigtighed c)g ikke
taaler Opsættelse, kan han uden videre henvende
sig til Overmanden.
£7,...—Efter afgiven Melding man han ikke
træde af, før at han, ved at Overmanden siuer:
Godt!" eller paa anden Maade faar Tillajelse
dertil.
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Har han været udsendt i et Ærinde,
veridr han uopholdelig tilbage og melder sig
til den, der udsendte ham, medmindre denne udtrykkelig har fritaget ham derfor.

Forskrifter angaaende forskjellige andre Forhold.

Forskrifter angaaende Ansøgninger og Klager.
29. Tror Konstablen sig i den Nødvendighed
at maatte klage over en Foresat, gjør han først
tjenstlig Melding derom til denne selv,
30. Det er ham forbudt at indgive Ansøgninger og Klager gjennem Andre end Kompagnichefen, som fremmer Ansøgningen eller Klagen
hos højere Foresatte. Frarnader han at indgive
Ansøgningen eller Klagen, men Konstablen desuagtet ønsker det, skal denne fremføre sit ønske
paa en beskeden Maade.
31. I enhver Klage skal han nøie holde sig
til den lidte Forurettelse og kun anføre, hvad
der angaar denne, og hvad han med fuldkommen
Vished veed.
32. Da en ugrundet Klage gjør ham strafskyldig, er det en Selvfølge, at han forinden
nøie bør overveje Sagen og sin . egen Opførsel
derved, om han er vis paa at kunne bevise det,
han anfører, og paa ikke selv at have feilet.
33. Naar flere Konstabler i Fællesskab have
Noget at andrage om eller klage over, maa tie
i den Anledning ikke afholde nogen Forsamling
uden iforveien at have indhentet Tilladelse dertil.
Kun 2 af dem maa paa egne og de øvriges
Vegne forebringe Sagen for den Foresatte eller,
hvis deres Ansøgning eller Klage indgives skriftlig, underskrive den, og disse to bære da Ansvaret. Saadanne Ansøgninger og Klager skulle
indeholde fornøden Oplysning om samtlige Deltagere.
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34. Alt, hvad der er Konstablen udleveret
af Udrustning, skal haves tilstede til
e nhver Tid, og han skal behandle det med
Omhu samt holde det forsvarlig i Orden. Dersom han ved Uagtsomhed beskadiger eller bortkaster Noget, er han pligtig at erstatte det og
bliver efter Omstændighederne dragen til Ansvar
derfor. Enhver Beskadigelse og ethvert Tab
meldes strax til Korporalskabsføreren.
35. Konstablen maa ikke uden sin Kompagniche fs Samtykke afhænde eller pantsæt te egne Munderingsstykker eller andre Gjenstande, hvormed han for Tjenestens Skyld skal
være forsynet. Hvis han vil af hænde eller pantsætte andre af sine private Sager, som ere opførte paa Visiteringslisten, skal han anmelde det
for sin Korporalskabsfører, hvem han ligeledes
strax skal melde, hvis nogen af hans paa Listen
opførte Sager savnes eller kommer bort.
36. Alle Menige, ligegyldig af hvilken Vaabenart eller Afdeling, ere Kamm er at e r. Som
saadanne skulle de være opmærksomme paa hverandres Forhold, ved Rand, Veiledning og Advarsel søge at forebygge Feil og Forseelser, og
ved kammeratlig Bistand søge at afvende eller
formindske disses Følger for den Uerfarne eller
Ubesindige.
Blive Advarslerne upaaagtede eller begaas
der Forseelser, som sætte Plet paa Æren eller
ere farlige for Tjenesten, er det en Pligt at
melde det til vedkommende Foresatte.
37. Konstablen skal være i højeste Grad opmærksom paa sine Foresattes B efali n ger og
udføre dem nøiagtig, som de ere givne. Han
maa ikke meddele Befalingerne til Andre end
dem, som de ere bestemte for.
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Er han i Tvivl om sine Tjenestepligter, skal
han søge Oplysning hos ældre Kammerater eller
hos Foresatte.
38, Af Foresatte skal han saavel af Nav n
som af Udse en de kj en de de ved Kompagniet
ansatte l3efalingsmænd, Afdelingschefen og hans
Adjutant, den ved Afdelingen tjenstgjørende Læge
og Intendant samt i det mindste ved Navn Generalinspektøren og den kommanderende General.
Han skal vide Besked om, hvor Afdelingschefen, Adjutanten, Intendanten, Lægen og hans
Foresatte ved Kompagniet bo.
39. Naar han modtager Befaling til at møde
i en eller anden Tjeneste, skal han nøje inær,,ke
sig Tid, Sted og Paaklædning samt vNI
særegne Tjenesteforretninger tillige, under hvis
Befaling lian derved bliver stillet.
• 40. Har han Tilladelse til at være fraværende,
naar Befalingen udgives, skal han selv skaffe sig
Oplysning om, hvad der er befalet. Uvidenhed
om den udstedte Befaling er i saa Tilfælde ingen
Undskyldning for en mulig Forsømmelse.
41. Den Tjeneste, til hvilken han befales,
maa han ikke hytte med eller overdrage til
nogen af sine Kammerater uden vedkommende
Foresattes Tilladelse, om hvilken dernæst Meldes
til Korporalskabsføreren og Stabssergenten.
42. Bliver der blæst til hurtig Udrykning,
Gener al m a r ch e , ifører Konstablen sig øjeblikkelig feltmæssig Paaklædning og begiver sig
til Allarmpladsen.
43. Forinden en Øvelse eller anden Tjeneste
begynder, skal Konstablen have besørget sine
naturlige Fornødenheder, thi efterat der er kommanderet „Træd an!" faar som Regel Ingen Tilladelse til at træde af.
Under øvelsen skal der iagttages fuldstændig
Orden og Tavshed.

Tjenesteforholdet i Almindelighed.
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44. Er Konstablen kommanderet til m i 1
tært A rb eide, skal han passe paa ikke ved
Misbrug at ødelægge de Redskaber, der leveres
ham, og, saavidt det staar til ham, igjen aflevere
dem i ordenlig Stand. Selv om han er færdig
med Arbeidet, maa han ikke forlade dette, før
han har meldt sig til den tilstedeværende Foresatte af Artilleriet.
45. Efter endt Tjeneste pudser han den
Udrustning, der er benyttet, og maa ikke forlade Kvarteret i egne Anliggender, førend Alt
er pudset og hængt op paa befalet Maade.
46. 0 rl o v gives i Reglen kun paa de store
Festdage og Dagen, der gaar forud og følger
efter disse, dog ikke i større Udstrækning, end
at den daglige Tjeneste tilfredsstillende kan bestrides. Orloven kan forlænges til 4 å 6 Dage,
naar
det Sted, hvortil den gives, er fjernet en
Da g sreise eller mere fra G-arnisonen. Er det
af Vigtighed for Konstablen at faa Orlov paa
anden Tid, skal han godtgjøre dette ved Vidnesbyrd fra en offentlig Myndi g hed (Præst eller
Sognefoged).
Han forsynes med et Orlovsbevis og skal
forinden Afrejsen og ved Tilbagekomsten melde
sig hos Stabssergenten og Korporalskabsføreren.
47, De samme Meldinger afgives ved B o r tkommando.
48. Bliver han syg udenfor Garnisonen, medens han er under Bortkommando eller med Orlov, saa at hans Reise maa afbrydes eller hans
Hjemrejse opsættes, melder han det til Kompagniet, giver de fornødne Oplysninger til den nærmeste militære Myndighed eller civile øvrighed
og lader sig give Attest for sin Sygdom.
49. Konstabler, der efter Befaling eller med
Orlov enkeltvis ankomme til en anden Garnison
end deres egen og ikke inden 24 Timer fort-
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sætte Rejsen, melde sig ved Ankomsten til Kommandantskabet. Varer Opholdet over 8 Dage,
melde de sig ligeledes ved Afrejsen.
50. Ved Uddeling af Lønning, og hvor der
ellers udbetales Konstablen Penge, skal han
strax eftertælle det modtagne Beløb og, dersom
en Feil skulde være indløben, gjøre opmærksom
derpaa.
51. Konstablen skal omgaas sparsommelig
med sin Lønning, saa at han daglig kan forskaffe sig en varm Drik om Morgenen forinden
Udrykningen og senere paa Dagen et Maaltid
varm Mad. Den, der holder slet Hus med sin
Lønning, vil faa denne udbetalt dag''vis.
52. Udleveres der istedetfor en Del af Lønningen Natur alforpleining, tilberedes den
samlet for Flere af en af Mandskabet.
53. Den Reserveportion, der ved særdeles
Lejligheder bliver udleveret Konstablen, maa
han ikke fortære uden udtrykkelig Tilladelse.
54. Bliver Lønning eller Naturalforpleining
ikke uddelt i rette Tid, • maa han ikke, selv i et
fjendtligt Land, bemægtige sig, hvad der tilhører Andre.
Det er en Selvfølge, at han i ingensomhelst
Henseende fritages for sine Pligter, selv om
Forpleiningen udebliver.
55. Konstablen maa kun nyde sund og nærende Kost. Fordærvede og usunde Ting ville
svække hans Tjenstdygtighed meget mere, end
det at sulte o g tørste i nogen Tid. Han maa
derfor aldrig drikke Vand, der ikke er fuldstændig rent eller frisk (altsaa ikke Mose- og
Grøftevand), surt eller tykt øl, sur Mælk, og
ikke spise umoden Frugt.
Han maa hellere lide nogen Tørst end give
efter for den, da den vender hyppigere tilbage,
jo mere man drikker. Han bør istedet derfor

tygge paa Noget, f. Ex. en Brødskorpe eller
Skraatobak, hvis han er vant dertil.
56. Han maa ikke nyde mere af Brændevin
eller lignende stærke Drikke, end han er vis
paa at kunne taale. At drikke mere svækker
ikke alene Sundheden, men gjør ogsaa døsig og
dvask, hvilket under mange Forhold, og især
paa Krigsfod, kan have højst farlige Følger.
57. Hvis han er meget varm, maa han ikke
strax afføre sig sine Klæder, nyde kolde Drikke,
eller udsætte sig for Træk.
58. Han skal altid holde sit Legeme rent.
Hverken Haiti . eller Skjæg maa være saa langt,
at det kan tilsmudse Munderingen.
Linned og Sokker (Strømper) skiftes mindst
een Gang ugenlig, i Almindelighed hver Søndag
Morgen; andet Undertøj skiftes mindst hver
14de Dag.
59. I Sygdomstilfælde skal Konstablen
strax melde sig til Korporalskabsføreren for at
blive ført til Lægen, der efter Omstændighederne •
kan fritage ham for visse øvelser i en bestemt
Tid, erklære ham kvartersyg eller bestemme, at
han skal indlægges paa Sygehuset.
60. Han skal melde til Korporalskabsføreren,
naar en af hans Kammerater bliver saa heftig
syg, at han ikke selv kan gjøre Melding derom,
eller naar en af disse forsømmer at melde sin
Sygdom, især naar denne er smitsom, saasom
Fnat, eller naar han har Utøi.
61. De Kvartersyge fremstilles for Lægen
daglig eller saa ofte, som han bestemmer det.
Ligeledes fremstilles de, der ere fritagne for
visse øvelser, efter den bestemte Tids Forløb,
forat Lægen kan afgjøre, om Fritagelsen skal
ophøre, eller om den skal forlænges, og da paa
hvor lang Tid.
62. De Syge, der i G-arnisonen indlægges paa
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Sygehuset, medføre ordentligvis foruden Undermundering kun Hue, Vaabenfrakke, Benklæder
og efter Omstændighederne Kappe. Den øvrige
Udrustning afleveres forinden til Oversergenten.
Bliver Konstablen syg udenfor Garnisonen,
skal han medbringe sin fuldstændige Udrustning
til Sygehuset.
63. Under Opholdet paa Sygehuset skal den
Syge nøie følge de Regler, som der gives for
Orden og Mandstugt. Tror han i Noget at
have Grund til Klage, melder han det til Lægen
eller Sygehushestyreren.
Naar en Syg frisk mel d es, modtager
han en Seddel, hvorefter han strax melder sig
til Stabssergenten og til Korporalskabsføreren.
Sedlen afleveres til Stabssergenten.
65. Bliver Konstablen under en ham tilstaaet
Orlov udenfor Garnisonsstedet svg, kan han lade
sig indlægge paa det nærmeste militære eller,
hvis intet saadant findes, civile Sygehus.
66. Konstablen skal udvise militær Anstan d i sin Optræden, selv om ban er fri for
Tjeneste.
Paa Gaden maa han ikke ryge af Pibe,
spise, drikke eller gaa med Hænderne i Lommen.
Paa Fortovet maa han ikke bære større
Byrder.
67. Naar Konstablen paa egen Haand er
ude af Kvarteret, skal han rette sig efter de
almindelige Regler, der gives af den civile Øvrighed paa Garnisonsstedet til Overholdelse af
Orden og Rolighed og er i saa Henseende pligtig
at adlyde Politiet.
68. Han maa ikke opholde sig paa Steder,
hvor der er Tumult eller Ildløs, og skal paa
sin Vei undgaa de Gader, hvor saadant finder
Sted. Er Tumulten af en saadan Beskaffenhed,
at den kan medføre Fare for den offentlige

Orden, eller kommer det til hans Kundskab, at
der er udbrudt Ildløs i Kaserner eller større
offentlige Bygninger, skal han uopholdelig begive sig til sit Kvarter.
69. Det er ham tilladt at anvende sine Fritimer til passende Beskjæftigelser og, saafremt
han har lært et Haandværk, at arbejde deri
for sine Kammerater og andre Soldater, dog
uden Hjælp af Svende eller Læredrenge.
Det Arbejde, han foretager sig, maa ikke
foraarsage Urenlighed, være til Byrde for Stuekammeraterne eller iøvrigt gjøre Brud paa den
fornødne Orden.
70. Konstablen maa i den Tid, han er indkaldt, ikke indgaa Ægteskab uden med Afdelingschefens Tilladelse.
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And et Afsnit.
Kaum- ol£ Kvaficrorda
Almindelige Forklaringer.
I. Ved Kaserner eller Barakker forstaas de særegne Bygninger, hvori Tropperne j
en Garnison indkvarteres samlede. I Mangel
af saadanne indkvarteres de hos Borgerne.
2. Ved R e tr æ te forstaas et Signal, som
blæses om Aftenen og tilkjendegiver, at Konstablen skal være i sit Kvarter.
Reveille er et Signal, som blæses om
Morgenen og tilkjendegiver, at han atter kan
forlade sit Kvarter, hvis ikke anderledes er befalet.
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Kommando og Tilsyn i Kasernen.

veillen til den visiterende Underofficer, af hvem
han bliver underrettet om sine Pligter. Han
besørger Rengjøring af Kompagniete Faelleslokaler og af de ugifte Underofficerers Sovekamre,
fejer, saasnart Sovekamre og Stuer ere rengjorte,
Trapper og Gange ved Kompagniets Lokaler og
melder, naar Alt saaledes er i Orden, til den
visiterende Underofficer.
Senest 2 Timer efter Reveillen skulle Samlings- og Madskabsstuerne være rengjorte og
udluftede.
Paa Anvisning af den visiterende Underofficer henter han Belysningsmateriale, Brændsel,
Sand og deslige, rengjør og fylder Spyttebakker,
tænder og slukker Lamper eller Blus i Fælleslokalerne og lægger i Kakkelovnene, hvorved han
skal iagttage Forsigtighed og Sparsommelighed.
Stuevagten skal saavidt muligt opholde sig
paa Samlingsstuen og paase, at Nøglerne til
Sovekamrene ere- ophængte paa Nøglebrædtet,
naar Mandskabet er til Øvelse.
Enhver Uorden, Mangel eller Beskadigelse
af Inventariet skal ban melde til den visiterende
Underofficer.

3. Overholdelsen af Kaserneorden er underlagt en Kasernekommandant, hvis Befalinger med Hensyn hertil Enhver skal adlyde.
Ved Kasernekommandantskabet er der i
Reglen ansat en Kaserne sergent.
4. For hvert Kompagni er der i Reglen i
Kasernen indkvarteret en Pre mierlieutenan t,
som har Tilsyn med Kaserneordenen- til bam
saavelsom til Stabssergenten skal Konstablen
'
henvende sig i alle Anliggender, der vedrøre
Kommando og Orden i Lokalerne, forinden han
henvender sig til Kompagnichefen.
5. Tilsyn med Orden paa Kompagniets Gange,
Trapper og Stuer har endvidere den visiter ende
Underofficer.
6. 1 hver Kaserne findes en K asernevagt,
hvorfra der udstilles Poster.
Til at overholde Orden paa Gange og Trapper, være opmærksom paa Ild og Lys og forhindre Uvedkommende i at indfinde sig i Lokalerne kommanderes Mandskab som G a n gvagter (Brandvagter). For saa meget som
muligt at indskrænke det Antal Mand, der kommanderes som Gangvagter, anvendes Kontroluhre, til hvilke der pa.a. forskjellige Steder i K asemen ophænges Nøgler i N øgleskabe. Gangvagten beordres da til paa bestemte Tider at
foretage Runde gjennem Kasernen og med de'
omtalte Uhrnøgler markere paa Uhret, naar han
passerer de Steder, hvor Nøgleskabene ere anbragte. Uhret er da saaledes indrettet, at man
paa en i samme værende Papirskive kan aflæse,
hvorvidt Gangvagten har udført den ham givne
Ordre.
7. Hvert Kompagni udsætter endvidere daglig
en Stu e vag t, der melder sig strax efter Re-

Orden i Kasernen i Almindelighed.
8. Kaserneporten lukkes ved Retræte og aahnes ved Reveille.
9. Enhver Konstabel, der niellem Retræte og
Reveille begiver si o- ud og ind af Kaserneporten,
skal melde sig V'agten.
10. Enhver Adgang til eller Udgang fra Kasernen ad anden Vei end den sædvanlige er
forbudt.
1 1. Konstablen skal være i sit Kvarter fra
Retræten til Reveillen.
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Ønsker han at blive ude efter Retræten,
skal han bede om Tilladelse hos Kasernelieutenanten eller den, som er bemyndiget til at give
en saadan Tilladelse, og som da kan give ham
et Nattegn.
12. Al Støjen og Skrigen er forbudt paa Kasernen og dens Grund.
Træsko maa ikke benyttes, Trætøfler kun i
G-aarden.
13. Ingen Inventariesager, ikke heller Furage,
Brændsel, Olie, Halm eller deslige maa føres ud
at Kasernen, uden ved et Kommando eller med
Kasernekommandantens eller en af de kasernerede Officerers skriftlige Tilladelse.
Ikke heller maa uden Kasernekommandaetens skriftlige Tilladelse nogen til Forhandling
udenfor Marketenderiet bestemt Gjenstand føres
ind i Kasernen.
14. Intet Husdyr maa holdes i Kasernen
uden Kasernekommandantens
15. Tobaksrygning er kun tilladt paa Samlingsstuer, Trapper, Gange og i G-aarden.
16. Ingen maa hensætte eller bære Ild, Gløder
eller varm Aske i Kar af brændbart Materiale,
men skal hertil benytte lukkede Kar, Spande
eller Kasser af Metal.
17. Lys maa ikke klines paa Borde, Bænke,
Vægge eller andetsteds.
18. I Gaarde, Stalde og paa Lofter maa Lys
kun benyttes i forsvarbge og veltillukkede Lygter.
19. Kogeing og Stegning maa kun finde Sted
i de Lokaler, der ere forsynede med Ildsted eller
Kogekakkelovn.
20. Halm, Hø, Blaar og andre letfængelige
Gjenstande maa ikke henlægges umiddelbart ved
Kakkelovne eller Skorstensrør.
21. Kun de anviste Pissoirer og Latriner
maa benyttes som saadanne.
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I Latrinbygningen maa ingen Urenlighed
paa Sæder, Gulv eller Vægge finde Sted. Dørene
skulle holdes lukkede.
22. Feieskarnet maa kun kastes i den i
Gaarden dertil bestemte Skarnkasse.
23. Lokalerne og de derværende Inventariesager skulle behandles med Omhu og Skaansomhed, Enhver Beskadigelse medfører for
Gjerningsmanden Erstatningspligt og , dersom
den er fremkommen ved Overlast eller Forsømmelse, tillige Straf. Hvor G-jerningsmanden ikke
kan udfindes, erstattes Skaden af alle dem, som
paa den Tid, den tilføiedes enten havde Benyttelsen af den beskadigede Gjenstand
eller vare
'
tilstede i det Lokale, hvori Beskadigelsen skete.
24. Lygter og Lamper maa ikke berøres af
Uvedkolikinende.
25. Vand eller andre Ting maa ikke kastes
ud af Vinduerne.
26. Rengjøring af Vaaben og Udrustningsgjenstande saavelsom Vask maa kun foretages
paa de dertil anviste Steder. Tøiet maa kun
hænges til Tørring pan Tørrestedet. Udbankning af Klædningsstykker maa kun finde Sted i
Gaarden.
27, Udbryder der Ild i Kasernen, ifører Konstablen sig feltmæssig Paaklædning og begiver
sig til Kompagniets Samlingsplads.
28. Foruden de ovennævnte Bestemmelser
gives der i de fleste Kaserner særlige, som
findes opslaaede paa Gange og i Stuer, og med
hvilke Konstablen skal gjøre sig bekjendt.
Orden i Kamret.

29. Et .eller flere af Mandskabets Sovekamre
ndffi særlig Kommando eller Tilsyn af en
Underofficer, K a inm erk ommandør, til hvis
staa u

8
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Bistand der blandt det paa hvert Kammer indlagte Mandskab udvælges en Underkorporal eller
paalidelig Menig som Kammerformand.
30. Kammerformanden paaser, at Inventariet er tilstede i Overensstemmelse med den
i Kamret opslaaede Liste; enhver forefaldende
Mangel eller Uorden skal lian melde til Kammerkommandøren. Han paaseer, at Mandskabet
staar op om Morgenen til befalet Tid, at Sengene
redes som foreskrevet, at Kamret holdes rent,
og at Udrustningen er ophængt paa befalet
Maade, at Vinduerne, naar Veirliget tillader
det, aahnes under Rengjøringen, at Stormkroune
sættes paa, samt at Ventiler eg Trækruder aabnes om Morgenen og lukkes henad Aften.
Naar Kamret er gjort tent om Morgenen,
melder han det til Kammerkommandøren, hvem
han dernæst gaar tilhaande ved Eftersynet.
Han skal være tilstede ved Modtagelsen og
Afleveringen af Lagner og Haandklæder, naar
ikke anden Tjeneste forhindrer ham deri.
Belyses Kamret, skal han om Aftenen,
førend der slukkes pita Samlingsstuen, tænde
Lamper eller Blus og slukke, naar Visiteringen
er endt; ligeledes skal han, naar Belysning er
tilladt om Morgenen, tænde til den fastsatte
Tid og slukke efter '/, Times Forløb.
31. K am mert ur en, der daglig udtages af
Kammerkommandøren efter Tur mellem de paa
Kamret indlagte Konstabler forretter under
dennes Tilsyn de paa Kamret forefaldende Arbejder, som at hente Vand, afvaske Borde og
Bænke, feie Kamret og bære Feieskarnet bort,
- fylde Spyttebakker, pudse Lamper o. s. v. Han
melder til Kammerformanden, hvad der inuatte
være at mærke ved Inventariet.
32. Hver Seng redes af den, der benytter
den. Om Morgenen skal Enhver efterse, om
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der findes nogen Mangel ved Sengetøiet; enhver
Mangel, som Konstablen ikke selv strax kan afhjælpe, meldes.
Med Sengetøjet skal der iagttages den største
Renlighed, og Enhver er ansvarlig for de ham
leverede Sengerekvisiter.
Sengene i• Underofficerskvartererne skulle
være redte, samt Sovekamrene være rengjorte
og udluftede senest 2 Timer efter Reveillen.
33. Om Dagen maa Ingen ligge paa Sengene
uden Tilladelse; gives denne, skal Fodtøiet aftages, Sengetøiet maa ikke tilsmudses, og Sengen
skal strax igjen redes.
34. I Sovekamrene maa Intet henlægges paa
eller i Sengene ; heller ikke maa Noget hensættes paa Gulvet undtagen de Kasser, som det
i Kamre, hvor ingen Skabe findes, er tilladt
Mandskabet at have staaende under Sengene.
Aom. En saadan Kasse maa ikke være mere end 12
Tommer høi, 14 Tommer bred og 24 Tommer
lang, alt udvendigt 1Maal.

35. Senge, Knager, Hylder, Rum og Kasser
mærkes med Brugerens Navn og Numer paa
befalet Maade og maa ikke ombyttes uden vedkommende Befalingsmands Tilladelse. Kasser
og Rum i Skabe skal Brugeren forsyne med
Laas og holde afiaasede.
36• Knager, Hylder, Rum og Kasser maa,
kun benyttes paa den befalede Maade.
37. Søm eller Kroge maa ikke slaas ind, og
Udpyntning af Lokalerne ikke finde Sted uden
Kasernekomm andantens Tilladelse.
38. Om Dagen skulle, forsaavidt Aarstid og
Veirlig tillade det, Ventiler og Trækruder eller
Vinduer holdes aabne.
39. Intet maa hænges op eller sættes hen,
forinden det er behørig rengjort, og Intet maa
hænges op i eller ud af Vinduerne.
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40. Hvor der haves Madskabsstuer, maa Madvarer ikke opbevares i Sovekamrene.
41. Kommer en Foresat paa Kamret, kommanderer Kammerformanden eller, dersom denne
ikke er tilstede, den, der først ser den Foresatte : „Ret!" hvorpaa enhver Tilstedeværende
stiller sig rettet for Enden af sin Seng.
Naar en Overmand, der ikke er Foresat,
træder ind paa Kamret, forholdes paa samme
Maade, dog uden at Mandskabet træder til
Sengene.
42. Uvedkommende maa der ikke tilstedes
Adgang til Belægningsstuerne.
43. Den Mand, der sidst forlader Kamret, af maaser Døren og afleverer eller ophænger Nøglen
paa det dertil anviste Sted, i Reglen Samlingsstuen.

Orden byder, behandle de til Brug værende Gjenstande omhyggelig og være høflig mod Marketenderen og hans Folk.
I Marketenderiet maa der ikke spilles Kort
eller andet Slags Spil, og Ingen maa opholde
sig der efter endt Maaltid.
Mener Nogen at have Grund til Klage enten
over de ham leverede Varer eller over Marketenderens eller hans Folks Adfærd, henvender
han sig til Kasernelieutenanten eller Stabssergenten.
Efter Retræte maa Ingen opholde sig i
Marketenderiet.
Enhver er pligtig at adlyde den Underofficer, der har Inspektion i Marketenderiet.

Orden i Samlingsstuen og i Marketenderiet.
44. For hvert Kompagni er paft Kasernen
indrettet en Samlingsstue, hvor Konstablerne i
Fritiden kunne samles, og hvor de kunne spise,
drikke, ryge Tobak og nyde enhver sømmelig
Frihed og Tidsfordriv, hvorimod Skrigen, Støjen,
Slagsmaal og Spil om Penge her som overalt
er forbudt. Om Vinteren er Samlingsstuen opvarmet.
Hvor der findes særlige Madskabsstuer, maa
Mandskabet ikke spise og drikke paa Samlingsstuerne.
Den Mand; der sidst forlader Samlinobsstuen,
afiaaser Døren og afleverer eller ophængerNøglen
paa det dertil anviste Sted,
45; I Marketenderiet kan der fans Middagsmad og andre Fødemidler for en billig Betaling efter den opslaaede Prisfortegnelse.
Enhver skal i Marketenderiet iagttage, hvad

Kvarter hos Borgere.
46. Konstablen maa hverken indkvartere sig
selv eller bytte det ham anviste Kvarter uden
Tilladelse.
47. Han skal lade sig nøie med det Kvarter,
der anvises ham, naar det kun er tæt paa Tag
og Fag, Vinduer og Døre. I Kamret, der skal
ligge paa et sundt og tort Sted, skal leveres
ham et Bord, en Bænk, en Træstol, et Sengested med Overdyne eller Tæppe, en Underdyne
eller Madrats, en Hovedpude, et Par Lagner
og et Haandklæde, hvilket sidste tilli fr emed Lagnerne hver Maaned skulle leveres ham rene.
Han skal lade sig nøie med Lys og Varme hos
Værten, hvis denne ikke anviser ham en oplyst
og varm Stue eller giver ham en Pengegodtgjørelse derfor.
48. Mod Værten og hans Folk skal han være
høflig og ikke indlade sig i Trætte med dem.
Han maa ikke affordre eller paabyrde dem Mere,
end han efter Ovenstaaende er berettiget til.
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Han er ansvarlig for, at de ham leverede Sager
ikke lide Overlast, og maa naturligvis ikke uden
"Værtens Vidende og Villie borttage Noget fra
Kvarteret.
Mener han at have Grund til Klage
,.....
over sit Kvarter eller over Værten skal han
e r og til
henvende sig til sin Korporalskabsfør
Stabssergenten.
49. Er han indkvarteret alene, besørger han
selv sit Kammer bragt i Orden til de befalede
Tider og med Iagttagelse af alle de givne Forskrifter. Ere Flere indkvarterede paa et Kammer, udføres disse Forretninger efter Tur, hvorved en af Mandskabet varetager de Forretninger
og det Opsyn, som ellers paahvile Kammerformanden.
50, løvrigt iagttager han med Hensyn til
Orden, Mandstugt, Renlighed og Forsigtighed
de samme Regler, som ere foreskrevne for Orden
i Kasernen og I&.mret.

Tredie Afsnit.
Fulioldiut Daa MarchB,

Marche ad Veie.
1. Forinden Marchen tiltrædes, skal Konstablen sørge for, at hans Fodtøi er i god Stand,
Støvlerne ikke skjæve, og at Strømperne em
hele og ikke med for grove Stopninger. Han
skal medføre de nødvendige Levnetsmidler, og
begynder Marchen om Morgenen, skal han saavidt muligt forinden have nydt en varm Drik.
2. De, der ere syge eller føle sig afkræftede,
skulle melde sig inden Afmarchen, forat deres
Tilstand kan blive undersøgt af Lægen. Erklærer
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denne, at de skulle deltage i Marchen, kunne de
ogsaa være visse paa, at de ere istand til at udholde den, selv om det i Begyndelsen skulde
koste nogen Anstrengelse.
Mar3. Fuldstændig Orden skal herske under
g
chen. Enhver bliver paa sin Plads o , bevarer
fuldstændig god Holdning og Retning, selv om
der er befalet „Gevær paa høire Skulder". Befales derefter „Rør!", kan den strenge militære
Holdning bortfalde, og Mandskabet kan tage
noget større Afstand mellem Roderne. Et med
Sabel bevæbnet Kommando indstikker Sablen.
4. Befales der „Reisemarchel" kan Mandskabet tale sammen, synge, ryge Tobak og tage
nogen Afstand mellem Gelederne, dog skal Retningen i disse bevares. Hvor Vejens Beskaffenhed tillader det, skal der holdes Fodslag.
Er Vejen slet i Midten, deler Kolonner; sig
i to Dele, der marchere i Højde med hinanden,
en paa hver Side af Veien; ellers tager Enhver
denne, som den falder. Saavidt muligt holdes
Vejen fri paa venstre Side, og for Mødende
viges altid til Høire.
Befales der „Holdt!" eller „Marche!" eller
„Hold til Højre!" maa saadant kun gjentages
af de vedkommende Befalingsmænd og aldrig af
dre.
Skulle de ved Befalingen „Reisemarche!"
eller „Rør!" givne Friheder ophøre , befales
•
„Ret!", hvorpaa Mandskabet slutter sammen,
tager Fodslag og holder Retning. Et sabelbevæbnet Kommando trækker Sablen.
5, Kjøres Mandskabet paa Vogne gjælde
Regler svarende til dem, som nedenfor anføres
for Kjørsel paa Jernbaner, dog at Tornystren
ikke uden særlig Tilladelse maa aflægges.
6. De personlige Nødvendigheder skulle besørges, forinden Marchen begynder, eller naar
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der gjøres Holdt; thi kun undtagelsesvis vil en
Mand faa Lov til at træde ud af Geledet.
7. Tilladelse til at træde ud a.f Geledet for
at henvende sig til Delingsføreren gives af Halvdelingsføreren. Tilladelse til at træde ud af Kolonnen gives af Delingsføreren.
De, som under Marchen have erholdt Tilladelse til at træde ud og ikke kunne naa deres
Kompagni, melde sig til Optagelsestroppen for
at følge denne indtil næste længere Hvil; de
melde sig da til deres Kompagni.
8. Konstablen skal gjøre sit Yderste for at
følge med. Ved at blive tilbage kommer han
senere i Kvarteret, og han faar da som oftest
ingen Mad, ikke heller saamegen Hvile og Søvn
som Kammeraterne, hvoraf følger yderligere Udmattelse og Sygdom.
9. Gjøres der Holdt for nogle øiebli k k e, bliver Enhver paa sin Plads og Ingen
maa lægge eller sætte sig ned. Holdes der derimod under Marchen længere Hvil, maa Konstablen, naar han er varm, ikke lægge eller
sætte sig. hvor Jorden er kold eller fugtig, ikke
blotte Høvedet, aabire Frakken eller aftage Halsbindet. Vil han drikllre, bør han først skylle
Munden, vask. Haandledene og spise lidt Brød,
samt drikke langsomt og lidt. Ere Fødderne
ophovnede, vaskes de med Brændevin og Vand;
er der gnavet .Blærer, gjennernstikkes disse paa
flere Steder; er Huden gaaet af Fødderne, omvikles de med tynde, linnede Tællelapper eller
tællet Charpi; er Huden gaaet af i Skrævet,
vaskes det med koldt Vand og smøres med Tælle.
Ingen maa uden Tilladelse fjerne sig eller gaa
ind i nærliggende Huse eller Gaarde.
Der udtages af hver Halvdeling det fornødne Mandskab til at hente Vand, hvis Uddeling forestaas af Halvdelingsføreren,

10. Ved Mar ch e om Natt en er det dobbelt
nødvendigt, at Enhver bliver paa sin Plads, og
at Ingen bliver tilbage. Den, der i stærk Kulde
sætter eller lægger sig af Træthed, falder let i
Søvn og undgaar næppe Døden. Mandskabet
bør derfor gjøre Alt for at holde sig vaagent.
11. I Nærheden af Fjenden forsvinde alle
d e Hensyn, som paa den almindelige Reisemarche
kunne tages til Lettelse for Mandskabet. En
fuldkommen Rolighed og militær Orden skal iagttages. Marcheres om Natten, er al Talen forbudt, og der maa ikke ryges Tobak eller slaas Ild.
12. Ved Marche over Træ- eller Jernbroer
iagttages, at Konstablerne gaa uden at holde
Fodslag.
Kparsel paa Jernbaner.

13. Kompagniet vil blive delt i saamange
Troppe, som der er særskilte Vognruin, enhver
under sin Formand, der kan være en Menig.
14. Naar Troppen er kommen til sit Vognrum, og der befales „Stig indl" eller blæses
2 Gange „Giv Agt!", begynder Indstigningen.
Ingen maa trænge paa, men Enhver skal vente,
til Turen kommer til ham.
Under Indstigningen skal den størst mulige
Stilhed og Orden iagttages.
Enhver Mand skal lægge Mærke til og huske
sin Vogns N um erVogndørene lukkes og aabnes af Jernbanebe tj entene.
15, Ved aabne eller lukkede Godsvogne, som
have Klap eller Dør paa Siden, sker Indstigningen af 2 Mand ad Gangen, som hjælpes op
i Vognen af 2 andre, der iforveien ere sendte
derop, medens de under Indstigningen afgive
deres G-eværer til 2 Mand, Hjælpere, som staa

pr-
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forneden. Efter at være kommet op, modtage
de igjen Geværerne, og naar Indladningen er
forbi, stiller Mandskabet sig med 4 Mand i hvert
Geled, Front mod Lokomotivet.
16. Bestaar Toget af Vogne, der indlader
fra Enden og ere forbundne med Broer, marcherer Kompagniet uden Standsning opad Rampen og gjennem Vognene. Saasnart et Hold
har naaet den Vogn hvori det skal forblive,
stiller det sig op, 4 NIand i hvert Geled.
I Persorwognene tager hvert Geled Plads
paa sin Bænk.
17. Under Opholdet i Vognene have Formændene Tilsyn med Mandskabet og Ansvar
for Ordens Opretholdelse.
Mandskabet maa ikke synge, raabe eller
stede; Enhver bliver rolig paa sin Plads, og
Ingen maa række sig ud af Vognen.
Hvis der ikke findes Halm i Vognene, kan
Mandskabet ryge Tobak; dog maa Piber ikke
bankes ud i Vognen.
18. I Godsvogne kunne Enkelte skiftevis, hvis
Pladsen tillader det, sætte sig ned.
Naar Dørene ere lukkede af Jernbanebefientene, karme Tornystrene aftages. Benyttes
de til Sæde, lægges de med Laaget nedad.
19. Naar Dørene ere lukkede, kan Mandskabet i Personvognene lægge Tornystrene under
Bænkene eller hænge dem paa Knagerne, hvis
saadanne findes.
20. Under Kjørslen skulle Geværerne holdes
foran og med Kolben støttet mod Vognbunden.
2 1 . Naar der gjøres Holdt underveis, hvilket
tilkjendegivss ved Jernbanebetjentenes Raab om
Opholdstidens Varighed, og ved at der blæses
„Giv Agt!", kan Mandskabet i hvert Vognrum
med formandens Tilladelse med Halvdelen ad
Gangen og for den halve Opholdstid stige ud.
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Før dette Signal er givet, maa Ingen forlade
Vognene, selv om Jernbanebetjentene aabne
Dørene.
Formændene sørge for, at Vinduerne paa
Udstigningssiden i Personvognene ere ladte ned,
førend Udstigningen finder Sted.
De kunne selv stige ud, men forblive i Nærheden af deres Vognrum.
22. Ved Vogne, -der ikke ere forsynede med
Døre, maa under Udstigningen Klapper eller
Fjæle ikke oplukkes eller aftages, men Ind- og
Udstigningen skal ske, saa godt det lader sig
gjøre uden dette.
23. De Udtrædende afgive deres Geværer til
de i Vognen Tilbageblivende, men maa ikke
uden Tilladelse fjerne sig fra Vognen, og det
er forbudt at gaa ind i Stationsbygningen eller
i Haver ved Stationen.
Ethvert Paabud, der gives af Jernbanebetjentene i Henseende til Ordens Overholdelse
paa Banen, efterkommes ubetinget.
24. Saasnart det betales, eller der blæses 2
Gange „Giv Agt!", skal Enhver hurtig begive
sig til sin Plads i Vognen.
25. Naar Toget er kommet til Bestemmelsesstedet, tages atter Tornystrene paa, og Enhver
gjør sig færdig til Udstigning; Jernbanebetjentene lukke Vognene op. Udstigningen, der først
maa begynde, naar der er befalet „Stig ud!"
eller blæst „Giv Agt!", sker i modsat Orden af
Indstigningen; vc" Udstigning fra Godsvogne,
naar disse udlades fra Siden, afgiver Enhver,
medens han stiger ud, Geværet til en af de to
Hjælpere, der befinde sig oppe i Vognen, og
modtager det atter, naar ban er kommen ned.
26. Efterhaanden som der stiges ud, trædes
der an i Geleder paa 4 Mand med Front imod
Lokomotivet.

1.0-1471

•
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27. Til Ind- og TJdladning af Kjøretøier og
Heste er der udtaget A r b ei dshold. Arbeidet
ledes af Førselsunderoffieerer, som give Mandskabet nærmere Anvisning.
28. Ligesom ved Indstigningen er al Støj og
lydelig Tale forbudt under Udstigningen.
29. Da Konstablen ikke kan gjøre Regning
gaa at erholde Levnetsmidler paa de Stationer,
hvor Toget standser, maa han selv tage dem med.
Befordring tilses.

30. Mandskabet skal medføre Lcvnetsmidler
for den Tid, Overfarten antages at vare.
31. Under selve Indskibningen indtager
Enhver med Ro og Orden den Plads, som bliver
ham anvist.
39. 0 mb ord skal Enhver være forsigtig med
Lys og
Ild, og Ingen maa ryge Tobak, med mindre
der o'ives Tilladelse dertil. I Flaadens Skibe
og Fartøier
maa Tændstikker ikke medtages.
''
33. Ethvert Paabud, givet af Skibspersonalet
i Henseende til Ordens Overholdelse ombord
eller til Tjenesten i Skibet, efterkommes ubetinget.
34. Hvor det tillades Mandskabet skiftevis
at opholde sig i Rummet og paa Dækket, sker
Ombytningen halvdelingsvis, rolig o n. hurtig.
35. Ingen løse Sager maa henligge
paa
'
Dækket.
36, Tillades det under. Farten Mandskabet
at sætte Geværerne fra sig, at aflægge Tornystre m. m., anbringes disse Gjenstande om
muligt halvdelingsvis paa saadanne Steder, hvor
de ikke cre udsatte for at beskadiges.
37. Bliver undtagelsesvis en varm Drik uddelt, maa Mandskabet ikke trænge sig hen til

Uddelingsstedet, men Enhver skal rolig vente,
til hans Tur kommer.
38. Den, der bliver søsyg, skal itide sørge
for at komme over i Skibets Læside.
39. Mandskabet maa ikke hænge over Stræktovene eller ligge paa Lugerne.
40. Ved Udskib ni ngen iagttages Orden og
Punktlighed, saa at Enhver bliver ved den Trop,
hvortil han hører, og udskibes med den.
41. Ved Landgange, naar Udskibningen
finder Sted i Baade, skulle Konstablerne sidde
eller staa, eftersom det forlanges af Baadførerne,
og forholde sig stille og tavse, naar de have indtaget deres Plads.

Fjerde Afsnit.
Forldd i Bivuak, Luir n Kailloninent.
Almindelige Bestemmelser.

1. Kompagniet opmarcherer paa en passende
Plads som i Almindelighed er Kompagniets AllaripPlads.
2. Konstablen maa ikke forlade det Omraade,
der bliver ham anvist til Ophold.
3. Levnetsmidler blive enten udleverede fra
Magasiner, tildelte ved Kvarterværterne eller
skaffede tilveie ved udsendte Kommandoer. Konstablen maa ikke, selv om han er i fjendtligt
Land, tage Noget paa egen Haand, ikke engang
det, der voxer paa Marker eller i Haver, f. Ex.
Kartofler, Frugt.
4. Der maa kun koges paa de Steder, som
blive anviste.
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Vagtild maa ikke anlægges uden særlig
Tilladelse.
5. Leirstraa og Brændsel til at koge ved
eller til Vagtild blive enten udleverede, eller
ogsaa bliver der anvist Steder, hvor det kan
tages. Konstablen maa ikke paa egen Haand
gjøre Skovhugst, nedbryde Indhegninger,, omhugge Træer eller afhugge Grene.
6. De personlige Nødvendigheder maa kun
forrettes paa de dertil anviste Steder.
7. I Vandløb eller Søer maa Badning og
Vaskning kun ske paa de Steder, som dertil
blive anviste.
8. Al Støjen er forbudt mellem Retræte og
Reveille.
9. Med Hensyn til Udrustningens Vedligeholdelse maa Konstablen ikke uden Nødvendighed afvige fra den i Garnisonen tilvante Orden,
som udenfor denne er dobbelt nødvendig. Fritiden benyttes især til nøiagtigere Eftersyn og
Istandsættelse af Udrustningen, særlig af Fodtøjet, end ellers kan ske.

Mandskabet i fuldkommen marchefærdig Stand,
hvert Korporalskab samlet hos sin Fører.
12. Før Afmarche fra Bivuaken slukkes Ilden
Kogehiillerne med Jord eller Vand. Kun efter
Befaling maa der stikkes Ild i Leirstraaet.

Særligt Forhold i Bivuak.
10. Konstablen maa kun hvile sig paa tørre
Steder og om muligt indrette sig et Leie
Halm eller Blade. Læ mod Vinden og Ly for
Regnen skaffes ved at grave sig ind i en Skrænt
eller ved at flette Skjerme af Grene og Halm,
der enten opstilles frit ved Hjælp af Stivere
eller støttes mod Jordvolde og Hegn.
Kan ingen saadan Beskyttelse tilveiebringes,
maa han saavidt muligt undgaa at lægge sig til
Hvile i koldt og fugtigt Veir.
11. I umiddelbar Nærhed af Fjenden,
eller naar et natligt Angreb kan ventes, hviler
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Særligt Forhold i Leir.
13. I enhver større Leir bliver der udnævnt
en Leirkommandant, der haandhæver Orden
Leiren og ved udstillede Vagter og Poster
vaager over dens Sikkerhed.
14, Reglerne for Orden og Renlighed skulle
strengt overholdes. Udrustningen maa kun anbringes paa de dertil anviste Steder.
15. Hver Mand vender og udlufter daglig
det ham tildelte Leirstraa.
Opda e. es 'Utøj, meldes det strax.
16. I kytter og Telte maa der kun pudses
og spises, naar det bliver tilladt; ellers skal det
ske ved de Borde, der ere opsatte i Leirgaderne.
Affald fra Levnetsmidler skal bæres bort
og kastes paa det anviste Sted.
17. I Mandskabets Hytter eller Telte maa
der ikke ryges Tobak, afrives Tændstikker eller
brænde Lys.
18. Foruden disse almindelige Bestemmelser,
gives der i hver Leir af Leirkommandanten sær-'
lige, som hver Mand er pligtig at følge.
Særligt Forhold i Kantonnement.
19. Hvis ikke anderledes befales, er A ll a r mp la dsen ved Kompagnichefens Kvarter.
20. Marchen til og fra Kvarteret sker i større
eller mindre Hold med Orden og Rolighed under
Kommando af den ældste Underbefalingsmand
af hvert Kvarter. Enhver skal lægge saa nøje
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Mærke til Vejen, at han selv i Mørke kan finde
hen til Allarmpladsen, samt om den Tid, han
behøver til at tilbagelægge den, for at han kan
møde i rette Tid.
21. Ankommen i Kvarteret, afleverer Konstablen sin Kr ar ter billet til Værten og faar
det Sted anvist, hvor han kan lægge sig til
Ro. Kan der ikke anvises Sengetøj til alle de
Menige, skulle disse skiftevis benytte det een
Nat ad Gangen.
22, Saasnart Mandskabet er indkvarteret,
skrives der med Kridt udenpaa Porten eller
Døren, hvormange U nderbefalingsrnænd o o. Menige, der ligge i Gaarden eller Huset, samtKomb
pagniets Numer. Officerer angives med Navn.
Kvartermærker stilles udenfor Afdelingschefens , Kompagnichefens , Lægens og Intendantens Kvarterer.
23. Med Hensyn til den indre Tjeneste og
Orden i Kantonnementet skulle Konstablerne
adlyde enhver Befaling , som i dette Øjemed.
gives af Korporalskabsføreren eller den ældste
paa Stedet indkvarterede Befalingsmand.
Korporalskabsførerens Myndighed udstrækker
sig til Alt, hvad der, saavel med Hensyn til
r
bliver at anMateriellet som til :iliandskabet,
ordne paa det Sted, hvor K orporalskabet er
indkvarteret. Enhver Melding, der paa nogen
Maade vedkommer Kvarter, Mandskab og Materiel, afgives først til ham.
24. De almindelige Regler for Kvarterorden
overholdes ogsaa i Kantonnementet.
Mandskabet skal omgaas forsigtig med Ild
()tv Lys. Geværerne aflades, inden de tages ind
i Husene.
25. Blæses der Generalmarche, eller gives
der Befaling til Udrykning, begiver Enhver sig
til sit• Kvarter, ifører sig i størst mulige Hast

Forhold i Bivuak. Lejr og Kantonnement.

49

feltmæssig Paaklædning og begiver sig til Allarmpladsen.
26. Høres der Skud, skal det paa Krigsfod
strax meldes, om muligt til en Officer.
27. Konstablen skal omgaas Beboerne med
Venlighed og saavidt muligt, dog uden at Tjenesten lider derunder, søge at lette dem Krigens Besværligheder.
Han skal i Et og Alt agte deres Eiendonisret og deres Ret til at benytte Kjøkkenet
samt de for dem uundværlige Værelser.
28. Leverer Værten F o rpleining en, kan
der ikke fordres mere end et Maaltid varm Mad
daglig, dog uden Brød, hvilket Maaltid skal
være idetmindste ligesaa godt som det, Konstablen kan tilberede af Naturalforpleiningen.
Betalingen herfor indeholdes i Konstablens Lønning og foranstaltes af Kompagniet betalt til
Stedets øvrighed. Alt, hvad der derimod efter
Konstablens eget Ønske maatte være givet ham
mere, f. Ex. en varm Drik, skal han betale paa
Stedet. Klager over Maden afgives til Korporalskabsføreren, der undersøger Sagen og afgiver
Melding til Kompagnichefen.
29. Ere 6 Mand eller flere indkvarterede paa
eet Sted, behøver Værten ikke at lade Fødemidlerne tilberede, men kan give- dem til Indkvarteringen i utilberedt Tilstand.
30. Skal Konstablen selv tilberede sin Mad,
skal der anvises ham et Ildsted, de fornødne
Kogeapparater og Brændsel; Andet kan han
ikke gjøre Fordring paa. Skal han undtagelsesvis selv indrette Ildstedet udenfor Bygningen,
maa det anlægges tilbørligt langt fra straatækkede Huse , Stakke og andre letfængelige
Gjenstande.
31. I fjendtligt Land maa Mandskabet være
forsigtigt med Hensyn til, hvad Beboerne gjæst4
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frit tilbyde det. En overdreven Gjæstfrihed kan
tidt staa i Forbindelse med Overfald.
32. Konstablen maa ikke til Civile eller i
disses Nærværelse tale om, hvad Enkelte vide
eller tilfældigvis have hørt vedrørende Tjenesten,
Hærens eller enkelte Afdelingers Stilling, Marcher,, Udkommando eller deslige , hvad enten
saadant allerede er udført eller skal udføres, thi
netop i Kantonnementerne bevæge Spionerne sig.
33. Til Arbeidskommando !nedføres fuld Udrustning, naar ikke anderledes befales. Medføres ikke fuld Udrustning, skal Alt, hvad der
efterlades, være ordnet til hurtig Udrykning.
34. I stærkt samm entræ n gt Kantonnement (Kantonnement i Allarmhuse), maa Mandskabet kun opholde sig i Bygningernes nederste
Etage. Loer og Lader afdeles til Sovesteder.
Tornystrene skulle stadig holdes pakkede.
35. I Nærheden af Fjenden iagttages:
Ingen maa uden Korporalskabsførerens Tilladelse forlade sit Kvarter. Tillades det Konstablen under en saadan Fraværelse at lade
Oppakningen forblive i Kvarteret, overdrages
Omsorgen for den til en Kammerat, hvorom
Korporalskabsføreren underrettes.
Mandskabet sover samlet paa eet Sted, paaklædt og med Udrustningen saaledes ordnet,
at Alt med Lethed kan findes og tages paa.
Ingen maa lægge sig til Ro paa noget andet
Sted end det ham anviste.
Om Natten skal der brænde Lys i Kvarteret,
og skiftevis vaager en eller flere af Mandskabet, hvis ingen særlig Vagt er udsat.
36. Purres der ud, skal Mandskabet hurtig
gjøre sig færdig, men paa en saa stille og rolig
Maade som muligt.

Femte Afsnit.
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Forbold ourfor Fjuden,
I. Overfor Fjenden er det ikke alene Soldatens Pligt paa det Nøiagtigste at følge enhver
Forskrift, der er given ham under. hans Fredstjeneste, men han skal endog yderligere paalægge sig Aarvaagenhed, Orden og Tavshed.
2. I Krigstid bortfalde visse Fordringer, som
i Fredstid ere fastsatte for Forfremmelse. Mod,
Klogskab og Snarraadighed ere her de bedste
Adkomster til Forfremmelse.
3. Ingen maa af Savn eller Nød lade sig
friste til at gaa over til Fjenden eller lytte til
hans Løfter eller Tilbud, endsige udbrede dem.
4. Det er i Felten forbudt ved Meddelelser
af nogensomhelst Art, selv i Breve til Hjemmet,
at bidrage til Udbredelsen af saadanne Efterretninger, som paa nogen Maade kunne skade
Hærens Sikkerhed eller dens Foretagender.
Enhver Meddelelse til offentlige Blade er
forbudt.
5. Enhver skal uvægerlig efterkomme de særlige Bestemmelser eller Befalinger, som gives af
det ved Hæren ansatte F eltpoliti og Gendarmeri.
6. Ingen maa ved lette Saar lade sig forhindre fra at deltage i Kampen, saalænge hans
Kræfter tillade det.
7. Bliver Nogen under en Fægtning saa haardt
saaret, at han maa forlade Kamppladsen, kan
han ty til ethvert Eorbindingssted.
8. Kompagniernes Forbindingssteder ere betegnede med et hvidt Flag med rødt Kors, de
større Forbindingssteder (Ambulancerne) samt
Sygehusene (Lasareterne) tillige med Dannebroge.
9. Forat Sygebærerne kunne overkomme at
yde de Haardtsaarede Hjælp , bør saadanne
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Saarede, som kunne gaa, selv søge hen til Forbindingsstederne.
10. Den Saarede bør vogte sig for paa Vejen
til Forbindingsstedet eller Sygehuset at nyde
Brændevin eller andre stærke Drikke, der under
disse Omstændigheder ville virke skadelig paa
hans Helbred. De Forfriskninger, som kunne
være nødvendige og kunne taales, ville efter
Lægernes Forskrifter blive givne ved Forbindingen.

12. Blive Konstabler skilte fra deres Kompagni, skulle de melde sig til de første Tropper,
som de træffe paa, og følge med disse, indtil de
atter finde Kompagniet.
13. Ingen maa overgive sig, saalænge han
ikke er overmandet og endnu kan bruge sine
Vaaben.
14. Ingen maa lytte til den, der raader til
at overgive sig eller flygte. Den, der fremkommer med saadant Raad, skal strax meldes.
15. Raab, om at Fjenden har afskaaret Kompagniet, eller om at det er Tid at flygte eller
overgive sig, maa ikke istemmes,
16. Naar en fjendtlig Soldat kaster sine Vaaben fra sig og med Ord eller Tegn tilkjendegiver,
at han vil overgive sig, skal han skaanes og tages
til Fange.
17. En Fjende, der overrumples sovende, maa
ikke dræbes, men skal afvæbnes og tages til
Fange.
18. Mod en Krigsfange maa ikke bruges Vold.
19. Enhver Krigsfange skal snarest mulig
afgives til den Officer, der har Kommandoen.
Indtil da er han forpligtet til at lystre den, der
har taget ham til Fange, men har samtidig dog
Krav paa at behandles med den Agtelse, der
skyldes hans Grad.
20. Som Krigsfange er det ikke uærligt at
unddrage sig Fargr enskabet. 'mar . intet Løfte om
at blive er aflagt. Man maa derfor mre forberedt paa, at de tagne Fanger ved List eller
endog ved Overfald søge at undslippe.
21. Det er forbudt at bruge Vold mod Fjendens Sygehuse og .Forbindingssteder, hvilke ligesom hos os ere betegnede ved et hvidt Flag med
rødt Kors.
22. Ligeledes er det forbudt at bruge Vold
mod Fjendens Præster, Læger, Sygebærere eller

A n na. De Skuds aav, som almindeligst forefalde, ville
sjeklen bløde synderlig. Der er derfor meget
sjeld.en Fare for Forblødning, og om der af
Saaret udfiyder noget Blod, er dette i Reglen
ikke videre skadeligt. Den første Forbinding
bestaar i at dække Saaret med en linned Klud,
dyppet i koldt Vand. Selv om Kuglen sidder
i Saaret, er det i Almindelighed ikke af Vigtighed, om den udtages nogle Timer før eller
senere.
Stiksaar (Bajonetstik) ville i Almindelighed ikke bløde synderlig, da Pulsaarerne sjelden
beskadiges derved, men, som Erfaring har vist,
vige til Siden for det indtrængende spidse
Vaaben.
Ved Hugsaar kan Forblødning lettere fremkomme; men Faren herfor vil i Reglen kun finde
Sted, naar større PuIsaarer ere overskaarne,
aitsaa naar det er et nogenlunde dybt Saar paa
• den indvendige Flade af Armen eller Benet, og
de fleste Saar træffe naturligvis den udvendige
Side, hvor ingen store Pulsaarer ligge. Skulde
et Hugsaar imidlertid træffe paa den indvendige
Flade af Armen eller Laaret, bør den Saarede
strax faa et Tørklæde, en Rem eller en Line
snøret fast om Armen eller Laaret ovenfor
Saaret.

11. For de Saaredes Transport til Kompagniets Forbindingssted eller Ambulancen vil der
blive sørget af de Kommanderende. Under higen
Omstændigheder maa Nogen forlade sin Plads
for at være behjælpelig med at bortbringe Saarede, selv om disse ere Befalingsmænd.
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i det Hele taget de Militære eller Ikke-Militære,
der have med Syges eller Saaredes Pleje at bestille, og som exe kjendelige paa, at de ligesom
vore egne bære et Armbind med rødt Kors paa
hvid Bund.
De skulle under alle Omstændigheder lades
uforstyrrede i deres Gjerning, om de end kunne.
bevogtes. Efter endt Kamp ville de blive udleverede til deres egen Hær, da de ikke betragtes som Krigsfanger.
23. Alle andre ubevæbnede Fjender end de,
som ere nævnte i det foregaaende Punkt, maa
tages til Fange, men ikke dræbes.
24. Fjendens Saarede og Syge behandles aldeles paa samme Maade, som vore egne.
25. Det er forbudt at plyndre Faldne, det
være sig Venner eller Fjender. Intet maa tages
paa Valpladsen uden Vaaben, Heste og Ammunition, som man selv maatte behøve for at fortsætte Kampen.
26. Alt Materiel og alle Heste, som efterlades af Fjenden paa Valpladsen, er Bytte, som
indsamles efter Kampen og tilfalder Alle, der
have taget Del i den, til Fordeling efter Loven.
Herfra undtages alene de Faldnes Beklædning, og hvad de have hos sig af løse Ejendele.
Beklædningen bliver altid hos den Døde som
hans Ligdragt. Hans Ejendele nevares urørte,
forat de kunne sendes hjem til hans Efterladte
af de Befalingsmænd, der sørge for de Dødes
Begravelse.
27. Selvfølgelig er al Vold mod Værgeløse
af Befolkningen, der lejlighedsvis blive inddragne
i Kampen, forbudt; Befolkningens Ejendomme
skulle skaanes, selv i en beleiret By, der tages
med Storm, naar ikke deres ødelæggelse befales.
28. Hverken under Fremgang eller Tilbagegang i Kampen maa fjendtlige eller egne Maga-
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siner eller Oplag stikkes i Brand eller ødelægges
uden paa dertd given Befaling.
Skytsets Betjening.
• 29. Til en god Betjening hører en nøiagtig
Udførelse af de givne Forskrifter, Rolighed og
Besindighed, selv i den misligste Stilling, Sikkerhed i Udførelsen af Forretningerne, endog naar
Omstændighederne kræve en hurtig Betjening,
og Numrenes gjensidige Opmærksomhed, forat
deres Forretninger kunne gribe rigtig ind i
hinanden.
30. Artilleristen bør vide, at naar fjendtligt
Fodfolk eller Rytteri angriber med blanke Vaaben (stormer), kan et saadant Angreb sjelden
lykkes, naar Skytset bliver behørig betjent. Jo
nærmere Fjenden kommer Skytset, desto større
bliver dets ødelæggende Virkning. En velrettet
Ild vil paa de længere Afstande bibringe ham
følelige Tab,
muligvis gjøre hans Fremrykning
vaklende o n. uordentlig; en levende og vel vedligeholdt dardæskild vil i de sidste øjeblikke
strække hans Rækker til Jorden; men fortsættes
Ilden ikke med urokkelig Ro og Standhaftighed,
vil Kanonernes Erobring og Mandskabets Nedsabling af den indtrængende Fjende være uundgaaelig.
31. Selv om det lykkes enkelte Fjender at
trænge ind i Batteriet, bliver Mandskabet ved
Kanonerne, dækker sig saa godt som muligt og
værger sig med de Gjensta.nde, der forefindes.
32. Afgang blandt Mandskab, Tab af Materiel og deslige erstattes eller afhjælpes, saaledes som det er lært ved Øvelserne. Vreløvede
Konstabler ville i Almindelighed kun behøve
den Foresattes Anvisning til, hvad der skal ud-

56

Forhold overfor Fjenden.

Rets- og Straffeforholdet

føres, for uden videre Vejledning at kunne udføre det.
Blive et eller flere Numre ukampdygtige,
udføres deres Forretninger, som det er lært ved
øvelserne, af de dertil bestemte andre Numre,
indtil Reservemandskabet ankommer, uden at
der derved maa bevirkes noget Ophold i Skydningen. Selv den sidste Mand maa ikke forlade Kanonen, men skal bestræbe sig for at
betjene den.
Selv om et beskadiget Materiel ikke paa
Stedet kan istandsættes, skal Skydningen dog fortsættes, saalænge det paa nogen Maade er muligt.
33. Ikke heller Tabet af en eller flere Kommanderende bør have nogen Indflydelse paa Betjeningens Gang. Selv om alle de Befalende
bortskydes, fortsættes Skydningen. Manglen af
Kommando vil snarest mulig blive afhjulpen.

tære Love ere særdeles strafværdige, maa fremhæves Landsforræderi, Oprør, Mytteri , feig
Handlemaade, Rømning (Desertion) eller anden
Bortgang fra Tjenesten (Absentation) og Tilsidesættelse af den de Overordnede skyldige
Lydighed og Respekt.
3. For mindre Forseelser imod Mandstugt
og militær Orden, saavel i som udenfor Tjenesten, kunne visse Befalingsmænd efter de derom
givne Bestemmelser tilkjende Straf ar b itrært
(uden Dom) enten aldeles uden Rettergang eller
efter foregaaende Krigsforhør.

Sjette Afsnit.
Rets- n Straffeforholdel.
Almindelige Bestemmelser.
1. De indkaldte Soldater saavelsom alle i
Hæren fast Ansatte staa deres Foresatte til
Ansvar for Forseelser eller Forbrydelser, de
maatte begaa.
2. Navnlig for de Tjenesten vedrørende Forseelser og Forbrydelser fastsætte de militære
Love strenge Straffe, og at Overtrædelse af en
Tjenestepligt er begaaet i selvforskyldt Drukkenskab udelukker ikke Anvendelsen af den lovbestemte Straf.
Blandt de Forbrydelser, som ifølge de mili-

57

A n m. Foruden de saakaldte Disciplinarmidler (f. Ex.
Ompudsning, Efterøvelse, Arbejde eller anden
Tjeneste ud.enfor Tur o. L.), der nærmest ere
Uddannelsesmidler men, naar Omstændighederne
tale derfor, kunne anvendes istedetfor en ringere
Grad af Arr
est, kan. den Menige uden Dom anses med følgende Straffe: Irettesættelse, enten
under fire øjne, i Overværelse af andre Militære
eller i Dagabeflingen, simpel Arrest (Kvartereller Vagtarrest), ensom Arrest, Arrest i Bøjen
(simpel eller streng), mørk Arrest, mørk Arrest
, Ta.a. indskrænket kost og simpelt Fængsel paa
and og Brød.
Arrest i Bøien, mørk Arrest paa indskrænket
Kost og Fængsel paa Vand og Brød maa uden
Dom ikke anvendes paa Nogen, som er benaadet
med Dannebrogsmændenes Hæderstegn eller har
Ret til at bære noget andet Hæderstegn.
Er Straf uden Dom tilkjendt i Felten. kan
den Paagjældende ikke fordre Sagen henvlst til
Krigsretten og derved hindre Straffens Fuldbyrdelse. Beller ikke kan han i Fredstid fordre
Sagen henvist til Krigsretten, naar Straffen
uden Dom overhovedet kun er et af de omtalte blotte Disciplinarmidler eller Irettesættelse. Dog staar det ham, skjøndt han maa
underkaste sig Straffen og modtage Irettesættelsen, frit for efter de almindelige Regler om
Klage over Foresatte at føre saadan Klage. I
andre Tilfælde kan hau derimod undslaa sig for
at modtage Straffen ved at
henskyde ,sig under Rettergang.
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4. I andre Tilfælde kan Straf kun tilkjendes
ved Krigsretsdom.
An m, 1. De Straffe, som ved Krigsret kunne tilkjendes
den Menige, ere i det Væsentlige Følgende:
Irettesættelse, simpel Arrest , ensom Arrest,
Arrest i Bøien (simpel eller streng), mørk Arrest pas indskrænket Kost, Fængsel paa Vand
og Brød (simpelt eller strengt), Statsfængsel,
Strafarbejde og Livsstraf.
Som Tillægsstraf kan den Menige idømmes
Fjernelse fra sin Afdeling, og Tab af Ordener
og Hæderstegn kan være en Følge af visse
Straffe.
2. Vagtarrest udholdes i et Arrestlokale paa en
Vagt.
Ensom Arrest er Vagtarrest, der udstaas
Ensomhed. Brugen af R,øgtobak tilstedes ikke
den Arresterede.
Arrest i -Nier) er enten simpel eller streng;
i første Tilfælde fængsles den Paagjældende om
det ene Ben og i andet om begge Ben til et
fast Punkt i Gulvet, men saaledes at han ikke
hindres i at staa, sidde og ligge. Han erholder
sædvanlig Kost og udløses daglig en Time.
Brugen af Røgtobak tilstedes ikke. Om Natten
gives de fornødne Tæpper, dog intet Sengetøi.
Mørk Arrest er ensom Arrest, der udholdes
i et mørkt Værelse. Den indskrænkede Kost
bestaar af et Maaltid varm Mad. om Middagen
men iøvrigt kun af Vand og Brød.
Fængsel pas Vand og Brød er enten simpelt
eller strengt Fængsel paa Vand og Blød. I
begge Tilfælde gives der den Paa,gjældende intet
Andet at nyde end Vand og Brød og dertil
Salt. Brugen
af Røgtobak tilstedes ham ikke.
Straf af- simpelt Fængsel pas Vand og Brød
fuldbyrdes med de Mellemfristet-, som den borgerlige Straffelov forskriver. I de Dage, Straffen
afbrydes. sættes den Fængslede i Vagtarrest, forsaavidt den militære Dvrighed, der lader Straffen
fuldbyrde, ikke finder, at han uden Betænkelighed kan være pas fri Fod. Straffen bør, saalænge den Fængslede hensidder pas Vand og
Brød, saavidt muligt være forbunden med Ensomhed.
Straf af strengt Fængsel pas Vand og Brød
udholdes i mørkt Fængsel og er stedse for-
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bunden med Ensomhed. Den Fængslede erholder ikke Madrats eller andet at ligge paa
end den blotte Brix, men der gives ham om
Natten Tæpper til at brede over sig og en
Skraapnde eller Pølle til at lægge under Hovedet. Straffen fuldbyrdes uden Afbrydelse, naar
den ikke varer over 5 Dage. For længere Tid
tilkjendes den i 2 eller flere Gange 5 Dage, og
der tilstaas da efter hver Gang, inden den igjen
fortsættes, en Mellemfrist af 5 Dage, i hvilke
den Paagjældende vel forbliver i ensomt Fængsel,
men dette gjøres lyst og forsynes med det for
militære Fængsler sædvanlige Leie.
Statsfængsel udstaas i særligt dertil indrettede Fængsler.
Strafarbeide er enten Tugthusarbeide eller
Forbedringshusarbeide.
Livsstraf, som tilkjendes efter de militære
Love fuldbyrdes offentlig ved Skydning.
En Menig, der ofte har været straffet og deraf
mindst 1 Gang efter • Krigsretsdom, kan Krigsretten foruden den egentlige Straf dømme til
at fjernes fra sin. Afdeling; han bliver da efter
Omstændighederne at betragte som forlods udtagen til fortsat Tjeneste og anvendes efter
KrigsbestyreIsens Bestemmelse. Den, -der saaledes er fjernet fra sin Afdeling, kan dog, naar
han under denne særlige Tjeneste viser Flid og
god Opførsel, efter '2 Maanede,rs itraffri Tjeneste afJurisdiktionsehefen atter sættes tilbage
til sin Afdeling, men forser han sig herefter
paany, kan han uden Dom fjernes og kan ikke
mere i Fredstid sættes tilbage.

Forhold ved Forhør og Krigsret.

5. Et Krigsforhør over en Menig dannes
af i Kapitain, i Premierlieutenant, i Sekondlieutenant og i Auditør, hvilken sidste alene
udspørger saavel Klageren som den Anklagede
og Vidnerne. Forsaavidt Sagen skal afgjøres
ved Krigsretsdom, er det tilladt, inden Dommen
falder, at indgive et skriftligt Indlæg (Deduktion) i Sagen, Gg der kan til dette Brug fordres
Udlaan af en Afskrift af Akterne.
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6. Enhver, der møder for et Forhør, skal
besvare de Spørgsmaal, Auditøren gjør hani,
bestemt, tydelig og overensstemmende med Sandheden. Vidner kunne komme til at beedige
deres Udsagn.
7. En Krigsret dannes, naar Sagen angaar
en Menig, af 3 Underklasser (2 Menige, 2 Korporaler, 2 Sergenter) og 4 Overklasser (2 Sekondljeutenanter, 2 Premierlieutenanter, 2 Kapitainer og 1 Oberst eller Oberstlieutenant, hvilken
sidste har Forsædet i Retten). Auditøren foredrager Sagen.
8. Som D ommer e i en Krigsret indtage de
Menige, naar Formanden befaler, at Retten skal
sættes, Plads bag Sekondlieutenanterne, Hvad
Auditøren oplæser og foredrager for at gjøre
R,ettens Medlemmer bekjendte med Sagens Beskaffenhed, skulle de følge med største Opmærksomhed, saaledes at de tilfulde forstaa Sagen og
de Lovsteder, hvorefter der skal dømmes, Kun
derved blive de istand til at dømme i Overensstemmelse med den Ed, Rettens Medlemmer aflægge, og som gaar ud paa, at de ville dømme
retfærdig og upartisk, saa at de kunne forsvare
det for Gud og Lovene.
9. Efterat Auditøren har endt sin Oplæsning,
Forklaring og Indstilling til Krigsretten, træde
Rettens Medlemmer paa den af Formanden
dertil givne Befaling ud for klassevis at overveje ag aftale, hvorledes de ville dømme i Sagen.
Naar de igj en kaldes ind, afgiver den Ældste i
hver Klasse franeden sin Klasses Stemme til
Auditøren, der nedskriver den i Protokollen, som
derefter underskrives af Klassens Medlemmer.
Ere disse ikke enige, afgiver hvert Medlem sin
Stemme.
10. Dersom den afgivne Stemme skulde afvige fra Auditørens Indstilling, er den, som af-

giver en saadan, pligtig at begrunde den; skulde
den stride mod Lov og Ret, bliver der af Auditøren betydet ham det Urigtige heri, Vil han
ikke herefter forandre sin Stemmegivning, bliver
dette tilligemed Begrundelsen tilført Protokollen,
forat han efter Omstændighederne kan blive
dragen til Ansvar derfor.
11. Stemmeflerhed af Klasserne afgjør, hvilken Dom der endelig skal afsiges.
12. Rettens Medlemmer skulle stedse holde
Stemmegivningen hemmelig, ag i de Sager, hvori
Dommen ikke strax bliver offentliggjort, gjælder
dette ligeledes om den afsagte Dom inCltil dens
Offendiggjørelse.
13. Det er Rettens Medlemmer forbudt at
gaa i Forbøn om Naade for den, over hvem de
have fældet Dom.

61

Anden Afdeling.
Udrustningen.

Indledende Forklaringer.
1. Alle de Redskaber eller Gjenstande, en
Hær behøver for at forberede sig til Krig eller
for at føre Krig, kaldes under Et Hærens
Materiel.
2. Ved U d ru stni n g forstaas det Materiel,
der er bestemt til at føres med i Felten af Soldaterne. Den deles i Vaabe n, Beklædning
og Udstyring.
3. Yaabnene ere svært Skyts (Kanoner,
Morterer og Mitrailleuser), Haand sky t s (Rifler, Karabiner og Pistoler) og blanke V a aben
(Sabler og Sabelbajonetter), der ogsaa kaldes
Sidevaaben.
Til Vaabnene hører dels Ammunitionen
(Krudt og de forskjellige Slags Skarp), dels
Skyt sunde rl aget (Affutager og Briske) og
dels de R e k vi site r, som benyttes til deres
Betjening, Haandtering, Behandling og Vedligeholdelse.
4. Beklædningen deles i Overmundering
og TJudermundering.
Til Overmundering henregnes Frakke, Benklæder, Kepi, Hue, Kappe med Remme, Tornyster med Tilbehør, Livrem med Sværdtaske,
Lommetaske (Patrontaske), Feltflaske med Rem,
Brødpose med Rem og Hylster samt uldne Vanter.
Til Undermundering henregnes Underbeklædningsgjenstande, Halsbmd og Fodtøi.
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5. Til Udstyringen høre saadanne Gjenstande,
som mere eller Mindre ere bestemte til fælles
Brug, saasom Faner og Estandarter, al Slags
Train med tilhørende Pakmidler (Hesteudrustning), Telte, Værktøi, Kogekjedler o. L.
6. Staten leverer Vaahen og Overmundering
til den Værnepligtige, medens han er indkaldt
til Tjeneste.
Dog kan han ogsaa selv anskaffe og faa
Tilladelse til at benytte i Tjenesten de Overmunderingssager, der henhøre til hans Uniformering, naar Sagerne med Hensyn til Stof og
Snit ere befundne prøvemæssige, hvorved dog
bemærkes, at den indre Udstyring med For,
Vattering o. s. v. kan afvige. Den Værnepligtige
kan ogsaa under Fredsforhold faa et Sæt nye
Overmunderingssager udleveret af Afdelingens
Beholdninger mod kontant Betaling.
For Slid paa Vaabenfrakke , Klædesbenklæder og Hue, der ere Eiendomssager, tilstaas
paa Fredsfod en daglig Overmunderingsgo dtgj ørels e, som optages i en Afregningshog
og udbetales den Paagjældende 'ved Hjemsendelsen eller, forsaavidt han maatte være tjenestegjørende den 31te Marts, da med det ham til
denne Dag tilgodeskrevne Beløb. Tilgodegjort
Overmunderingsgodtgjørelse kan anvendes til
Dækning af Boggjæld. For Slid paa enkelte
af de nævnte Sager eller andre til Uniformeringen hørende Gienstande gives der ingen G-odtgjørelse.
Ingen, der faar Godtgjørelse for selvanskaffede Sager, kan samtidig faa udleveret Sager af
samme Slags, der tilhøre Staten. Forsømmer
den Paagjældende at vedligeholde Eiendomssagerne, eller bliver et Stykke kassabelt, og han
vægrer sig ved at anskaffe et nyt Stykke til
Erstatning, bliver det ham forbudt at bruge det,
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og G-odtgjørelsen bortfalder, hvis et saadant Munderingsstykke hører til de ovenfor betegnede, for
hvilke Godtgjørelse for Slid gives; det Samme
gjælder, naar han uden Tilladelse sælger, bytter
eller pantsætter nogen af Sagerne. Han bliver
da forsynet paa sædvanlig Maade; men fuldstændiggjør han paany sit Sæt, tilkommer der
ham atter Grodtgjørelse.
aar en hjemsendt Værnepligtig indkaldes
og medbringer sine Overmunderingssager i tjenestedygtig og foreskreven Stand, kan han benytte dem og derfor oppebære Godtgjørelse.
Paa Feltfod og en umiddelbart derpaa følgende Kantonnementsfod betales ingen Overrnunderingsgodtgjørelse ; men den Værnepligtige kan
dog vedblive at bære sin Eiendomsroundering,
naar den holdes i befalet, tjenetedygtig Stand.
Afdelingen kan under disse Forhold kjøbe Sagerne af den Paagjældende.
Skulde Krigsbestyrelsen hæve den givne Tilladelse til at bære egne Overmunderingsstykker,
afkjøber den de Paagjældende disse, de Tjenestegjørende strax, de Hjemseridte ved næste Indkaldelse , forsaavidt Sagerne ere overensstemmende med de vedtagne Prøver,, ogsaa med
Hensyn til indre Udstyring, og derhos tjenestedygtige.
7. Undermunderingen anskaffes af den Værnepligtige selv og er hans Eiendom; men for Slid
paa samme beregnes der ham saavel paa Fredssom paa Krigsfod en daglig U ndermund eringsgo dtgj ør else, der optages i Afregningsbogen og som Regel udbetales Manden ved hans
Hjemsendelse, men ogsaa kan anvendes til Dækning af Erstatningskrav.
Hvis han ikke er i Stand tiI selv at tilvejebringe de befalede Undermunderingssager, anskaffes de paa hans Regning; har han derved
54'
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paadraget sig Gjæld ved sin Hjemsendelse, kunne
Sagerne fratages ham og sælges til Dækning af
Gjælden ; det mulig overskydende Beløb bliver
da udbetalt ham.
8, Bepakningsrekvisiter (se Side 141)
leverer Staten ikke til Konstablen ; de skulle
anskaffes af ham selv.

Første Afsnit.
&skrivelse af hl svue Skyls mdd
1. Det svære Skyts er af Støbesta al eller
af Støb ej ern med eller uden Ringe af Staal.
Det inddeles efter Formen i Morterer og Kanoner.
Mo te r e rn e ere kort Skyts, der udkaster
Skarpet med smaa Ladninger i høie Baner mod
vandrette og dækkede Maal.
K anon e rn e ere langt Skyts, der udskyder
Skarpet med store Ladninger i flade Baner mod
opretsta aende Gjenstande, som Tropper, Skibe,
Mure o. L. En særegen Art af Kanoner ere
Mitrailleuserne, der have mere end et Løb.
'2. Det Skyts, der fortrinsvis er bestemt til
at bruges ved Kamp i aaben Mark, kaldes
Felts ky ts; det, der er bestemt til Brug ved
Angreb paa. Fæstninger, kaldes Beleir in g ss y ts, medens det, der bruges ved disses Forsvar, kaldes Fæstningsskyts. Kys tskyts
er bestemt til Forsvar af Kystbefæstninger.
3. De forskjellige Slags Skyts benævnes efter
K alib r et, der angiver enten
ægten i bele Pund eller
T værma al et af den fulde Jernkugle, der
passer nøiagtig (i riflede Kanoner over Felterne)
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Løbet. Tværmaalet angives i Tommer ved
den 11" Forladekanon og 15" Stenmorter, ved
ane Bagladekanoner i Centimeter, undtagen ved
dem, hvis Skarp og Ladning ere forbundne paa
samme Maade som i Geværpatronen ; disses Kaliber angives i Millimetre.
Til at adskille de enkelte Kanoner (Morterer) fra hverandre benyttes K a l ib r et og L ø b enum re t, samt hvis Støbningen af samme Kaliber er foregaaet mere end et Sted, tillin
Støbestedet og Støbeaaret, f. EX. 12 te
il
Riffelkanon ,kker 1864 Nr. 7, 35'/,' Staalkanon
Nr. 5,
4. Er det indvendige hule Rum i Kanonen
eller Morteren glat, kalde
s Skytset g 1 atl øh e t;
er det forsynet med snoede Fordybninger, R iff el gang e , kaldes det riflet.
i

Det glatløbede Skyts.
5. De g I tl øbede morterer cre 24 Er, 84
og 168 Er, der udkaste Granater, og den 15"
Stenmorter, som udkaster en Mængde Sten eller
mindre Granater.
6. De 84 fr og 168 ' Morterer, samt
den 1 5 " S t e nm ørt er bestaa af et bagtil afrundet Bagstykke, der ved et Fald forenes
med et Fors ty kk , paa hvilket findes Hoved,
Hals og Halsbaand. Tapperne med Tappeskiver sidde saa langt tilbage, at Morterens
Forstykke bliver tungere end Bagstykket. Paa
Hovedet og bag Fænghullet, der gaar gjennem Bagstykket, og gjennem hvilket Ladningen
tændes, er der indhugget Kors, som kunne benyttes vedgSideretningen; paa Hovedets Forflade,
Mundin sfladen, er dor indhugget Streger,
som kunne benyttes ved Høideretningen.
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Paa Tapperne hviler Morteren i Underlaget
og dreier sig om dem; Tappeskiverne forstærke
Tapperne og give Morteren et fastere Leie
Underlaget.
7. Den 24 Morter eller Haandmorter en afviger fra de foran beskrevne Morterer
deri, at dens Bagstykke i skraa Retning er støbt
i Et med en F o d, paa hvilken findes 2 A x elarm e med Lunstikhuller og et Vogn st a n g shul med Boltehul, til Anbringelse af 2 Hj ul
og en Vognstang, ved Hjælp af hvilke Morteren kan kjøres.
8. S j æ le n er det hule Rum i Morteren, i
hvilket Ladningen og Skarpet indbringes. Den
ender fortil i Mu n din g e n og bagtil i B und e n
og deles i K amre t, hvor Krudtladningen lægges,
L ei e t, hvor Skarpet lægges, og L øb e t, den
forreste Del, som Skarpet gjennemløber.
Sjælens Midtelinie kaldes Kj ær n eli nien.
9. De glatløbede Kanoner ere enten
K u gl ek an oner , som særlig ere indrettede
til at udskyde fulde Kugler, eller
Gr an a tk ano ne r,, som særlig ere bestemte
til at udskyde hule med Krudt fyldte Kugler,
Granater.
De glatløbede Kanoner ere udstyrede som
Mortererne ; kun har Bunden en Stødbund sforstærkning, hvortil slutte sig Druehalsen
og D ru e n, som letter Haandteringen af Kanonen. Stødbundsforstærkningen har en A ns at s for Opsatsen, en inddelt Messingstang ,
der benyttes som bageste Sigtepunkt og foroven har et Hoved med Sigtekjærv; i Opsatsansatsens Hul anbringes Opsatsen og fastholdes
ved en Klemskrue. Paa Kanonernes Hoved
findes en Skruemoder til Falk en, en Messingcylinder med Spids, der benyttes som forreste
Sigtepunkt.
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A n m. Den 84 il" Kuglekanon, der ligner den 84
R. K. I, har ligesom de riflede Forladekanoner
Sigtemidlerne paa Siden af Stødbundsforstærkningen og Tappen.

Det riflede Skyts.
10. Det riflede Skyts er særligt indrettet til
at udskyde Spidsgranater, og for de sværeste
Kanoners Vedkommende tillige fulde Spidsskarp
eller Granater, der ikke benytte Brandrør.
Det rillede Skyts er dels Forlade- dels Bagladeskyts ; de i Punkt 6-9 anførte Benævnelser
bruges ogsaa ved dette Skyts.
Løbet er forsynet med Fordybninger, Ri ffel g an g e ved hvilke Projektilet tvinges til at
er Riffelgangenes Snoning, der i Aldreje si°. eft
mindelighed gaar fra Venstre til Heure.
Ved Forladeskytset tvinges Projektilet til
at følge Riffelgangene ved, at det er forsynet
med Knaster, der glide i Riffelgangene, ved
Bagladeskytset derved, at Projektilet er forsynet
med K obberbælter, i hvilke de imellem
Riffelgangene liggende skarpkantede Dele af
Løbet, Felterne skære sig ind, naar Projektilet udskydes. Det riflede Skyts skyder bande
længere og sikrere end det glatløbede, som derfor ogsaa efterhaanden vil gaa ud af Brug.
11. Af riflede Forladekanoner haves 4,
36 il", 84
II, 84 S s I
1 2 W, 24 W. 30
og 11" Rifielkanoner.
12. De 4 Riffelkan oliers Løb har 6
Riffelgange. De mangle Halsbaand og Fald,
men For- og Bagstykke forenes jævnt ved et
Mellemstykke, paa hvilket T app er med
T app eskiv er sidde. Paa Hovedet findes en
a lk efo d, hvori Falkens Skruemoder er anbragt; foroven i Stødbundsforstærkningen er en
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Karnis, hvori Opsatsk lodsen fastgjøres;
Klodsen dreier Op satshylstro t sig om en
Tap, og dets vandrette Stilling ses ved Hjælp
af en paa det anbragt Libelle. Opsatsen bestaar af en in dre og en ydre Stang, af hvilke
den første bærer et til Siden forskydeligt Hoved;
Opsatsen har bagpaa Inddelinger svarende til
Hundreder af Alen.
13. De 24 9 9 og 36 7/S' samt de 8 4 iV R. K. II
have ligeledes 6 Riffelgange. I ydre Form ligne
de ganske de glatløbede Kanoner ; kun er Bagstykket indtil henimod Tapperne omlagt med
S t a al ringe, Falkens Skruemoder anbragt paa
venstre Tappeskive og en Opsatsklods paa venstre Side af Stodbundsforstærkningen; Opsatsen
er en inddelt Staalstang med forskydeligt Hoved.
De 84 Er Riffelkanoner have paa Mundingsfiaden
2 Ha ger til Ladebørens Anbringelse, medens
Projektilet sættes ind.
14. De 3 0 rtr og 84 71' R. K. I have henholdsvis 3 og 6 Riffelgange og mangle Hoved,
Halsbaand, Fald og Opsatsansats, men ere
øvrigt som de i Punkt 13 nævnte Kanoner.
15. De 12
og 11" Riffelkanoner have
henholdsvis 6 og 9 Riffelgange, men ere i øvrigt
som de i Punkt 14 nævnte Kanoner; kun sidde
her Tapperne ved den 12 71' Kanon paa næstforreste, ved den 11" Kanon paa den forreste
Ring, T a pr ingen, i yderste Lag. Sigtemidlerne er ved den 12 iV Kanon anbragt paa
høire Side, ved begge Kanoner sidder Falkens
Skruemoder paa Tapringen.
Paa den 11" Kanons Mundingsfiade er der
anbragt 2 Tapper til Ladebøren, og fortil ovenpaa Forstykket til Projektilets Opheisning en
Kran , en med Krog forsynet Jernstang, som
dreier sig om et Hængsel. Endvidere findes
paa hver Side af Bagstykket en Tap til Befæstelse af Elevationsapparatets Tandbuer.
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16. Det ri fl e d e Bagladeskyts er dels J e r nsky t s, omlagt med Staalringe, dels Staalk a.
noner og endelig Mitrailleuser.
Ved Bagladeskytset mærkes af hule Rum
foruden de tidligere nævnte Lade hu l 1 e t, hvorigjennem Kanonen (Morteren) lades. T æ tri n g s1 e ie t, Kamrets bageste udvidede Del, samt ved
Kanoner med Kilemekanisme Ki 1 e h ull e t.
17. Af Bagladejernskyts haves ;
29 Centimeters Jernkanon (forkortet 29"J. K.)
15
lang —
( — 15' 1. J. K.)
( — 15' k. J. K.)
15
kort —
12
12"J. K.)
19
Morter - ( — 19' M.)
18. Den 29' J ernkan on har 2 Lag Sta alr ing e om det cylindriske Bagstykke. Tapperne sidde paa den tredie Ring forfra. F o rstyk ket er kegleformet og forholdsvis langt.
Kam ret har bagtil et konisk Tætringsleie.
T æt ri ngen er af Kobber og støtter, naar Raglademekanismen er lukket, mod en kobberring,
Slutri ng e n , som er indlagt i den forreste
Flade af Rondellen, der atter er befæstet til
den lø se Stødbund, en svær Staalskrue hvis
Møttrik er i Lad eh ul 1 e t, der ligger i Kam'
rets Forlængelse.
Skruegængerne, der ere stærke og af
trekantet Gjennemsnit, ere borttagne paa hveranden Sjettedel af Stødbundens og Ladehullets
Omkredse, saa at der paa hveranden Sjettedel
er glatte Cylinderflader. Naar Skruens Gænger
sLa lige ud for de glatte Steder i Ladehullet,
kan den sættes ind paa sin Plads, og ved at
dreies 'f, Omgang komme G-ængerne i Indgribning, og Kanonen er lukket.
Naar Mekanismen skal aabnes dreies Skruen
Omgang tilbage og trækkes ud
' ; den glider
da ud af Ladehullet og kommer til at hvile paa
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en Konsol, der ved et Hængsel er befæstet
bag paa Kanonen. Denne Konsol kan med
den paa den hvilende Skrue dreies til Side, saa
at Ladehullet bliver frit.
F æn g h ul 11 e t er boret i Kjærneliniens Forlængelse gjennem en i Stødbunden indsat Tap.
Kanonen har pan hver Side af Bagstykket,
som den 11" Forladekanon, en Tap til Befæstelse af Elevationsapparatets Tandbuer.
S igtemidlerne ere de samme og anbragte
pan samme Maade som ved den 11" Forladekanon.
19. De 1 2' og 1 5' J ern kanoner ligne
den 29' Jernkanon, men Forstykket har et
Hoved og forenes med Bagstykket ved 2 cylindriske M elle in s tyk k e r, der optages af de
2 forreste Ringe , af hvilke den næstforreste
bærer Tapperne med Tappe dr uern e. Kanonerne have kun et Lag Ringe. Baglademekannismen er som den 29" ernkanon, kun er Konsollen erstattet af en Konsol ri n g.
Forneden er der fæstet til Kanonerne 2
Leier for Finretningsapparatets Axel.
Denne er mellem Lejerne skrueskaaret for en
M ø t tri k , der ved en Bolt er forbunden med
Elevationsapparatets Tandbue.
Opsft ts e n er en hul Staalstang med Hov e d ; den fastholdes i den rette Højde ved en
løs Muffe, der ved en Kle mskrue skrues
fast til Stangen. Hovedet bestaar af en hul
Cylinder, hvori ligger en Ledeskrue; denne
omsluttes af en M ø tt ri k , der bærer en Si g tep 1 nd e med Kj æ r v, som rager op gjenneni en
Sli dse i Hovedet. I øvrigt er Opsatsen som
den 4 R' Riffelkanons.
20. Den 19' Morter er kortere end de i
Punkt 19 nævnte Kanoner, men er ellers som
disse.
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Elevationen gives ved Hjælp af en i 2 stærke
Øskener paa Morterens nedadvendende Side fastgjort Tandbue, der gaar gjennem Morterstolens
Brystrigel og er i Indgribning med Elevationsapparatets indvendige Drev.
21. Af Bagladestaalkanoner haves Kanoner
uden eller m d Enhedspatron.
22. Af Kanoner uden Enhedspatron, : hvis
Projektil og Ladning ere adskilte, haves :
9 Centimeters Staalkanon,M. 1876, (9" S. K.),
15
—
kort do.
- 1884, (15' k. S. K.),
15
— 30Kal. lang do. - 1885, (15' 11„ S.K.),
17
— 30
— do. - 1887, ( 17' 11 50 S. K.),
bestemt for Prøvestens Kasematter,
17
— Staalkanon. M. 1889. (17 — 1-1„ S. K.),
'
bestemt for
Søfoi• ternes Platformbatterier.
24
40 Kal. lang Staalkanon, M.1889, (24'
1
140 S. K.),
30 1 / 2 — 35 Kal. lang Staalkanon, M. 1886,
( 301 /2 em Lins S. K.),
35% — 30 Kal. lang Staalkanon, M. 1882,
( 35 Vs em II3o S. K.).
23. 9' St a al kan o n eller Feltkanon af Model 1876 bestaar af et kegledannet Forstykke,
et med 5 Ringe, af hvilke den næstforreste bærer
Tapperne, omlagt Mellemst y kke, hvis større,
forreste Del er kegledannet, medens den mindre
bageste Del er cylindrisk ligesom Bag s ty kk et ,
der har et paa Tværs gaaende vandret Hul,
K ile hu 11 e t, til Baglademekanismen og et
Ladehul.
Kamrets Bagende er der ud dreiet et Kugleleie for en T æ tri n g af Staal, der fortil passer
i Løbet og bagtil er plansleben, for at T æ tplade n, der sidder i en Fordybning paa Bundstykkets, Kil e n s, Forside, kan slutte lufttæt
til den. B u nds ty kk et, der lukker for Kam-
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ret, indskydes i Kilehullet fra venstre Side og
fastholdes paa sin Plads ved Slut sk ruen, der
ogsaa tjener til at trykke Bundstykket helt ind
og derved presse Tætpladen mod Tætringen.
I Kilens højre Ende findes et Lad eh ul af
samme Tværmaal som Kamtet ; i Ladehullet er
anbragt en Metallade bøsse, der fastholdes
af '2 Styr eskruer, hvis Hoved glider mellem
Lister foroven og forneden i Kilehullet og styrer
Kilen under Bevægelse. Naar Kilen, eiterat
Slutskruen er løsnet, trækkes saa langt ud, som
Grændseskru en, der gaar ned i en Fordybning i Kilen, tillader, ligge Kamret og de to
Ladehuller i hverandres Forlængelse.
F æ n ghull et gaar gjennem Grændseskruen,
Kilen og Tætpladen.
F alk en er anbragt paa høire Side af forreste Ring.
Opsatsen, der er anbragt paa højre Side
er af lignende Art som til den 12'
af Kanoner
og de 15 cm Jernkanoner.
23. Den 1 5' korte Staalkano n ligner den
9 cm Staalkanon, kun er dens Baglademekanisme
en Skruemekanisme af samme Art som den 29'
Jernkanons, dog at Tætringen er af Staal og Tætringsleiet et Kuglebælte. Tapperne have Tappedruer ; venstre Tap bærer Indskriften „Til Fædrelandet", høire Tap „Fra de danske
Kvinder".
cm
Opsatsen er som den 9 Staalkanons.
25. Den 15'' lange Staalka.non og den
3 5 1 / 2 cm Staalka no n have Mekanisme som den
Staalkanon ; dog findes der i Kilen intet
Ladehul, da den ikke rækker ud over Kanonen
paa højre Side, men kuncm en halveylindrisk Uddrejning. Da den 35% Kile er saa tung, bevæges den ud af og ind i Kilehullet ved Hjælp
af en Transportskrue, der har sine Lejer i Kilen
og sin Møttrik i Kilehullets øverste Flade.
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Kanonerne bestaa af et Kjærnerør, en
K a pp e og flere Ringla g. Kjærnerøret, der
gaar fra Mundingen til Kilehullet er paa sin
forreste Del, F or stykket, omlagt med Staalringe ; bag Forstykket er Kjærnerøret omlagt
med Kappen, der rager ud over Roret bagtil og
danner det uringede Bagstykke, hvori Kile og L ad e hul findes. Kappen er hen til Kilehullet omlagt med Staalringe; Sammenstødet
mellem bageste Ring og Bagstykket dækkes af
B aan d e t.
Paa hver Side af Kanonen er der en Tap
til Elevationsapparatets Tandbue, og paa Kanouens bageste Del en Krog til Pl o ng e kj æ d en,
der hindrer, at Bagstykket gaar for høit op,
og en Stoppe kj æ de, der hindrer Kilen i at
trækkes for langt ud. Paa Bagstykkets Bagflade findes Rag er til Laderør og Projektilbør,
og ved den 35'/, Kanon til Sættertovene.
Til høire Tap er befæstet en A r m, hvis
anden Ende har en Tandbue, der er i Indgribp
ing med den paa Rapperten anbragte Elev acm
t io ns skiv e s Drev. Den .15 Staalkanons
Tapper have Tappedruer.
Sigtemidlerne ere anbragte paa begge Sider
af Kanonen, Opsatsen i et Hyls te r i et lodret
Hul i Bagstykket. Opsatsen er som ved de
12"n. og 15' Jernkanoner. Til Kanonerne høre
desuden et Sæt Traa d viserer ellercmSigt er am mer af lignende Art som de 17 Staalkanoners.
I øvrigt ligne Kanonerne den 9' m Staalkanon, kun ere Dimensionerne større; ogsaa Benævnelserne ere de samme.
den 24em
26. De 17 cm Staalkanoner,
1
Staalkanon og den 30 '1 2 " Staalkanon
naar undtages Størrelsen, den 351]2cm
Staalkanon; dog have Tapperne Druer.
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Falkene kunne erstattes af Tr aad v is er er,,
bestaaende af en Ramme med en vertikalt udspændt Traad. Opsatsen fastholdes i sin Stilling ved en Kle mskrue med Fj er; Opsatsstangen er forsynet med Tænder, som gribe ind
i et Drev i Opsatshylstret; Opsatsens Hoved
bestaar af en fast og en løs Del, hvilken sidste
bærer et andet T r an d vis er, i hvis Ramme der
er anbragt to vertikale og en horizontal Sigtetraad.
27. Af Kanoner, der have Enhedspatron, 0:
Projektil og Ladning samlede ved et Metalhylster, haves:
47 11 42 Kal., lang hurtigskydende Staalkanon,
M. 1887, (47" 1 142 h « S. K.),
47" 44 Kal. lang hurtigskydende Staalkanon,
M. 1886, (47
"/ b. S. K.),
75' hurtigskydende Staalkanon, M. 1889, (75'"
h. S.
K.).
471
S taalkan o n er ligne hinanden,
28. De
kun er den 42 Kal. lange Kanon lettere, idet
navnlig Forstykket er stærkere afdreiet, medens
Forstykket ved den 44 Kal. lange er kegledannet.
Kanonen bestaar af et Kjærnerør og en
Kappe, samt en Forbindelsesring, skruet
paa Kjærnerøret og Forenden af Kappen. Kanonen deles i Forstykket, Mellemstykket
med Tapperne og Bagstykket, den bageste
firkantede Del af Kappen, hvori Kil e- og L a .d ehul findes. Kilehullet er lodret og firkantet i
Gjennemsnit; Ladehullet, der er en Slags Forlængelse af Sjælen, er aabent foroven.
Til Bagstykkets venstre Side er befæstet efi
Skulderkrykke (af —Worm) med Skjærm
til at opfange udkastede Patronhylstre; den lodrette Arm har Haandtag og en Kautsehukpud e. Til Bagstykkets højre Side er fæstet et
Pistolgreb med Aftrækker. Ved Krykken
og Pistolgrebet gives Højde- og Sideretning.
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Kilen er en Staalklods, der indføres franeden og glider langs S:tyr elist er i Kilehullet;
dens Bevægelse begrændses af en S to pp eskru e,
der griber ind i Kilens Grænd sen o t paa venstre Side.
I Kilens Forflade er indsat en Re k ulplade med Hul til Slagstiften, der er befæstet til den ligeledes i Kilen indlagte Hane;
Hanen har forneden en Bøs n in g, hvortil er
befæstet Slagfjeren med 2 Arm e ; igjennem
Bøsningen gaar Han e b olte n, hvorom Hanen
dreier sig; paa Boltens høire Ende sidder en
S pæn d e ar m, ved hvilken Hanen spændes ved
Mekanismens Aabning. I den: spændte Stilling
holdes Hanen ved Stangen, der af Stangfj er en trænges ind i en Ro paa Hanens Bøsning; Stangens ene Ende paavirkes af Aftrækkeren.
Aabning og Lukning af Mekanismen sker
ved en Krumtap arm, som har sit Leie i
Bagstykket og med en Tap griber ind i
Rende i Kilen. Udenfor Bagstykket sidder der
paa Armen et togrenet Haandtag og en
kort Spændearni, der under Mekanismens
Aabning virker pan Baneboltens Spændearm.
En Udtrækker er indlagt i Bagstykkets.
venstre Side; den har fortil en Hage, der griber
om Patronkraven, og dens Bevægelse foregaar
ved, at den med en T ap griber ind i en Rende
Kilen.
F alk og Opsats cre af samme Art som
ved de 17' m S. K.
29. Den 7 5' Staal kanon ligner den 9m"
Staalkanon; men den har Hoved, lø se T app edruer og paa venstre Side af Bagstykket en
T and bue, der er i Indgribning med Elevationsapparatets Drev.. Den bageste Del af Bagstykket er paa alle Sider plant afskaaret.
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Kilen indføres fra højre Side. I Slutskruens
Haandtag er indlagt en H ag e, der ved en
''
Klemskrue kan fastholdes i to Stillinger.
Kilen er forsynet med en lignende Affyringsmekanisme som ved de 47' Staalkanoner. Naar
Hagen i Slutskruen er helt tilbagetrukket, sker
Affyringen paa lignende Maade som ved de 47'
Staalkanoner. Anbringes Hagen i sin fremskudte
Stilling, griber den under Kilens Indsættelse ind
i Affyringsmekanismen og bevirker derved Skuddets Afgang i samme Inieblik, Kilen er helt
indsat.
30. Af Mitrailleuser haves 2-hibede og 101 -iibede ; ved begge ere Løbene 8" Geværløb
med forstærkede Vægge og omgivne med en
Metalkappe.
31. Den 2-løbede Mitrailleuses Kappe
bestaar af et svagt kegledannet F ars ty k k e og
et firkantet Ba gstyk k e.
Løbene rage udenfor Kappens Mundingsflad e.
Forstykket har fortil Hoved samt en Sigtekornsring.
B a g stykket, i hvilket Baglademekanismen
er indesluttet, har H æn g s els øi er til Forbindelse med Affutagens Overdel og Stilleskrue,
samt en
vandret Axel, hvorpaa et Sving kan
anbrin g es. Ba g stykkets øverste Del er dr e i el ig t
om en ''Axe og t'har et Udsnit for Fød ere nd en,
hvorigjennem Patronerne indbringes.
Paa Axlen sidder et dobbelt K a mh j ul
som er i Indgribning med 2 G afl er, der have
Udskæring passende til Hjulets Kamme. Til
den forreste af Gaflens Grene er L as en befæstet; Laasen bestaar af et R ør , hvori S 1 a gstif t e n findes, og som forneden har en Rende,
hvorigjennem Stangens kort e Arm rager op
foran Slagstiftens Hoved ; til Røret er befæstet
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en Udtrækker. Stangens lange Arm paavirkes under Omdreiningen af en Del af Kamhjulet saaledes, at Stan g fj er en s frie Ender
sammentrykkes, idet Stangens korte Arm og
med den Slagstiften føres bagud. Idet Kamhjulet ophører at trykke paa Stangens lange
Arm, udvider Stangfjeren sig og trykker Stangens korte Arm fremad , hvorved Slagstiften
farer frem, og Patronen tændes.
Til Kamhjulets højre Skive er fastgjort en
Ledeskinne, der fortil har 2 Udsnit, der
ligge skraat mod Løbenes Axe; heri bevæger
sig en L a de sk aa, I, paa hvilken Patronerne
falde ned og føres af Laasen ind i Kammeret
langs bevægelige S ty r eli ster, der under Patronens Indsætning trykkes nedad af Laasen.
Naar Laasen efter Patronens Affyring gaar tilbage, trækker Udtrækkeren Patronhylstret ud;
naar
Listen, idet Laasen slipper den, hæver
sio. op, skyder den Hylstret ud til Siden, og
idet Ledeskinnen fører Ladeskaalen ti/ Siden,
falder Hylstret ud af en Aabning paft Siden af
Kappen.
32. Ved den 10-løbede Mitrailleuse ere Løbene
befæstede til en Tromle, med hvilken de kunne
dreies. Dreiningen sker ved et Haand svin g,
der kan anbringes enten paa en bagudgaaende
Tap eller, til langsommere Skydning, paa en
Tap paa Siden. I Tromlen er der for hvert
Løb
et L eie for et Bu n d sty k k e med Slagstift
o g Udtrækker. Under Omdreiningen føres Bund, b
stykkerne frem og tilbage og indsætte derved
Patronerne i Løbet, trække Hylstrene ud, samt
spænde Slagstifterne og slippe dem, naar Patronerne skulle affyres. Fødningen sker ved en
Ladetromle.
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Andet Afsnit.
ricskrivolsB af Afffitagr, BANiazsliii o Rgiyisitur.
Affutagerne og Briskene i Almindelighed.

1. Affil tage kaldes det Underlag, paa hvilket Kanonen eller Morteren lægges for at kunne
betjenes, og undertiden tillige for at kunne bevæges fra et Sted til et andet.
B risk kaldes det paa Standpladsen (Jord
eller Beton) anbragte Underlag af Bjælker,
Planker og Jernskinner.
2. Af Affutager til Kanoner haves 4 Slags,
hvis forskjellige Indretning grunder sig paa deres
forskjellige Anvendelse, nemlig:
F e lt ffu tag er, der have saa stor Bevægelighed, at de med den deri liggende Feltkanon
kunne følge Fodfolkets og Rytteriets Bevægelser;
Beleiringsaffutager, som med den deri
liggende Beleiringskanon kunne bevæges med
temmelig stor Hurtighed paa banede Veje, men
som ere for svære til i Almindelighed at bevæges og betjenes paa fri Mark;
Fæstningsaffutager, hvis Rapperter besidde saa megen Bevægelighed, at de med de
deri liggende Fæstningskanoner kunne bevæges
korte Stærkninger paa banede Veie; kun Voldlavetterne, i hvilke de letteste Kalibre monteres,
ere indrettede paa, at man let og hurtig kan
skifte Standplads med dem;
K y s ta f fut a g e r, der ere bestemte for Kystkanonerne, kunne ikke bevæges fra et Sted til
et andet med den deri liggende Kanon.
3. For at Felt- og Beleiringsaffutagerne kunne
anvendes som Kjøretøler, have de Axler og Hjul
som almindelige Vogne og bestaa af en Bagvogn,
Lavetten, og en Forvogn, Forstillingen.
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Naar Kanonen skal betjenes, pr o t s es der a f
9: Lavetten skilles fra Forstillingen; naar der
skal skiftes Standplads, prot se s der paa 0:
Lavetten hages paa Forstillingen.
Fæstningsrapperterne transporteres ligeledes
ved enten direkte eller ved Hjælp af en Tran sport fo rst il lin g, en Bom med Protsring, at
protses paa en Forstilling.
4. Kystaffutagerne og de Fæstningsaffutager,
der som hine bestaa af Rappert og Slæde, ere
enten lav e eller hø i e ; i disse ligger Kanonen
6 eller mere over Standpladsen og behøver ingen
eller i al Fald kun lidet dybe Skydeskaar, i hine
ligger Kanonen derimod kun omtrent 4 1 4' over
Standpladsen og kræver derfor dybe Skydeskaar.
En lav Affutage, der er Kasemataffutage,
bestaar af en Rappert og en Kasematslæde.
En lav Affutage, der ikke er Kasemataffutage, er en Rappert, hvortil hører en Rappertbrisk.
En høi Affutage bestaar af en Rappert, en
høi Slæde o e, en Slæclebrisk (eller er kun en
Lavet med høie Vægge).
Rapperten er den samme, hvad enten Affutagen er høi eller lav.
5. Til Skyts med Enhedspatron findes
særli g- e af deres Anvendelse og Opstilling betinge de Affutager, Krinoline-, Kaponniéreeller Taarnaffutager.
6. Affutagerne til Mortererne kaldes Morte rst ol e; kun den 19 e " Morterstol kan bruges
til Transport afMorteren.
7. Affutagernes Hoveddele og disses vigtigste
Stykker, især Axler og Hjul, samt Briske, benævnes efter det samme Kaliber som den Kanon, hvortil Affutagen er bestemt.
8. Til enhver Affutage hører der Haandspig
for at bevæge den under Betjening; disse ere
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enten Batter ih a an ds p i g af Træ, firkantede
paa den nederste Halvdel og afskraaede for
neden, eller særegne for den vedkommende Affutage og beskrives da under denne.
9. Affutagerne, der altsaa enten ere L av etter eller Slæ d e a ffu t a g er, hestaaende af Rappert og Slæde, ere enten af Tr æ eller J eru
(Staal).

13. Af
Slæde affutager haves:
12 S s Fæstningsaffutager af Model 1866,
24 'ir
1867,
Kystaffutage, høi eller lav, af Model 1852,
Høj Kystaffutage af Model 1863,
Kasemataffutage 1863,
- — 1867 og
Høi Kystaffutage — 1868,
bestemte for de sværere, glatløbede Kanoner,
samt for 12 W, 24 U, 30 W, 36 Z s og 84
Riffelkanoner.
14. Rapp er t en til SIDedeaffutagen bestaar
af 2 Rapp ertv æg g e, hvis enkelte Stykker
holdes sammen ved Stand b olt e; Væggene have
forneden Ind s k a ar for Axlen, foroven T ap p ele ie r der ved Fæstningsaffutagerne lukkes med
P an ddæk
I e r ; den nederste bageste Del af
'
Væggene, S vand se n, er omgivet med Sv and sb lik, der hviler paa Brisken, naar Slæde ikke
anvendes.

Træaffutagerne.
10. Træaffutagerne ere alle ældre Affutager.
11. Af Lavetter haves:
4 u s Feltlavet, Model 1 865,
12 Us Voldlavet,
Lavetterne bestaa af en A x el med 2 Hj ul,
sammensat af N av, Eger og æ lg med omlagt
H jul r i n g; til Axlen er fastgjort 2 L av e tvæ g g e, der forneden har In d sk aar for Axlen,
foroven U dsn it for Tapperne, Tappeleier,
der lukkes delvis ved en Tapp el a a s eller helt
ved en Jernbøile, P an d d æ kl e n. Imellem Lavetvæggene er der ligeledes fastgjort til Axlen
en Lav e tb l ok, som har Indskaar for AXlen,
og hvis bageste Del, S vand sen, som er omgivet med en Jerriplade, S v an d sblik k e t, under
Betjeningen hviler paa Brisken. Blokken, som
har en M ø ttri k for Stilleskruen, ved hvilken
Hoideretinngen gives, har bagtil en Pr otsr in g
for at kunne protses paa en Forstilling.
Paa Lavetblok og Lavetvægge, som holdes
til hinanden ved Tværholte, er der anbragt forskjellige Beslag til Anbringelse af Betjeninobstøi.
4 Td s Feltlavet har en noget længere Axe1
end de andre Lavetter, for at der mellem Hjul
og Lavetvæg kan være Plads til Lave tk a ss e r n e.
12. Forstillingen, som hører til Lavetternes
Transport, er af lignende Art som til Feltaffutagen, Model 1876, men af Træ.
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A n m. De tre sid_stnævnte Kystaffutager anvendes ah
dHg uden Siwde.

Rappertvæggene holdes til hinanden ved
T v æ rbolt e, og i rette Afstand fra hinanden
ved 1, 2 eller 3 svære Tværstykker, R ig 1 r
(Bryst-, Stød- og Svandsrigel), samt undertiden
ved en Axlens midterste Del, A x e ld amme n,
omgivende Træbeklædning, A x el fo ri n g e n. Axlen fastholdes til Rappertvæggene ved A x el b ø i1 e r af Jern og er paa Enderne forsynet med
J e rn nav med en Krave, der griber ned over
Slædebjælkerne.
Naar Rapperterne skulle betjenes uden
Slæde, erstattes Jernnavene ved Fæstningsaffutagerne. med R ap p er t hj ul af samme Samm en sætnino som, men mindre og sværere end Lab ved Kystaffutagerne med svære J e r nvethjul,
ruller.
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Høideretningen gives ved en Stilleskrue,
hvis Hoved har 4 Arme; Skruen har sin Mø ttrik enten i selve Stadriglen eller i en løs Stødklods, der med Tapper gaar ned i Stødriglen.
Pait Bagsiden af den bageste Rigel, Svandsriglen, findes anbragt, undtagen ved de 12 ir
Fæstningsaffuta ger, en Gaffel med B ax e r ull e ;
Gaflen er bagud udvidet til et Hylster for en
Haandspig.
15. Slæden til Slædealfutagen bestaar af 2
Slæclebj ælker og en eller to Rekulbj ælker,
paa hvilke Baxerullen glider under Betjeningen;
Bjælkerne sammenholdes ved o r-, M ell e m- og
B a gr i g el. Slædebjælkerne have ovenpaa fortil
Stoppeknast er til at standse Rapperten, forneden bagtil S l æ dehj u I , der hvile paa Brisken,
ved Kystaffutagerne tillige mindre Ruller forneden fortil, medens ved Fæstningsaffutagerne
Forenden af Slæden støtter mod Forbrisken ved
Hjælp af Vandreholte.
Forriglen, Hove drigl e n, har i Midten et
Hul, hvori Hovedbolten gaar op.
Anm. Kystaffutagerne af Model 1852 og 1868 have

ingen Rekulbjælke og altsaa heller ingen
Baxerulle paa Rapporten bagtil. Medens Affutagen af Model 1852 har en Axel bagtil
af samme Slags som den forreste, har Affutagen af Model 1868 slet ingen Axel, men
under hver Væg findes fortil en Rulle, bagtil
en Gaffel med Baxerulle, hvortil hører en
Haan ds pig med Strop; Stilleskruen, der har
sin Møttrik i en Jernrigel, er en hul Metalskrue, i hvilken der sidder en Jernskrue, til
hvis Hoved er fæstet en lang Jernhaandspig
saaledes, at Skruen dermed kan dreies.

'

16. Den 84 W° høie Kystaffutage af Model 1868 adskiller sig desuden fra de andre
Slædeaffutager derved, at Rapperten ikke ruller,
men glider bande for og bag under Tilbageløbet,
samt ved et Tilbageløbet standsende Br e ms e-
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apparat, som bestaar af en Rekulpompe,
hvis Stempelstang er fastgjort til en F ør i n g splade under Rappertens Bagrigel; Stemplet
i Pompen er gjennemhulkt, og Pompen fyldt
med Glycerin.
17. Medens Lavetterne og Rapperterne uden
Slæde betjenes paa Rappe rtb ri s k e, forsaavidt
de ikke kunne stilles paa den bare Jord, stilles
Slædeaffutagerne paa en Sl æde b ri sk.
18. Rapp ertbrisken bestaar af 3 eller 4
Ribber, Fyrrebj selker, der nedgraves i Jorden
i den Retning, i hvilken man vil skyde, undertiden noget høiere bag end for; et S tø d træ,
der lægges tværs over Ribberne langs Brystværnet, for at hindre Hjulene i at stade mod
dette, og forpæles ved 2 B ris k e pæle; et passende Antal Planker, der lægges paa Tværs
over den øvrige Del af Ribberne, holdes sammen
ved Neddriviling af Briskepæle bagved og befæstes ved Søm til Ribberne.
19. Slæde brisken bestaar af enForbrisk
og en Buebrisk.
F o r brisken er sammensat af 2 korslagte
Forstykker, der have et Ho vedboltshyl ste r
i Midten ; mellem Korsets Arme er anbragt
Krandsstykker, belagt med Buer af Jern,
paa hvilke de forreste Ruller eller Vandreboltene
glide. Hovedbolthylstret har et Hul i Midten
til Ho ved bolt en , som gaar op i Slædens
Hovedrigel; om denne Bolt kan Slæden drejes.
Forbrisken fastholdes ved Pæle.
Buebrisken bestaar af Planker, hvilende paa og naglede til nedgravede, med deres
Midte mod Ho vedbolten rettede Træklodse,
Ribbe r. Plankerne have Indsnit i Enderne,
saa at de hvile med en Ansats mod Ribberne.
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Affutagerne af Jern (Staal).

Model 1885, 12/15" Voldlavet, Model 1885,
15'' Voldlavet, Model 1884 og 15' Voldlavet,
Model 1888.
75' Voldlavet, Model 1884, er af Staal,
de øvrige af Jern.
24. Den "/ 24
høie Jernlavet, bestemt for
12 ?Z' og 24 Sr Riffelkanon, b estaar af en Axel,
2 24 ir H jul og 2 V æ gg e. Til Lavetten
hører 2 Rekulkiler.
Væggene ere af Pladejern, og 1:3 ryststy k ket er meget højt for at hæve T ap p eleie t. 1 dette er der en Metalforing, der
udtages, naar den 24 Riffelkanon skal monteres i Lavetten. Væggene forenes ved en Brys trig el, 2 A x elrig ler, til hvilke Axeldammen
er befæstet ved 4 A xelbøiler, en Stødrigel
under Stilleskruen, en Tr inr i gel, samt en
Pro tsrigel med Protshul og Svandsblik;
over dette sidste findes en Tværbolt, der danner
B ax eho rn.
Stil lein dretning en har foruden Stilleskruen 2 Rigelbræder og en Gaffelstøtte.
Paa Lavetten er anbragt 2 R etn i n g sskalaer.
2.
Den 4 ci1f9 e-m Voldiavet er af Jern, den
en
15 ' Voidlavet, M. 84, er af Staal; Affutagerne
ere bestemte for henholdsvis 4 R. K. eller
9' S. K. og 15' k. S. K.
Lavetterrw, paa hvilke 2 R et nings sk akter ere anbragte, bestaa af 2 Lavetvægge, en
Axel og 2 Hjul.
Lavetvæggene forenes ved 1 Brystrig el (ved 15' L. 2), i Mellemrigel, I
Trinrigel, 1 Svandsblik (ved 15' L. 1
Pro tsrigel) med Protshal og 1 Tværbolt,
der danner Baxehorn. Til Papp eleierne
høre P and d æ kl er, fastholdte ved Knebler.

Feltaffutagen.
20. 9 em Staalkanon affuteres som Feltkanon
i 9 cm Feltlavet, Model 1876, der bestaar
af en Lavet og en Forstilling.
21. L vett en bestaar af en A x el, 2 Hj
2 Lavetvægge og 2 Sæder.
Axlen er af Staal. Stødskiverne ere
smedede i Et med S tyr est æn g er, hvis frie
Ende griber med et ø i e om Tapper, der cre
boltede til Midten af Lavetvæggene.
Hjulet er dannet af et Met aln av med
en fast og en løs N avsk iv e, hvis Mellemrum
udfyldes af E g e rn e, som fastholdes til Skiverne
hver ved en Skruebolt; Egernes anden Ende gaar
ind i Fælgene, der sammenholdes ved en Hj n lring.
L a ve t v æ gge ne ere af presset Staalblik
med Axelindskaar, Axelbøiler, Tapp elejer og Panddækler. En Løftebøile sidder paa hver Side tæt ved Svandsblikket,
som tilligemed en Mellem- og en Brystrigel
forene Væggene.
Svandsblikket er i Et med P r otsri n g e n.
Stilleinclretningen bestaar af enBroncemøttrik og en dobbelt Stilleskrue.
Imellem Stilleskruen og Svandsen er der
en Lav e tk a sse og langs høire Lavetvæg en
Træhaandspig.
8 æder n e ere af bøjet Staalblik.
22. Forstillingen bestaar af en Axel, 2
Hjul, en Understilling, en Gaffelstang
og en Forstillingskasse.
Beleirings- og Fæstningsaffutager.
•
23. De ere alle Lavetter, nemlig : "44
høi jernlavet, Model 1877, 4 W/9 Voldlavet,
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Udvendig paa hver Væg findes 1 F o d trin , der
kan slaas op.
Lavetaxlen hviler i Axelleier, fastgjorte til Lavetvæggene, og afstives med S tyr estæ nger som Feltlavetten til 9 cm S. K.
Hj u 1 en e ere ved den 15" Lavet af samme
Bygning som Feltlavettens, medens Hjulene til
4 ST/9" Lavet ere 4 2r= Lavethjul.
Eftersom den 4 F R. K. eller den 9' S. K.
skal betjenes i den 4 Wf9 em Vo ldl a vet , anbringes en 4 giS s Stilleskruemøttrik eller en
9"' Stilleindretning paa Lavetten. Den I 5cm
V o ld lave ts Stilleindretning er som den 9'
Feltlavets.
Anm. Den 15'" Voldlavet, M. 84, har paa hver Væg
et Marehetappeleie og længere tilbage 2
Huller til en Kanonsadel; den er derhos forsynet med en Hetnskokrog og en Hemsko.
26. Den 12 c 'n115cm Voidlavet, M. 85, og den
Voldlavet, M. 88, af Jern med Staalaxler,

bestemte for 12 og 15' Jernkanoner, ligne
den 15"' Voldlavet, M. 84; kun mangle de Styrestænger og have kun i Brystrigel.
Lavetterne have et særeget Højd er e tni n g sap p arat, bestaaende af en Tan dbue, der ved
en Bolt er forbunden med Kanonens Finretningsapparat. Tandbuen er i Indgribning med et
Drev, hvis Axel gaar gjennem begge Vægge ;
paa Axlens venstre Ende sidder et Rat, paa
den højre Ende en Bremsemøttrik med 2
H nand fa n g; naar Møttrikken drejes, trækkes
en konisk Uddreining i Rattets Nav ind paa en
konisk Afdreining paa Axlens Bøsning, saa at
Axlen ikke kan gaa rundt. Tandbuen styres
af en Leder ul l e. Efter at Bremsning er foretaget, kan Kanonens Heideretning kun forandres
ved Finretningsapparatet.
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Til Lavetterne hører en hy d r
s k R ekulbremse og en Slisk.
Brem seri s Stempelstang er bagtil forbunden
med en Føringsgaffel under Lavetvæggene.
Noget bag Midten har Cylinderen 2 Tapper,
der hvile i en B re msegaf fe l; denne har forneden et H ul, hvormed den gaar ned over Briskens Hovedbolt.
Slisken bestaar af 2 K iler af Vinkeljern, hvilende paa S t øtt r og forbundne ved
et Kryds og en Plade, der med et P ratsh n l griber om Briskens Hovedbolt.
27. Medens de 3 førstbeskrevne Voldlavetter
betjenes paa lignende Rappertbriske som Træaffutagernes Lavetter og Rapperter uden Slæde,
bestaar Brisken15
til den I 2 cm / .15" Voldla v e t,
M. 85, og den
Vol d lavet, M. 88, af en
Forbrisk og en Buebrisk af Træ.
Forbrisken har et K ryds af Bjælker med
Hovedboltsplade og Hovedbolt i Midten;
over Enden af Bjælkerne ligger der K r an d ss ty kk e r med en Jernskinne til Underlag for
Lavethjulene. Bag Krandsstykkerne hviler der
paa Krydsbjælkerne og en løs Ribbe 2 Rækker
Briskeplanker til Underlag for Slisken.
Buebrisken bestaar af 5 lange og 6
k o rt e R i bb er , hvorpaa der hviler 2 Rækker
Briskeplanker til Underlag for Svandsen.
Anm. Til den,15 0m lange Jernkanon i Pantsertaarn,
er der konstrueret en særlig Taarnaffutage,
bestaaende af en Rappert, en Slæde og et
hydraulisk Pompeapparat.
For at Kanonen kan monteres i Affutagen,
er den midt paa Forstykket omlagt med et
stærkt Staalbaand med Klo, samt ved Tapperne med en Trøje af Staal, der i Tappeform omgiver .Kanonens Tapper; Trøjen har
ligeledes en Klo forneden.
Disse to Kløer gribe ned i en svær Metalklods, i hvilken der er Leier for 2 Rekulbremser.

•
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Meta/klodsen griber i hele sin Længde ned over
en Ansats paa en Vægtstang af Staal, der
dreier sig om en Bolt under Pantsertaarnets
Skydeskaar; tæt bag denne Bolt er Rekulbremsernes Stempelstangs ene Ende fastgjort
til Staalvægtstangen, medens Stempelstanuens
anden Ende rager frit bagud gjennemCyliinfren.
Rapp er ten (af Staal) bestaar af 2 Vægge
med Rulle for og bag og Tappe/eis med
Panddækkel foroven, samt forbundne ved en
stærkt bøiet Bundrigel; i Tappeieiet hviler
Trøiens Tapper. Rapperten hviler paa en i
lodret Retning bevægelig Slæde (af Staal),
hvis Bjæ&er glide i Kulisser i Affutagens
faste Vægge og ere forbundne ved en fremefter og bagud stærkt bøjet Rigel; denne
hviler paa Hovedet af Stemplet i et hydraulisk. Pompeapparat, der er anbragt i
Taarnets Gulv saaIedes, at Cylinderens Axe
lodret under Tappeaxen, naar Kanonen er helt
fremme.
Sideretning gives ved at bevæ g'e Taarnet,
Uøideretning ved Hjælp af det hydrauliske
Pompeapparat.

KystafFutagerne.
28. Kystaffutagerne ere enten af Je r n: 29,
11" og 15' Kystaffutao . e,, eller af Jer n og
Staal:
15' og 17" Kasemataffutage,
17",
1
t'
24 , 30 1 / 2 " og 35V," Kystaffutage. Af disse
have den Er%
24' og 30 1 /, Kystaffutage Midteo m dreinin g, medens de øvrige
have Omdrejning om en Hovedbolt fortil, som
de ældre Kystaffutager af Træ.
29. Den 29° Kystaffutage bestaar af Rappert, Slæde og Brisk.
Rapp ertens Hoveddele ere 2 V ægge,
bestaaende af sammennittede Jernplader og forenede ved øn Brysk-, en Fo r- og en B u n drig e I. Den styres paa Slædebjælkerne ved 4
Styreplader.
Under hver Væg findes fortil og bagtil en
Rulle. Den bageste Rulle sidder excentrisk

ir-,
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paa Axlen, saa at Rapperten ved en særlig
Haandspig kan hæves op paa. Rullerne; en E xc e nt er p la de paa Axlens Tap kan ved en Bolt
fastholdes til Væggen i 2 Stillinger, eftersom
Rullerne skulle virke eller ikke.
Anm. Medens Rappertens Tilbagebringning nu sker
ved Tallier, benyttedes tidligere et I andhjul,
en løs Axel med excentrisk Skive, der
dreiedes i en Ring i en Trækstang, hvis
anden Ende havde et Næb, der greb ind i
Tandhjulet.

Paa Bundriglen af Rapperten er befæstet
en F ø ri n g sp I a de og for og bag paa hver
Side en St ø dpl ad e, der tager mod Slædens
Buffer.
30, Som EleYationsapparat findes paa
høire Side en til Kanonen fæstet Tandbue, som
griber ind i et Dr e v, der staar i Forbindelse
med en Skiv e , j hvis Omkreds der er Huller
til Anbringelse af en Han ndspig. Ved Hjælp
af en Ring med et H a a n df an g fastklemmes
Apparatet, naar Elevationen er olven.
Pan venstre Side bestaar 4paratet af et
R a t, hvis Axel ligger inde i V . æggen og her
bærer en Skru e u den Ende denne griber
ind i et Skru e hj ul , der har kxel fælles med
det Drev, der er i Indgribning med Tandbuen;
paa denne Side kan Tandbuen udløses af sin
Forbindelse med Kanonens Elevationstap, naar
store Elevationsforandringer skulle gives.
31. Slæden bestaar af 2 Slædebjælker,
forbundne ved Pladerigler og Kryds forbindelser.
Hver Slædebjælke hviler fortil og bagtil pap..
Sl æ delijul, under Midten paa Ruller der
dreie sig Gril en Bolt i svære Je rnstot' ter.
Gjennem et Par St a a ls t øtt er under Slædebjælkernes Forende gaar en Axel for de forreste
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Slæde hjul ; til Støtterne er fastgjort en Ho v e db oltspl a de med Hul til Hovedbolten,
Ved Stødpuder, Bu f fe r, anbragte indvendig paa Slædebjælkerne for og bag, forhindres
voldsomme Stød ved Slutningen af Frem- og Tilbagelobet.
For at standse Frem- og Tilbageløbet er
der mellem Slædebjælkerne anbragt en R e k ulbre m s e, hvis Stempelstang befæstes til Rappertens F øringsplade.
Paa hver Slædehjfelke er befæstet en løs
Rek ulk ile ; naar de bageste Ruller ore paa
Rekulkilen, er Rappertens Bevægelse rullende.
Paa venstre Slædebjælke sidder en K ran,
hvis Stamme i sin yderste Ende bærer 2 Ringe,
der lægges om Projektilet ; ved et Sy st e rn a f'
Tand hj ul kan Kranen reises og nedlægges.
32. Sideretningsapparatet er ens paa
begge Sider af Slæden ; ved at dreie paa et Rath j ul s Haandfang bevæges et Dr e v, der griber
ind i bageste Slædehjuls T an d k r an d s.
33. Brisken bestaar af en Forbrisk, en
Midte- og en Bagbrisk, de sidste to bestaaende af en Jernhueskinne, der ved ,1 erh.dupper ere indstøbte i Betonen. Forbrisken
bestaar af et Sta al hy 1st er for Hovedbolten,
fastholdt ved Trækiler i en Brønd i Betonen ;
udenom Hovedboltshylstret er indstøbt en Bueskinne for de forreste Slædehjul.
34. Den 11" Kystaffutage ligner i alt Væsenligt den 29 Kystaffutage. Af Afvigelser findes:
ap p erten har bagtil paa hver Væg en
Baxerullega ffel med Baxerulle og Baxerullehaandspig med Strop. Elevationsapparatet er ens paa begge Sider og som den 29'
Affutages paa høire Side.
Slæden har under de midterste 'Støtter
Kiler, bevægelige ved V inkelvægtstænger;

over og foran Slædens forreste Del ligger L a d eb ord et; paa Slædebjælkernes Forende sidder
en Øsken til en Svingkran til Projektilets
Opheisning.
For- og Midtebrisk bestaar af 2 Bueskinner.
35. Den 15" Kystaffutage, M. SS, bestemt
for 15' lange Jernkanon, bestaar af Rapport,
Slæde og Brisk.
36. Rapp erten bestaar af 2 V ægge med
Ruller for og bag og forbundne ved B ry s t- ,
Mellem-, Bund- og Svandsrigel. Væggenes Afstand er mindre foroven end forneden.
Høideretning gives ved en T an db u e der
bevæges ved Hjælp af en S krue uden Ende,
hvis Axel ligger langs højre Rappertvæg og
for og bag har et U at. Finretning gives ved
et lignende Apparat som ved de 12' og 15'
Voldlavetter.
37. Slæden har 2 forreste og 2 bageste
Slæd ehj ul, hvis Omkreds danne Kraver, der
gribe ned over Briskens Buer; Hovedboltshullet
er i Slædens Midt erig el, hvorfor Affutagen
kaldes en Midtedreiningsaffutage; imellem
Slædebjælkerne ligger en R e k ulbr e nis e , hvis
Stempelstang er i Forbindelse med Rapperten.
Sideretningsapparatet sidder fortil paa
venstre Slædebjælke og bestaar af en vandr et
Ax e 1 med et T an dhjul i den ene Ende, et
Rat med Haands v in g i den anden, samt af
en lo dr et A x el med et Tandhjul foroven, et
Kj æde hj ul forneden; dette sidste holdes ved
en Lederulle i Indgribning med Sideretningskjæden.
38. B risk en , der er lagt i Beton, bestaar
af en Midtebrisk, dannet af et Hoved boltsh yls ter med Hul til Hovedbolten, og en krandsformet Buebrisk, bestaaende af en Jernring
med en ophøiet Bane for Slædehjulene.
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Paa den forreste Del af Brisken findes en
Anlægsbuefor Sideretningskjæden. Foran
Brisken er dannet en F o rgr a v , hvorfra Sideretningen udføres.
39. (Den 15' Kasemataffutage, bestemt for
15 em Staalkanon i Trekroners Kasematter, bestaar af Rappert, Slæde og Brisk.
7 emi
dal 40. Rappe rtens Hoveddele ere 2 Vægge,
bvis Tappeleier have løse T app e fori ng er og
lukkes ved P an ddæk
ler. Væggene forenes ved
Br yst ,., B re m s-e.---- og---13-u-rrd-r-ig le-u. —Brystriglen har et Hul - for R ek ul bremsen, hvis
Stempelstang er befæstet til en Gaffel bag
paa Bremseriglen; Bundriglen har fortil 2 R a pp ert buffer.
Væggene have Ruller for og bag ; de bageste sidde paa e xc en tr isk e Axler, der have et
Haandspighylster og en Excenterlab. der
an fastholdes i 2 Stillin cT er ved en Bolt. Rap '
/ærten styres paa Slæden fortil ved 45~
fa n g er e paa Bundriglen, der gribe ned om
,Sædebjælkerne,
bagtil af 2 k S-4&4:1,,241,,o#R, der
4 .S:tnii`dse Tilbageløbet ved at støde mod Slædens
( Buffer medens Fremløbet standses ved at Rappertbufferne
støde mod Slædens Forrigel.
'
Paa hver
Rappertvæg findes en Ø sk e n til
o
Tilbagebrin ningstallien; paa højre Væg er befæstet en Plo
b n gekj æ de, paa venstre et Hylster til Skruegængerbørsten.
.
Fremløbet er auto ma ti sk. I\laar Rapperten staar helt fremme , træde de forreste
Ruller ned i flade F or dybning er paa Slædebjælkerne. Væggenes linderflader ligge da an
mod Slædebjælkerne ; men saasnart Rullerne
komme op af Fordybningerne, hviler Rapperten
paa alle
4 Ruller.
414. Elevationsapparatet er paa begge Sider
som den 29"' Kystaffutages paa højre Side;

frir

kun er paa højre Side Baxenavet erstattet af
et R at. y
42. Paa høire Rappertvæg findes en El e vatio nsskiv e, bevægelig om en Axel med Drev,
hvilket er i Indgribning med Tandbuen pan Kanonens Tappearm; til Væggen er ligeledes befæstet en A fl æ. sniII g s tr a a d af Metal, der
tjener som Viser paa den paa Elevationsskivens
Rand anbragte .1 nd deling i Grader og Afstande af hele Hundreder af Alen.
43. Slæ dens 2 Bjælker fbrenes ved £#~-,
rige leit Til Forriglen er befæstet 1) R e ku 1 remsen, dreielig om. et Par
Tapper, og 2) 2 svære Hæng selsøier. imellem hvilke Pr ot sj e rn e ts ene Øie fastholdes
ved en B olt. Paa Bagriglen sidde 2 Slæd ebuffer og pan Bundriglen et Ladetri n.
Slæden hviler paa 4 SI æ d ehj ul af samme
Bygning som ved 15' m Kystaffutage ; Hjulene
dreje sig om Bolte i G afl er , dannede af Vinkeljern. Hver Slædebjælke har for og bag en
Øsken for Tilbagebringningstallien.
Paa venstre Slædebjælke er der anbragt en
Sideretningsviser og 4 Hylstre til Betjeningsrekvisiter, samt et Sider et nin g s ap p a r at
som den 15 G"' Kystaffutages.
44. B ri s k e ii, der er lagt i Beton, bestaar
af F r - og Bag b ris k og en i Brystmuren ind- lagt Pl ad e med en Gaffeløsken, hvori -Protsj ernets P ots ring fastholdes af Hovedbolten.
For- og Bagbrisken bestaar af Jern bu e6r#
• '3rigallært—CT.j.anatemsnit)
støbte. i Beton ;
e-r-n u. ex-. • for Slædekjulerw. Foran bageste
Bue ligger en in dd elt Met albue, paa hvilken
Slædens Viser peger ; bag bageste Jernbue findes
en Bueplade til Anlæg for Sideretningskjæden,
der er fastgjort til Brisken i Sko.
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45. Den 17" Kasemataffutage, bestemt for
17' Staalkanon
i Prøvestens Kasematter lio'ner
den 15' m Kasemataffutage meget. Af Afvigelser
mærkes:
Rapp:ertvæggene forenes ved Bryst-,
Mellem-, I3un d- og Svandsrigel, der indbyrdes ere afstivede ved Plader. Da Rapperten
mangler Buffer, tjener firystriglen som St ø dplade og er derfor forbunden med Mellemriglen
ved en Plade. Da Rapperten bagtil styres ved,
at Væggenes Plader gaa ned mellem Slædebjælken, ere Stødpladerne bagtil erstattede af
B ufferj e rn. Paa Væggenes Overkant findes 2
H aandteringsøske rier, Plongekjæden er befæstet til Svandsriglen, og Elevationsapparatet
har et Drev og et Tandhjul mere end den 15'
Kasemataffutage. Stempelstangens Gaffel endelig er befæstet til Bundriglen.
Slædebjælkerne forenes ved en For-,
en lav Mellem- og en B agrigel, samt 2
B un dr i g ler, af hvilke den bageste bærer Mellemriglen. Slæden har 2 Bu f fer paa Forriglen,
2 b ag e ste Buffer paa Slædebjælkerne. Protsjernets Bolt gaar gjennem et Hul i en Forlængelse af Rekulbremsens Bund for hvilken Forriglen har et Hul.
46. Den 30 1/ 2 e*4 Kystaffutage er en Midteømdreiningsalfutage, som i Nedenstaaende afviger fra 17 Kasematafintage.
47. R ap pertens bageste Ruller drejes ved,
at deres Axel bærer en Drev bue, der er i
Indgribning med et Dr e v, hvis Axel har Huller
til en Haandspig.
Brys tr igle n findes Huller for Rekub
bremsens 2 Cylindre og 2 Huller, der tjene
til Rappertens Haandtering; paa Riglen er fortil
anbragt 5 B uff er.
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Paa Melle mrig len er anbragt 2 Gafler
til Rekulbremsens Stempelstænger.
Svand s riglen har 2 Huller til Rappertens Haandtering og bagtil et Lad e tr in.
B undriglen har en øskenbolt til Plongekjæden, et H ul til Tilbagebringningskjædens
Krog, samt underneden paa hver Side et svært
Bufferjern- med 2 Stødtappe.
48. Elev ationsapparatet er ens paa
begge Sider og bestaar af en Tandbue, et
Hjulværk i en Krankasse paa Rappertvwggo; samt et Ra t og en Bre m s e med Bøsning.
49. Slæden liar kun en For-, en Mellem.og en B agrigel.
Paa Enden af Bjælkerne findes H aan dterin gsøskene r, ovenpaa Bjælkerne flade
F o r dy bning er for alle 4 Ruller i SkudstilEngen. Udvendig paa Slæden er der T r a pp er
og Trin, samt G elænd exe, bagpaa. Slæden
• en S t andpl a d s for Kanonkommandøren, paa
venstre Side et Leie for Laderøret og H yls tr e for Betjeningsrekvisiter, paa høire Side en
Ophængekro g.
F o rriglen har L ei er for Bremsecylindrenes Tapper og bærer fortil en tyk S t a al pl a d e.
Til den og Slædebjælkerne er fastgjort et Sideretningsapparat som den 15' Kasemataffutages;
kun arbeides der i Ha an d svin g paa begge
Sider af Slæden.
Mellemriglen findes Hovedboltshull e t; Riglens nederste Flade hviler paa
Ring, der griber halvt ned over 36 Kugler af
Staal, hvis anden Halvdel ligger i en anden
Ring, hvis nederste Flade hviler paa Pivotblokken. Riglen har bagtil 2 B u f fe r.
Til B a g rigl en er der befæstet et T ilbag ebringning sapparat, bestaaende af et
Hj ulværk, en Tilbagebringningskjæde
7*
•
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med Krog og et ET aandsving, anbragt paa
en A x el, der gaar ud gjennem venstre Slædebjælke. Krogen hugges ved Brugen i Hullet i
Rappertens Bundrigel, og Kjæden føres, hen
over et Kjædehjul.
50. Pr o j e k ti l kr a n en findes paa højre Side
af Slæden og bestaar af en Kr a n stam ni e med
Udlægger, et Hjulværk i Krankasse og
en Kontravægt. Ved Hjælp af et liaandsving
kunne efter Omstændighederne 2 eller 4 Mand
arbejde med Kranen, og Kontravægten, der hæves,
naar Kranen nedlægges, tjener til at lette Projektilets Opheisning.
51. Paa venstre Rappertvæg er der foroven
og paa venstre Slædebjælke ved Kanonkommandørens Standplads anbragt Sigt e ra m ni e r til
Benyttelse ved Sideretning; Rammerne ere af
samme Art som de ved Kanonen omtalte.
52. B r is ken er som ved den 15" Kystaffutage, men meget sværere ; dog ere Bueskinnerne som ved K asemataffutagerne fastskruede
til i Betonen indstøbte J e rn s v ell er; som ved
de sidste Affutager findes ogsaa her en inddelt
M e t al bu e, paa hvilken Slædens Viser peger,
og en Anlægsbue for Sideretningskjæden.
Bagtil paa Brisken findes Sporveie for Proj ektilv ognen.
53. Den 35 11 2tni Kystaffutage har Omdreining
fortil. Den adskiller sig fra den 30'/ 2 "" Kystaffutage ved følgende Afvigelser:
54. Rap p ert e n s Vægge forenes kun ved
Bryst- og Bundrigel, samt et Ladebord,
en stor Jerntraadsrist, fastgjort til Rappertvæggene og Bundriglen. Denne sidste strækker sig
under hele Rapperten og bærer fortil en St ø dpl a de , til hvis Ender ere befæstede 2 S1 æ d efa nge re , der gribe ned under hver sin Slædebjælke. Ovenpaa Bundriglen er Plongekjæden
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fastgjort, under Riglen 2 Buffer og en Føring sp la de, der har 2 0- afler for Rekulbremsens
Stempelstænger. Elev ationsapp aratet er af
lignende Art som den 30 V" Kystaffutages; en
Samvirken mellem Apparaterne paa begge Sider
sker ved en Forbindelse s axel. Rappertvæggene have hver en ø sk e n til Tilbagebringning.
55. Slæ dens 2 Bjælker forbindes ved Fo
og B a g rig el og hvile paa 6 Slmdehjul af samme
Slags som den 30'/ 2 '" Kystaffutages,
Slædebjælkerne har en opstaaende Li st e
til Rappertens Styring og bagtil et fælles
bagebringningsapparat, bestaaende af en
A x el med Haandsving i begge Ender; Axlen
driver et Hj ulv æ r k , der sætter en Skive i Bevægelse, om hvilken lægges en T al lieløb e r;
Talliens ene Krog hages i Rappertens øsken, den
anden i en Øsken paa Slædebjælkens Bagende.
Til F or riglen er befæstet en R e ku lbr e m se med '2 Cylindre, hvis Stempelstænger
forbindes med Rapportens Føringsplado. Over
Forriglen sidder en B ufferrigel med 6 Buffer.
Slæden forbindes med Hovedbolten som ved
Kasemataffutagerfie; kun gaar Protsringen ikke
ind i nogen Gaffeløsken.
56. Sideretningsapparatet er anbragt
bagtil paa Slæden ; der arbeides i 2 Sv in g
mellem Slædebjiielkerne, idet dog smaa Bevie.
gelser udføres ved et Rat, hvis Axel kan bringes
Indgribning med Svingenes Axel.
57. Projek tilkran en er af lignende Bygning som den 30'/,' Affutages, kun er Kontravægten erstattet af en Cyli nd er med Bellevillefj er e, der sammentrykkes af en Stang,
der gaar ind i Cylinderen, naar Kranen nedlægges.
58. Brisk en er 'lagt i Beton og bestaar
et Hovedboltshylster med Hovedbolt som
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den 15'm Kystaffutages og 3 Buebriske som
Kasemataffutagernes. Paa Brisken er der Sporveje for Projektilvognen.
59. Den 24 un og den 17 em. Kystaftutage, den
sidste bestemt for 17' m Staalkanoner paa Søforternes Platformer, ere som den 30 1 /,' Kystaffutage Midteomdreiningsaffutager og ligne i alt
Væsenligt denne Affutage; dog er den 17" Affutage med Hensyn til Elevations- og Sideretningsapparater nærmest udstyret som 17 Kasemataffutager.

Affutager til Skyts med Enhedspatron.

60. Kaponniereaffutagen til 75 mn' Staalkanon
bestaar af Rappert, Slæde og Brisk og er en
Slags Midteomdreiningsaffutage.
Rapporten bestaar af 2 Rappertvægge,
støbte i Et med Riglerne, hvoraf den bageste
har en Ø ske n , hvortil Rekulbremsens Stempelstang befæstes. Væggene have Tap pe le ie r
med Pand d ækler og Rulle for og bag; de
gribe med Lister ned over Slædebjælkerne udvendig.
Slæden bestaar af 2 Slædebjælker, ligeledes støbte i Et med Riglerne. Bjælkerne, som
foroven have Fordybninger for Rullerne, hvile
paa 4 Slædebjul uden Kraver. Venstre Bjælke
har bagtil en Viser.
Brisken bestaar af 2 Bueskinner og
mellem dem en Hove dbolt, alt fastgjort til
en Jer nbu k; Hovedbolten sidder nærmest den
forreste Bueskinne og er forsynet med Tandkrands. - Bukken har bagtil en inddelt Skala.
61. Elevations apparatet sidder paa venstre Side af Affutagen og bestnar af en til Slæden befæstet langt bagudgaaende Axel med

Affutager, Betjeningstfzii og Rekvisiter.

103

R at. Axlen har fortil et konisk Drev, der
griber ind i et Tandhjul, som sidder paa en
parallelt Slædebjælkens Overflade gaaende Ax e 1;
denne Axel bærer en Skrue uden Ende, som er
i Indgribning med et T a n dhj u 1 , hvis Axel
gaar gjennem Rappertvæggen og bærer et D r e v,
der er i Indgribning med Kammens Tandbue.
Apparatets Fastbremsning foregaar automatisk
ved Hjælp af Bellevillefjere.
62. Sideretningsapparatet sidder under
Slæden og bestaar af en Axel med Rat som
Elevationsapparatets. Axlen bærer fortil en Skrue
uden Ende, der er i Indgribning med Hovedboltens Tandkrands.
63. Krinolinealfutagerne ti147"" Staalkanoner
adskille sig kun ved, at Boltene, som fastholde
Krinolinen til Bdsken, ere sværere ved den 47mm
42 Kal. lange Kanons Affutage, og ved, at selve
Krinolinen er tillige afstumpet fortil.
Affutagen bestaar af et Gaffelpivot,
et S taalskj old og en Sokkel, Krinolinen,
fæstet til en Brisk.
Gaffelpivotet har 2 Tappeleier med
Panddækler, det høire tillige en Høi dere tni n g sbrems es kru e. Pivotet gaar med en Tap ned i
Sokkelen, der foroven har en Sideretningsbr ems es kr u e. Sokkelen bestaar af svære Jernben, der foroven forenes ved en Jernring og
forneden boltes til
B ri sk e n, der lægges i Beton og bestaar af
et Træunderlag, en Jernring og en Stødpude af Kautsehuk.
St aals kj old et har en Udskæring for Kanonen; det sidder i Udsnit i Pivotet og afstøttes
ved 2 Arme.
64. Taarnaffutagen til 10-løbet Mitrailleuse.
Affutagen bestaar af en 0 v e rp lad e, hvortil
Mitrailleusen er befæstet.
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v e rp laden har Huller til Hovedbolten
og Kanonens Baand ; dens bageste Halvdel har
i Midten en Udskæ rin g , der bagtil staar i
Forbindelse med en anden Udskæring paa
Tværs ; i begge Udskæringer bevæger Sider e tnin g s bolten sig. Overpladen har 2 I` app elejer med Panddækler og bag dem øskener, hvortil Mitrailleusens bageste Øsken fæstes.
Un d e rp laden dreier sig i vertikal Retning
om en B olt, der sidder i Øskener tæt under
Skydeskaaret. Pladen, i hvilken der i næsten
hele Længden er en Udskær in g for Hovedbolten, har fortil en Bremse, der hindrer Hovedbolten i at glide ind i Udskæringen i Pladen,
bagtil en Bolt til B e gr æ n d snin g af Sideretningen og 2 Ø s k en e r , til hvilke Stilleskruens
Hoved er fastgjort. Stilleskruemøttrikken, som
bevæges ved et Rat, har en Br emse til at
fastholde Stilleskruen i dens forskjellige
; Møttrikken sidder paa et R ø r, som under
Skydeskaaret er befæstet til Taarnvæggen paa
samme Maade som lInderlagspladen.
Hov e dbolt en, som indstikkes fra neden,
har et firkantet Hoved og fastholdes ved en
Møttrik.
Naar Underpladens Bremse, der bremser
automatisk, bringes til at ophøre at virke, og
Overpladens Længdeudskæring bringes lige for
Sideretningsbolten, kan Mitrailleuse og Overplade
hales saa langt tilbage, at Kanonens Munding
kommer ind i Skydeskaaret.
65. Kaponniereaffulagen til 2-tøtet Mitrailleuse bestaar af en Overdel, en F o d og en
Konsol.
Ov er d el e n er vinkelformet.
Den lo dr e tte Del er ved en Øske n forbunden med Mitrailleusens Gaffeløsken.
Den vandrette Del støtter med en H æl
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mod Foden og har et L ei e for Stilleskruemøttrikkens Tapper ; Stilleskruen er som den 9'
Feltaffutages, men den øverste (indre) Skrue er
befæstet til selve Mitrailleusen. Til denne Del
er befæstet et Sideretningsapparat, som
benyttes, naar Fodens Bremse er i Virksomhed.
I Sammenstødet mellem den lodrette og den
vandrette Del findes en Uddreining og i Midten
af denne en lang T ap, om hvilken Dreiningen
foregaar.
F o den bestaar af en Plade, der bagtil
har en bueformet Ansats for Overdelens Hæl og
fortil en Bremse og en lodret, hu 1 T ap, der
er i Indgribning med Overdelens Tap. Foden
er fastgjort til
onsollen en vinkelformet Plade, der er
fastboltet til Muren.
66. Lavetten til 2-lnhet Mitrailleuse bestaar
af en Axel, 2 Hjul og i Lavetbom.
Axel og H j ul ere af samme Art som den
9' m Feltaffutages, men mindre og lettere.
Paa La vet bo mm e n, som med sin forreste
Ende gaar ind i Fodens Hylster og bagtil er
omgivet med et Svandsblik med P rotsring
og T a p til at trykke ned i Jorden, er der indskudt en forskydelig S ad el for det rettende Numer.
Paa Midten af Axlen sidder en F o d af
lignende Bygning som Kap onn iereaffutagens, men
ni ed Hul til Axlen og Hylster for Lavetbo mmen ; paa hver Side af Foden er der paa Axlen
indskudt en B æ repla de for en Lavetkasse.
Paa Foden anbringes Mitrailleusen i den
under Kaponniereaffutagen omtalte Overdel.
Morterstolene med Briske.
`
67. Morterstolen til den 1 9" Morter bestaar af 2 Vægge af Støbestaal, hver med et
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Tappeleie med Panddækkel, 2 Baxehorn,
en forreste og en bageste Rulle med excentriske Axler og Palhjul med Paler.
Tappeleiet har en Gradinddeling.
Væggene forenes ved en B ry s t-, en Tv æ røg en Bund ri gel. Til den første ere 2 A x elI e i er fastgjorte, Tværriglen har Haller for Forbindelsesstængerne mellem de excentriske Axlers
Hylstre, og til Bundriglen er der fastgjort 2
Bø iler til Anbringelse af en med Protsring
forsynet Pro tsbom.

Tværb ol te , hvoraf de to nederste for og bag
danne 4 Baxehorn.
Til en Morterstel hører en -Mo rt er bri s k,
som dannes af 3 Ribber, der nedlægges med
Mellemrum i Jorden omtrent i den Retning,
man vil kaste, og overdækkes paa Tværs af
Bj æl k er, der sammenholdes ved B r i ske pæle
for Enden af Ribberne.
69, Den 24 ST Morter har ingen Stol, men
er støbt i Et med en Fod; til at ba.xe den med
haves 2 smaa Jernhaandspig; dens Brisk bestaar
af 3 korte Plank er, sammenholdte ved Pæle.

A n m. Skal Morteren transporteres, anbringes en Axel
med Hjul i Axelleierne ; Protsbornmen stikkes
ind i Eøilerne og protses paa en Forstilling.

Paa Stolens venstre Væg sidder et Drev,
der bevæges ved et Rat og fastklemmes ved
en konisk Bremse, naar Elevationen er givet.
Drevet griber ind i et Tandhjul, hvis Axel er
fælles med et a n d et Drev, der sidder under
Morteren mellem to til Bryst- og Bundrigel fastgjorte V ink el st øtter og her er i Indgribning
med Morterens Tandbue.
Den 19' M orterbrisk bestaar af 14 tæt
op til hinanden lagte Ri bber, der dækkes paa
Tværs af Planker; disse holdes sammen ved beslagne Briskepæle og fæstes til Ribberne ved Som.
68. Af Morterstole til de gla tløbede Morterer haves den 84 W • for den 84 `Zr Morter og
Stenmorteren og den 168 'Zr for den 168 'W
Morter. De afvige kun fra hinanden ved Dimensionerne.
Morterstolen bestaar af 2 Vægge af
Støbejern, hver med et Tappeleie samt U ds n it for og bag til Anbringelse af Haandspigene. Væggene ere forenede med 2 Rigl er,
af hvilke den forreste har en Skrue moder
for Stille skruen, som drejes med et løst
Haandfang. Gjennem Væggene og Riglerne gaa
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70. Paa Kanonerne og deres Affutager eller
Nærheden af dem findes:
Prop og Fænghulspresenning eller Mandingskappe (Presenning) og Bagstykkepr es en n in g for at beskytte Løbet;
Underlagstræ og Stilleskruepresenning
for at beskytte Stilleskruen;
La d etoibuk og Plænker, hvorpaa Sætter
og Visker lægges;
Rømnaal, Stempel og Bor til Fænghullets
Rensning;
Tilbagebringningstallier;
Lammeskinds- eller Børstevisker, Kølekar og F ing erhætte, der bruges ved Løbets Rensning ;
Kost til Briskens Feining;
Kogger, Kardustaske, Rørtaske, Ladebør og Granathager, samt Proj ektilvogn, hvori Ammunitionen bringes eller opbevares;
T allier til Opheisning af Skarpet ;
S æ tt er, hvormed Skarpet føres ind; ved 3554'
Kanon forsynet med Tallier ;
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Granatudtrækker;
Brandrørs nøgle til Indskruning af Metaltidsrør;
Kvadrant og Tændskruenøgle ved en Del
Baglaclekarioner;
Forlængelsesrør, Laderør eller Ladeskaal ved nogle Bagladekanoner;
Stilleklodse og Kiler til Brug, naar meget
store Elevationer skulle gives;
Aftrækker til Brug ved Affyringen;
Stoppefaskiner, Stoppetove og Kiler
til at standse Lavettens eller Rappertens
Tilbage- eller Fremløb.
71. Paa Mortererne og dere g Affutager eller
i Nærheden af dem findes:
Laag og Fænghulspresenning eller Mundingskappe og Bagstykkepresenning
for at beskytte Løbet;
tillesk ruep resenni n g for at beskytte Stilleskruen ;
Ladetøibuk og et Brædt eller et Stykke
Sejldug, hvorpaa Kvadranten m. ni. lægges;
Røninaal til Fænghullets Rensning;
Visker, Svamp og Lærredsærme tilBrug
ved Løbets Rensning;
Kost til Briskens Feining;
Kogger, G-ranatbager eller Projektilvogn, Ladebør og Rørtaske, hvori Ammunitionen hentes eller opbevares;
Mortertragt til Brug ved Ladningen;K vadrant til Brug ved Høideretningen;
Retningsskala til Brug ved Sideretningen;
Aftrækker til Brug ved Affyringen.
72. 1 Batteriparken eller fordelt til enkelte
Stykker af Skytset findes:
Kradser og Speilskrue, hver paa sin Stang,
hin til at udtage bløde Gjenstande, denne
til at udtage Gjenstande af Træ o. Lign. af
Løbet paa Forladekanonerne;
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Granatudtrækker til de riflede Forlade.
kanoner med en Brandrørsnøgle i den ene,
en
Brandbulsskrue
i den anden Ende;
Ringudtrækker til at udtage Tætringen af
Bagladekanoner;
F ornaglingss ø m til at inddrive i Fænghullet;
Luntestok og Luntebus;
Lygte til Brug ved Skydning i Mørke;
Vandspand, Oliekande, Vognbørste,
Svaber ni. m. til Materiellets Renholdelse
og Vedlipholdelse.
73, I Ammunitionsmagasinerne findes:
Redskaber til Veining og Maaling af
Krudtladninger;
:
b
Temperingsredska er Bor. Hvæssesten,
Sav, Temperingsstok;
Brandrørsnøgle til Trætidsror;
Brandrørsnøgle til Perkussionsror;
Syredskabor til Kardusens Tilsyning;
Bødkerredskabr, hvormed Krudttønder
slaas til;
Sikkerhedslampe;
Trætavle til Føring af Ammunitionsregnskab;
Krudtsko og Haardækkener;
store og smaa Voldkasser, Ladningskas-ser og Rekvisitkasser til Kardusers og Smaagjenstandes Opbevaring.

Tredie Afsnit.
Bustriulse af Aillmnaitioun til fit SVI

kyls.

Ammunitionens inddeling.

1. Ammunitionen er enten
k uda ni mun ition, hvorved forstaas Alt, hvad
der udskydes af Skytset, eller
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Tænd am muni ti o n, hvorved forstaas Midlerne
til Ladningernes Antændelse.
Desuden henregnes til Ammunitionen B elyslysningsmidler og Signaler.

nater, Staalgranater eller haardstøhte
Granater. De 2 sidste og Fuldskarpene kaldes
med et særligt Navn panserbrydende Projektiler.
5. Fuldskarp, Granater og Granatkardæsk er have omtrent samme ydre Form,
en cylindrisk Bagpart og en ægdannet Forpart.
De panserbrydende Projektiler ende fortil i
Spids, medens Brandrørsgranater og Granatkardæsker derimod have Spidsen afstumpet for at
give Plads til det skrueskaarne Brandhul (eller
til en Mundingsskrue, hvori Brandhullet er skaaret), der fører ind til det hule Rum, hvori
præn gladnin g en, der enten er løst Krudt
eller Krudt i Elaardugs- eller Flonelspølser,
optages. Brandhullet, som er skrueskaaret til
Venstre, undtagen ved de 30 ir Granater, lukkes,
naar Brandrøret ikke er i, med en Zink- eller
Messingprop.
6. Ved F o:rlade kanon e rnes Projektiler
er den cylindriske Del forsynet med .2 å 3
Bælter K n a ster, i hvert Bælte en Knast
for hver Riffelgang i Kanonen. Ved B ag la d ekanon ern es Projektiler ere Knasterne erstat
tede af Kobb e rri n g e, hvori Felterne skære
sig ind.
7. Af særlige Egenskaber ved hvert af de
omhandlede Projektiler, fremhæves :
8. Det haardstøbte Projektil er massivt og af Støbejern.
9. Sta.algranaten og den haardstøbte
Granat have i deres bageste Del et hult Ruin
til en lille Sprængladning, der indføres gjennem
Bunden, og som ved Granatens Indtrængelse i
haarde Gjenstande opvarmes saa stærkt, at den

Skudammunitionen.
2. Skudammunitionen til det riflede Skyls er
Ladninger, Fuldskarp, Granater, Granatkardæsker og Kardæsker.
3. L a d nin gerne ere Poser af Haardug
eller Silkeaffald, fyldte med Krudt; de kaldes
ogsaa Karduser. Ladningerne til 11" F. K.,
29 cm J. K., 15 1., 17', 24', 30'/,' og :551/2"
S. K. opbevares i Zinkeylindre, lufttæt lukkede.
De øvrige Ladninger opbevares i Ladningskasser
af Træ, indeni hvilke findes lufttæt lukkede Zinkkasser.
Anm. Krudtet bestaar af Salpeter, Kul og Svovl,
blandede i et vist Forhold.
Til Artilleribrug anvendes. Kano nkrudt,
der har grove Korn, Riffelkrudt, som har
fine Korn, og Melkrudt, som ikke er kornet.
Af Kanonkrudt haves I) prismatisk Krudt,
hvis Korn ere omtrent 1" høie og tykke og
have sex Sider; Kornene stables regelmæssig
ved Siden af hinanden i Ladningen;
2) .Kubisk
Krudt, hvis Korn ere ca. 5 — høie og tykke
Tærninger; 3)grovkornet Feltkanonkrudt
og 4) almindelig Kanonkrudt. Krudtet antændes med stor Lethed, forbrænder med megen
Heftighed og udvikler derved en stor Mængde
Krudtgas, som stræber at skaffe sig Plads til
alle Sider. Er Indeslutningen mindre stærk
eller fast paa en af Siderne, vil Krudtgassen
undvige der og sætte denne mindre fastsluttende
Del i Bevægelse. Det er disse Egenskaber, der
gjøre Krudtet skikket til at anvendes til Krigsbrug som Sprængmiddel, bevægende Kraft og
Tændemiddel.

4. Fuldskarpene ere haardstøbte Projektiler, Granaterne ere enten Brandrørsgra-

antændes.
Anm. I Staalgranaterne er Sprængladningen erstattet
indtil Videre med Sand.
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10. Den almindelige Granat ellerBrandrø rs g r an at e n er i Reglen noget længere end
de andre Spidsskarp til samme Kanon, for at
den kan fait samme Vægt. Den har indvendigt
Rum til en stor Sprængladning.
Til den 9' S. K. anvendes en særlig dobbeltvægget Granat, hvis indre Del paa den ydre
Flade er besat med smaa kileformede Fremspring, som gribe ind i tilsvarende Fordybninger
i Granatens . ydre Del. Derved opnaas, at G-ranaten ved Sprængning deler sig i mange Stykker.
11. Granatkard æsken bestaar af en
Skorpe, der er tyndere end Grranatens, en
Fylding af Blykugler, omstøbte med Svovl
eller Harpix,
samt en Sprængladning i et
Metalbylster . eller i et E aminer bagest i Granatkardæsken. Kun den 12 W G-ranatkardæsk
har en anden Fylding, nemlig af Jernringe, delte
i lige store Stykker.
12. Kardæsken er en Zink- eller Jernblikbøsse med Bund og Lang med Hank; Bøssen er
fyldt med smaa Zink- eller Jernkugler, i hvis Mellemrum i Reglen indsmeltes Svovl eller Harpiks.
13. Ved de 75'", 47' Kanoner og Mitrailleuserne ere Skarp, Ladning og Tændemiddel
samlede til Et ved Hjælp af et P a tr on hylster
paft lignende Maade som ved G-eværpatroner.
Patronhylstret har i Bunden en Kr a v e for Kanonens Udtrækker. I Midten af Bunden er i
et Hul anbragt en F æ n gh æ tt e, som ved Slaget
fra Hanens Slagstift antænder L a dn in g en, der
er anbragt i Hylstret.
Patronerne opbevares i Trækasser.
14. De glatløbede Morterers Skudammunition
er løst KrUdt, Granater, Brandgranater, samt
ved Stenmorteren Sten- eller Vagtelkast.
15. G- ra nat en er en hul Jernkugle, som
benævnes efter Vægten af den ligesaa store Fuld-

kugle, men kun vejer 2/ 3 af denne. Ved Granaten mærkes Br an dhu 11 e t , der har højreskaarne Skru e gænger til et Brandrør, og i
Nærheden af dette 2 ør er, hvori Granaten
bæres.
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Anm. Den 24
Granat har ingen Ører, men bæres
i en Styr estr op, der er anbragt om Brandrøret.

I det indre hule Rum fyldes en Sprængladning af Krudt, der, naar den tændes, bringer
Granaten til at springe i flere Stykker. Naar
Brandrøret ikke er i Granaten, lukkes Brandhullet med en Prop.
16. Br an d gran at e n er en hul Jerukugle
som Granaten, kun har den 5 B r an dh-uller,
der ere uden Skruegænger. Den er fyldt med
B ran d s ts, og der gives Brandhullerne en let
tændelig Indfyring, som dækkes med L ærr e d sl app er, der afrives, naar Brandgranaten
skal bruges.
17. Ste n k a st et bestaar af en Vidiekurv,
der passer i Løbet, er fyldt med Sten af omtrent 3 W Vægt og indsat ovenpaa et T r æsp e il, der har Form efter Leiet. Til et V a gt el ka st fyldes Kurvn istedetfor med Sten med
50 Stkr. 6 W Granater med Sprængladninger og
Brandrør.
18. De glatløbede Kanoners Skudammunition
er Ladninger, Kugler, Kardæsker, Granater og
Brandgranater.
19. L a dn in g er n e ere Haardugsposer, fyldte
med Krudt.
20. K ugler n e ere af Støbejern. Hvis Kuglen
ved Kanonens Frembringning kan rulle frem, anbringes foran den en S topp e kr ands af Tov.
21. Kardæskerne ere cylindriske Jernblikbøsser med Hank; Bøsserne ere fyldte med smaa
Jernkugler.
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22. Gran ater og Brandgranater ere som
Morterernes. Kun er der ved Lærredsstrimler
og Hyssing fæstet til dem en Tovkrands, som
bevirker, at Brandhullet vender fremad.

og forsynet med Tænder, og hvis øverste Ende
er snoet til et øie), ved Hjælp af Aftrækkersnoren trækkes ud. Under det lille Rør ligger
en lille Ladning af Riffelkrudt, der tændes af
Rivsatsen. Rørene, hvis nederste Ende lukkes
med en Voxprop, pakkes i Æsker, 10 i hver.
28. Tænd skr u e n er et Messingrør med en
Knap foroven og under denne Skruegænger.
Tændskruens Virkemaade og Indretning er som
Fængrørets; kun mangler det lille Rør, idet
Rivsatsen sidder umiddelbart i Messingrørets
øverste Ende ; Riveren, som gaar gjennem Knappen, er af Messing, og Krudtladningen er presset.
29. Til at tænde Sprængladningen
Granater og Granatkardæsker bruges Br an dr ø r.. Disse ere enten Perk us si o n sr ø r, i hvilke
en Knaldsats giver Ild i det øjeblik, Granaten
støder mod en haard Gjenstand, eller Ti d sr ør,
der ere indrettede saaledes, at en Satssøile ,
som tændes ved Skuddets Afgang, efter at være
brændt ud, forplanter Ilden td Sprængladningen,
eller endelig dobbeltvirkende Brandrør, der
altsaa ved Granatens Anslag virke som Perkussionsrør, saalrernt de ikke forinden i deres Egenskab af Tidsrør, have antændt Sprængladningen.
30. P erkussionsrøret af Model 1875 til
Spidsgranaterne, undtagen den 30 W, er et
paalangs gjennemboret Messingrør,, der kan
skrues i Brandbullet. Fortil lukkes Røret
med en Skrue, der bærer en Staalspids og
en Spiralfj er; indeni ligger Løberen, en
Messingklods med en Fjer og Piston, hvori
Knaldsats og Krudt. Ved Skuddets Afgang
rettes Løberens Fjer ud; naar Granatens Fart
i Anslaget pludselig sagtnes, farer Løberen frem
og støder mod Staalspidsen, hvorved Knaidsatsen
giver Ild, der forplantes til Granatens Sprængladning.
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A n m. Til Forsvar af Tordværker m. m. udkastes 6 W
Granater med. Hænderne som Ha and gr an at er ;
de svære Granater kunne rulles ned ad Brystværnets Skraaning og kaldes da V ol dg r an a t er.

Tændammunitionen.
23. Hertil høre Lunte, Vindlys, Fængrør,
Tændskruer og Brandrør.
24. Til at twnde Ladningen, som driver Projektilet frem, bruges Lunte, Vindlys, Fængrør
og Tændskrue.
Med Lunte og Vindlys tændes ikke selve
Ladningen, men enten Stoppiner eller indrømmet
Krudt, hvorfra Ilden forplantes til den. S t o ppiner bestaa af Bomuldsgarn, trukket gjennem
en Sats. Krudt r ø mrn es in d ved at hældes
løst i Fænghullet og lidt hen ad Bagstykket,
hvor det knuses.
25. Lunten snoes af Hamp eller Blaar,
tilberedt saaledes, at den brænder langsomt med
en spids Glød. Den indgnides i begge Ender
med Melkrudt og ombindes med Papir; ved
Brugen fæstes den paa. en Lu nt est o k.
26. Vin dlyset bruges istedetfor Lunten ,
især i Regnveir, og bestaar af et Papirs hylster, der i den ene Ende er lukket med en
Træprop og forøvrigt fyldt med en Sats.
27. F ængrør et er et Kobberrør med 4 udbøjede Flige foroven og lukket med en T r æpr op; under denne er der et mindre Rør, fyldt
med R ivs at s, som tændes, naar Riveren, en
gjennem det lille Rør og Træproppen gaaende
Kobbertraad, (hvis nederste Ende er udplattet
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Anm. Perkussionsrøret af Model 18 / s , adskiller sig
kun fra fornævnte ved 2 at Spiralfjeren er af
Staal istedetfor af Messing.

31. Tidsr øret er af Metal til Bagladeskyts og en Del af det riflede Forladeskyts, af
Træ til det glatløbede Skyts og en Del af det
riflede Forladeskyts.
32. Metaltidsrøret af Krupps Model
bestaar af R ørlegemet (den nedre Rørtap,
Tallerkenen med Temperstreg og den øvre Rørtap), Satsringen med Temperingsskala,
Pistonen ogPistonhylsen Underlagspladen, Rørlaaget samt Sikkerhedsstiften.
Naar Granatnatkardæsken skal benyttes, indskrues Røret, hvorefter det ternperes ved at
Rørlaaget skrues løst, det til Skudafstanden svarende Tidstal paa Temperingsskalaen stilles ud
for Temperstregen paa Tallerkenen, Rørlaaget
skrues atter fast, og Sikkerhedsstiften udtages.
Anm. Metaltidsrøret til den 30'tl s Spidsgranat er af
lignende Konstruktion.

33. Trætidsrøret til Spidsgranaterne har
et Hoved, hvori en Indfyring, dækket af
Lærredsplasteret; under Hovedet er der
Skrue g æng er, der passe i Brandhullet. 1 å
'2 Ringe af Klæde anbringes for at tætte under
Hovedet, som er afskaaret paa 2 Sider til Anlæg for Brandrørsnøglen; en paarnalet Pil viser
Retningen, hvori Røret skrues ind. Indeni Røret,
der langs Siden har en Inddeling efter Afstanden,
ligger 13randsatsen; naar Røret skal temperes,
bores et Hul ved den Inddeling, der betegner
den Afstand, hvorpaa der skydes.
A n ro. Trætidsrøret til Rundgranaterne Cr overensstemmende med Spidsgranaternes; kun er Hovedet
ikke afikaaret, og Ind.delingsskalaen ,findes paa
en løs Temperingsstok, der lægges langs Røret.

34. De dobbeltvirkendeltør afKrupps
M odel og af Model 1888 have 2 Satsringe,

ere navnlig bestemte til Granatkardæsker, men
forøvrigt af lignende Bygning som Metaltidsrøret. Røret af Krupps Model temperes som
Metaltidsrøret, medens Røret af Model 1888,
der har en udvendig Inddeling, temperes ved,
at en Temperstang stikkes gjennem den ydre
Kapsel.
Anm. Til den 47 mm lange Staalkanon haves et B undbrandrør, ,t-4 Kal., der er et Perkussionsrør
og bestaar af et ydre Rør, Løberen med
Perkussionistiften, Satsskruen med
Satshætten og Stoppeskruen.

Belysningsmidler og Signaler.

35. Til Belysning af fjendtlige Maal under
Natskydning anvendes elektrisk Lys, F al dskjærmsprojektiler, og Faldskjærmsrak e tte r; som Signaler bruges Blinkfyr, Signalraketter og Lysraketter. Belysningsmidlerne kunne ogsaa benyttes som Signaleringsmidler.
36. Det elektriske Lys kan oplyse Farvandet eller Terrainet i en. Afstand af 3000—
5000 Alen. Ved en Dampmaskine drives en
Lys maskin e, som frembringer en elektrisk
Strøm imellem 2 Kulspidser, hvor Lyset dannes.
Kulspidserne stilles i en Projektør, hvis Bund
er et Hulspeil, der kaster Lyset fremad. Projektøren kan der gives den fornødne Høide- og
Sideretning, indtil Lyset træffer Maalet.
37. Faldskjærmsprojektilet bestaar af
et med et Trælaag lukket Jernhylster, hvori en
Krudtladning og en Faldskjærrn med Blinkfyr ;ere anbragte. Projektilet udkastes af en
liaandmorter; naar et i Trælaaget anbragt ternperet Brandrør er udbrændt, tændes Ladningen,
og Faldskjærmen med det brændende Blinkfyr
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udfoldes. Ved Hjælp heraf kunne Gjenstande
paa henved 1000 Alens Afstand belyses.
38. Faldskjærmsraketten har et Papirhylster drevet med Sats. Naar denne tændes,
stiger Raketten til Vejrs og udfolder, naar Satsen er udbrændt, en F al d skj æ rm, som bærer
et B lin k fy r. Raketten kastes fra en Bu k og
styres under Opstigningen ved en til Hylsteret
fastsnøret lang St ok.
39. Blink fyret er et Hylster, drevet med
en stærkt lysende Sats. Naar det tændes paa
et højt liggende Sted, kan det ses i et Par Miles
Omkreds.
40. Signalrak etten stiger til Veirs paa
samme Mande som Faldskjærmsraketten og meget
høit. Om Natten kan Ildstrømmen og om Dagen
Røgen ses i nogle Miles Afstand.
41. L ysr ak e tt en er en Signalraket, til
hvis øverste Ende er fastbunden en F orsæ tn in g, der bestaar af en stærkt lysende Sats,
som kastes ud i Luften, naar Sprængladningen
tændes.

Fjerde Afsnit.

Rudskak til liaalltiteriu af Artillefifflaterid.

I. Haandredskaber:
Haandspig en, af Træ, bestaar af en firkantet Del, hvis Ende er skraat afskaaren
og kaldes Spaden, og en rund Del;
Baxeb omme n, af Træ, er dannet som Haandspigen, men har større Dimensioner;
Kobenet, en Jernstang, er i den ene Ende
spids og har i den anden Ende en Klo;
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S to p p e kilen, af Træ, er pas den bageste
Side forsynet med en Tovstrop ;
Dreieren, en Stok af Træ:
Trækøller, Hamre og
Flaandhammere.
2. Rulleredskaber og Underlag.
Rulle s tr ø er, Bjælker af Fyrretræ, i Almindelighed skraat afskaarne i den ene Ende ;
Ruller eller V al ser af Træ; de største have
i hver Ende et Haandspig hul, som er
forsynet med et Beslag;
Sliskenen bestaar af 2 Sidebjælker og en
Midtebjælk e, forenede ved 2 Rigler og
en Tværbolt; den danner en Skraaplan ag
bruges til at bringe en Kanon i Rappert op
paa Slæden;
Underlagsklodse, Tværtræer ag Plankestykker.
3. Hæve- og Vinderedskaber.
D onk r a ft en er enten en almindelig S kru edonkraft eller en hy dr auli s k Donkraft;
Vin debukken hestaar af Bukken Rullen
med Haandspighuller ag 2 V in deha
an d'
spig; •
Tallien bestaar af en eller 2 T allieblokk e,
der ere af Træ eller Jern og indskaarne med
et Tov, Tallieløberen.
Kraner:
Den trebenede Kran bestaar af 2 Forben,
hvert med en Pal og forenede med 3 T v ærrigler, etBagben, en Spilbom med 2 V indehj ul, forsynede med Ha andspighuller og 2
Palmø dr e, en Ho ve db olt med Jernskive,
Krankr og med Jerntridse, en Krankj æde
4.
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og 4 K r an haan d sp i g ; den bruges til at hæve
Byrder paa indtil 5000 Tb.
Fcestninyskranen bestaar af 1. Hov e dstykke med Bjulværk, 2 Ben med 4 Skrinstivere, I Dragkjæde med dobbelt Krog og
2 Hængejern, samt 2 Tr ækkj æder eller
Træktove. Den bruges til at hæve Byrder paa
indtil 8000 (Z1'.
Den firbenede Kran bestaar af 2 F ørb e n,
hvert med en Pal, 2 Bagben, 4 Kran bræder,
en Spilbom med 2 Haandspighuller og 2
Palmødre, en Kranbolt, en Krankrog, 2
Kran-Es, 4 Kranhaandspig og en Tallie
med 2 firskivede Tallieblokke ; den bruges til at
hæve Byrder paa indtil 12000 Sfi'.
Kysthranen kan hæve indtil 25000 73. og bestaar af 4 Ben, hvert dannet af 2 Sidestykker,
forenede ved en Rigel og Bolte, 2 Hov e dstykker, hvert med 2 Gange 3 J ern skiver;
af Ben og Hovedstykker sammensættes 2 B akk e,
som forenes ved 4 Kryd s stiv er e; til Kranen
høre 4 Spil, 8 Sving, 4 toskivede Tallieblokke med Krankrog og Kjæde, samt 2
Hængekjæ der.
Den dobbelte Kystkran, bestemt til at løfte
Byrder paa indtil 50000 bestaar af 8 Ben
som Kystkranens, og 4 Fl o ved sty k k er, hvert
med 2 Gange 3 Metalskiver; af Ben og
Bovedstykker sammensættes 4 Bukke, der forenes ved 4 lange og 4 korte S amlin g s kro g e
og 4 K rydsstivere; til Kranen høre 8 Spil,
8 Sving, 8 toskivede Tallieblokke med
K rankrog og Kjæde, 2 Hængekj æder, samt
4 Jernhamler.
A n m. Ved Montering af 29 em Kanoner anvendes stærkere Krankroge, saa at der kan løftes Byrder
paa indtil 60000

Rullekranen, bestemt til Montering af 30'f,
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og 35 i /,' Kanoner, kan hæve Byrder paa indtil
130,000 5'.
Den bestaar af a) et Hoved styk k e med
Kjædehjul og Hængekjæde med Bæresele, b) 2 Ben, samlede af Vinkeljern og hvert
med 2 Skinnehjul, c) og 4 Stræbere. 2
Tværstænger og 2 Diagonalstænger benyttes ved Kranens Reisning og Nedlæggelse
samt, naar den samlet skal flyttes uden Underlag af Skinner. Alle disse Dele forbindes indbyrdes ved Bolte, som ved indstukne Kiler sikres
mod uforsætlig Løsning.
For at kunne rejse Kranen benyttes en til
den hørende R a in ni e med 2 Fodstykker, 4 T allier , 2 Tr oss er med Sehekel, Rlng og Krog,
samt 2 S top p e sk o. Kranen rejses sædvanlig
paa et S k i nn e la d, bestaaende af 2 ved Rigler
forenede Strøer, forsynede med Jernbaneskinner.
Foruden tidligere nævnte Redskaber bruges til
Kranens Reisning 2 Jernbaneskinner, 2
Støttebukke og 2 Jernskinner.
A n m. Til Montering af 17' m Staalkanon er der under
Arbejde en ganske lignende Kran med ringere
Dimensioner og en Bæreevne af indtil 25000 'R.
Kranen, der skal benyttes i Prøvestens Kasematter har kortere Ben end den, der er bestemt
til aabne Batterier.

Femte Afsnit.

Beslrivelse af Vognene.
Vognenes Bestemmelse.

1. Artilleriets Vogne tjene til at føre dels
Ammunition, dels Værktøj, Reservesager og Rekvisiter til Betjening og Istandsættelser, dels
Fornødenheder til Tropper og Heste, dels endelig sværere Skyts og sammes Underlag.
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Beleiringsartilleriets Vogne.

En Pr o t sb o lt gaar igjennem Gaffelbroen,
til hvilken er fæstet en Kj æ d e med K ro g ,
som hages i en øsken under Svandsen, naar
der er protset paa.
Yognstangen er befæstet i G-affelbroen
ved 2 Bolte. Trækket sker i T rækk r o g e, anbragte i T r æ k ø sk en er paa Hamlen.
9. Den 24 '1;3' Axel er uden Axelforing,
men har Lunstikskiver og Lunstikk er.
10. De 24 Z' Hjul bestaa af Nav, Eger
og en K r an d.s, udenom hvilken ligger en H j ulring.
Til Forstillingen høre 2 F or s kj ær og 1
Dragkjæde.
11. Bagvognens Hoveddele ere 2 Lan gbomme, 2 Sidebomme en Axel med Axelfo ri n g og 2 H j ul. Å.xel o D. Hjul ere som
Forstillingens; paa Forsiden af Axelforingen er
der anbragt en St oppeg af fel kj æ d e med
Kro ge tif at bære Stoppegafien i, naar den
ikke benyttes.
Langbommene og Sidebommene forenes ved
k o r te Rigler og de fornødne Beslag, samt
ved en B a gri g el. Aabningerne i Bunden lukkes ved 2 Bu n db ræde r. Vognen kan protses
af og paa, og for bekvemt at bringe Læsset op
, paa den afprotsede Bagvogn er der imellem de
noget bagud forlængede Ender af Sidebommene
anbragt en S p ilb o m, hvorom et Ophaletov kan
lægges. Til Spilbommen hører der 2 Ha an dspig. Over Langbommene ligger en Sa del til
Kanonens Forstykke. Udvendig paa Sidebommene er der anbragt S urr e kr og e.
Bagvognen har Stop p egaffel og emkj æ d e med H e m sko. Naar Projektiler skulle
føres paa den sættes en F a dn i n g paa.
k arren bruges for under en Be12. Tranche
lejring at føre Ammunition igjennem Løbegrave.

2. Hertil regnes Rekvisitvognen, Beleiringsblokvognen og Tranchekarren.
3. Rekvisitvognene, der bruges til at føre
Ammunition, Redskaber, Brød og øvrige Fornødenheder for Hæren, ere enten aabne eller
lukkede.
4. D en aabne Rekvisitvogn bestaar af
en Forvogn og en Bagvogn.
F orvo g n en s Hoveddele ere en U n d erstilling, 2 Hjul, en Vognstang og et Forskj ær, bestaaende af et H ammeltræ med 2
Svingler.
Til Bagvognens Paaprotsning findes en
Pr o tsb ol t med Knebel.
Bagvo gnen er sammensat af 2 U nd e rbo mm e, der forenes vedRigler, en
Fad ning
med en Forsmæk, som kan afta p es, og en
B a gsmæk, som kan slaas ned, en Ax el med
Axelforing og 2 Hjul.
Til Paaprotsningen findes under Fadningen
en Protsring.
Bagvognen har H e mkjæde med Hemsko.
5. Den lukkede Rekvisitvogn er som
den aabne, men den har et halvrundt L aag
beklædt med Seildug, og Forvognen er desuden
forsynet med en R ekvisit kasse. •
6. Beleiringsblokvognen, der bruges dels til
at føre Beleiringsskyts, dels til at transportere
en Morter i Stol, Projektiler m. m., bestaar af
en Forstilling og en Bagvogn.
7. Fo rs til li n gens Hoveddele ere en U nd erstilling med en Vognstang, en 24
Axel og 2 24 Wr Hjul.
8. Understillingen dannes af en J er n ax e l
som Bagvo omens, men uden Axelfering, en G-a ffelbro, 2 Sidebomme og en Hammel.
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Den er et 2hjuls Kjøretøi med Fadning og 2
Gaffelbomme ; den trækkes af 2 Heste, den ene
foran den anden; paa Marehe kunne de spændes
ved Siden af hinanden.
Fæstningsartilieriets Vogne.

13. Fæstningsartilleriet anvender de samme
Vogne som Beleiringsartilleriet og desuden F æ s tningsblokvognen og Triqueballen.
14. Fæstningsblolcvognen, der benyttes til Førsd af svære Kanoner on. Affutager eller Morterer i deres Stole, bestaar
af en Forvogn og
''
en Bagvogn.
15. Forvognen har en Axel med Axelf o ri n g og 2 Hj ul (Rapperthjul). Over Axelforingen ligge 2 Stangarme og 2 Si d ebo ulme,
forenede fortil ved en H a mmel og bagtil ved
en B r o, der, da den i Midten er noget ophøiet,
gjør Vognen und erløb en d e; Broen har et
Hul til en P r o ts b ol t. Over Bagenderne
Stangarmene ligger et Kr an dsfælg med en
S ki n n e, og mellem Stangarmene befæstes en
Vognstang.
Til Forvognen hører 1 Drag kj æ de og 2
Forskj ær.
16. Ba gvog nens Hoveddele ere en A xel
med Axelfori ng, 2 Hjul som Forvognens, 2
Axelopstandere og 2 Dragbomme, forenede ved en Forrigel med Protshul og en
Bagrigel med Indsnit for Rullestrøerne;
gjennem Riglerne gaa Tværbolte, der danne
Baxehorn.
Paa Siderne af Dragbommene er der anbragt Surrekroge.
Over Dragbommene ligge 2 K an ons adl e r,
hver med 2 Tapper, der passe i Huller paa
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Dragbommene, og med 2 S to pp e h o rn for Rullestrøerne.
• Til Førsel af Slæder høre til hver Vogn 2
Sl æde sa dler, i hvis Udsnit Slæderne ligge
fast. Slædesadlerne tjene tillige som Sadler for
Rullestrøerne og lægges da saaledes, at de i
samme anbragte Tapper passe i de tilsvarende
Huller paa Strøerne.
17. Triqueballen bruges til Førsel af svære
Kanoner.
Den er bekvem at paalæsse, da Lasten
hænges under den og altsaa ikke skal hæves
høit; den behøver ingen stærk Bespænding, da
Baghjulene ere meget høie, og den kan vende
paa en meget indskrænket Plads, da den er
underløbende. Den bestaar af Forvogn og Bagvogn.
18. Forvognen har en Axel med Axelforing og 2 Hjul, mindre end Bagvognens,
og er iøvrigt indrettet omtrent som Fæstningsblokvognen ; kun bemærkes, at Broen er højere
og bærer en Kran ds, hvorpaa Bagvognens Langbom hviler, naar der er paaprotset, samt at
Forvognen har en Protskjæde, der hages i Langbommens Protsbøile.
Til Forvognen hører et F or skj ær.
19. Bagvognen har en Axel med høi A xelforing, 2 meget høie Hjul og 1 Langbom
med 2 Hjælpearme.
Paa hver Side af Langbommen er fæstet en
Langbonistette, der anvendes ved Paalæsningen. Bag paa Axelforingen er der befæstet
2 Kroge med tilhørende Hængekj æ de , der
ved Brugen slaas om Kanonen tæt ved Tapperne
og fæstes til Krogene ved at sættes med et
Kjædeled ind imellem disses Kløer. Under
Langbommen paa det Stod, hvor Hjælpearmene
støde til den, er der en B ø ile med en Kjæde,
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der ligeledes slaas om Kanonen og derpaa hages
i Bøllen, Langbommen har fortil et Pro tshul
og en Protsbøile.
Kystartilleriets Vogne.

20. Til Kystartilleriets lettere Kanoner benyttes Fæstningsartilleriets Vogne ; til de sværere
Pjecer anvendes Blokvogn e, der løbe fra.a fa s te
eller paa transportable Sporveie. Kystbatterierne ere i Almindelighed forsynede med
faste Sporveie de transportable benyttes ved
Transport af Kanoner udenfor Batterierne.

Sjette Afsnit,

kkrivels p af Haaadvaalffino med Tilbdor.
1. Artilleribataillonernes Mandskab er bevæbnet med Bagladeriflen af Model 1867, der bestaar af Piben, Laasen, Skæftet, Beslagene, Viskestokken og Bajonetten.
2. Piben er et Staalrør, hvis forreste Del
kaldes Forenden, den bageste Del Kamm erend en; den er forsynet med Skruegænger, der
tjene til at fastholde Piben til Laasen.' Det
indvendige hule Rum kaldes Løbet, hvis forreste Aabning er Mundingen; dets Tværmaal
kaldes K al i b r et, Løbet er rillet i sin hele
Længde (5 Riffelgan o. e) indtil K a m ret, hvor Patronen anbringes. Riffelgangene
give Skarpet
b
en omdreiende Bevægelse, som det bibeholder i
sin Bane, og som er nødvendig for Skudsikkerheden.
Foran paa Pibens høire Side sidder B a j on e tst olpen, som tjener til at fastholde Bajo-
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netten til Piben. Bagtil paa Piben er anbragt
en S k æ ft e st o lp e der fastholder Forskæftet.
For at man kan give Skuddet den rigtige
Retning, er der paa Piben anbragt et Si g tekorn , hvis øverste Punkt tjener som forreste
Sigtepunkt, medens bageste Sigtepunkt dannes
af Viseret, der bestaar af en Viserfod med
Sidesty kk er, til hvilke er fastgjort en G alg e
med Skyder m e d Kj ærv; Galgen kan ved en
Fjeder fastholdes i forskjellige Stillinger.
Sidestykkerne findes 4 A fs ats er med
Mærker fra 100 til 400 Alen; til Afstande over
400 Alen slaas Galgen op, og Skyderen, stilles
efter de paa G-algen anbragte Mærker.
3. Laasen lukker for Karnret, bevirker Patronens Antændelse og trækker denne eller det
tomme Hylster tilbage, naar de skulle udtages.
Laasens enkelte Dele ere befæstede til
Laasestolen, som tillige tjener til at forbinde Laasen med Piben og til at fastholde
Skæftet ved Hjælp af Blad e t. Man lukker
for Kamret ved at trykke paa den bageste Del
af Grebe t paa Bundstyk k et, hvis forreste
Flade støtter mod Piben og Patronens Bund,
naar det er lukket; det fastholdes i denne Stilling ved Hjælp af Stangen, der paavirkes
S tan g fj e ren. Bundstykkket aabnes ved et
Tryk paa den forreste Del af Grebet, idet det
bevæger sig om Bundstykke bolten, og virker
samtidig dermed paa U dtræ kker en s Tan d.
Udtrækkeren, som med sin Hage griber om. Patronkraven, trækkes derved tilbage og fører Patronen eller, naar denne er afskudt, det tomme
Patronhylster ud af Kamret.
Ladningen antændes ved et Slag paa Patronens Krave af en Slagstift, der drives
ind paa den af H an en; Slagstiften fastholdes i
Bundstykket af en Slagstiftskrue. Hanen
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har foroven et H o ve d, hvis forreste Flade,
Hammerb an e n, ved Nedslaget træffer Slagstiften bagtil. Bag paa Hanen findes et Gr e b,
der afgiver Leje for Tommelfingeren, naar Ha:
uens Stilling skal forandres.
Hanen bevæger sig om Hanebolten og kan
derved indtage tre Stillinger : den før s te, naar
Hammerbanen trykker paa selve Slagstiften ; den
anden, naar Hanen staar i Sikkerhed sro,
og den tredie, naar Hanen staar i bageste
o eller er spændt. Den holdes i de to sidste
Stillinger ved en Sn abel paa A ftrækkeren,
som bringes til at gribe ind i Hanens Sikkerhedsro eller bageste Ro ved A ft ræ kker fj er e n,
saasnart Aftrækkeren ikke paavirkes ved Tryk.
Aftrækkeren sidder i A ftræk k e rblikket,
der tillige bærer Aftrækkerfjeren, Star gf en, Stangfjeren samt Slagfjeren og styrker Koblbehalsen ;
Aftrækkeren bevares for tilfældige Stød ved
Haandb øilen.
Hanebolten og Bundstykkebolten fastholdes
i Laasestolen af H vi r y le n.
Hanen har stedse en Bestræbelse efter at
slaa ned paft Slagstiften. Dette hidrører fra,
at Sl a gfj ere n med sin forreste Ende trykker
paa Han ekrabben, undtagen naar Laasen
skilles ad, da den hindres deri ved Sl a g fj e rs to pp e stiften, der sidder i Laasestolen.
Skal Hanen, naar den staar i første Stilling,
spændes, sker dette ved, at man med Tommelfingeren trækker den saa langt tilbage, at Knækkene af Sikkerhedsroen og bageste Ro høres.
Skal Hanen spændes fra Sikkerhedsroen sker
dette paa samme Maade, men her høres kun
Knækket af bageste Ro.
Skal Hanen fra bageste Ro sættes i Sikkerhedsroen, fatter Tommelfingeren em Hanens Greb,
og Pegefingeren bringes foran Aftrækkeren, paa

hvilken den virker saa meget, at Snablen kommer ud af Roen; derefter nedlades Hanen naget
over Sikkerhedsreen og trækkes tilbage, indtil
Knækket fra denne er hørt.
Ved at lade Lansen spille, maa man nøie
iagttage, at Aftrækkersnablen griber vel ind i
Roerne og ikke bliver staaende paa disses Kant,
hvorfra den let glider af. Er dette engang sket,
gjentager det sig let.
Skal Riflen afskydes, Hanen altsaa slaa paa
Slagstiften, sker dette ved, at man lader andet
Led af Pegefingeren fuldt omfatte den nederste
Del af Aftrækkeren og giver et jevnt voxende
Tryk paa denne, idet Fingeren glider langs den
indvendige Side af Haandbøilen. Herved løftes
Aftrækkerens Snabel ud af Hanens bageste Ro
og er ikke i Stand til at gribe ind i Sikkerhedsroen medens det Tryk, som Slagfjereri udøver
paaHanekrabben,
er stærkt nok til at dreje
'
denne opad, saa at Hanen med tilstrækkelig
Kraft kan slaa ned paa Slagstiften.
4. Skæftet, der er af Valnøddetræ, deles i
For skæftet med Pibe- og Viskestokrende
og Bagskæftet, der hestaar af Kolbehals
og Kolb.
5. Blandt Beslagene mærkes:
Næseba an d e t, der beskytter Forskæftets forreste Ende, forreste, mellemste og bageste Ring, som fastholde Piben til Skæftet, oo.
selv holdes paa Plads ved 3 Ring fj er e; merlemste Ring bærer forreste R embøile,
K app en, der beskytter Kolbens bageste Del, og
bageste Rembøile, der sidder i en Rembøilefod paa Kolben. Rembøilerne tjene til
Geværremmens Befæstelse.
6. Yiskestokken, af Staal, tjener til Rengjøring af Løbet i Felten, og naar en Træviskestek
ikke kan tilveiebringes. Den er i den ene Ende
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skrueskaaren og har i den anden Ende en Kolb
med Riller og et aflangt Udsnit.
7. Bajonetten er en Sabelbaj onet, der bestaar af Klingen og Fæstet.
Ved Klingen mærkes Angl en, der gaar op
i Fæstet, Spidsen, Eggen, Ryggen og Sidefladerne med Hulslibningerne.
Ved Fæstet mærkes den bøjede Par ers ta ng og det læderbelagte Greb, hvori R end en til. Bajonetstolpen, N ø gl e n, der fastholder
Bajonetten paa Piben, og N øgle fj er en.
Til Sabelbajonetten hører en Skede af
Læder med Beslag af Staal; ved denne mærkes
Mundstykket med Øsken og Dopskoen.
An m. ..Riflen er mærket:
Paa Piben. Bagskæftet og Sabelbajonetten med Riflens Løhenumer, paa Numerskruen, Sabelbajonetten,og dennesSkede
med Bataillonens Mærke samt Løbenumer
fur det Antal Vaaben, der findes ved samme.

8. Af Riflens Rekvisiter udleveres til -Konstablen:
G- eværremm en, der i Reglen skal være kort
antrukken, benyttes til Riflens Ophængnine.;
G-e værpropp en, af Messing med et døve d
o cr 2 Flige,
Sikkerhedshætten af Læder,
Børsteviskeren af Messing og
en Glasolieflaske.
A nul. .f Garnisonen udleveres der hver Mand en Tr æv i sk est o k, som altid benyttes til Pibens Rengjøring, naar ikke anden Ordre gives. Det paahviler Brugeren at vedligeholde den og ved
Vaabnets Aflevering at aflevere en tjenestedygtig Viskestok.

9. Ammunitionen til Riflen bestaar af P atr on er, Kobberhylstre med Indhold. Indeholder
Patronen blot Ladningen, kaldes den løs, inde-
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holder den tillige Skarpet, kaldes den skarp.
Et tomt Metalhylster med eller uden en Træprop, kaldes en blind Patron.
Hylsteret er forsynet med en ombøiet Kant,
Kraven, som indeholder Tændsatsen. Denne
har den Egenskab, at den giver Ild, naar den
faar et tilstrækkeligt stærkt Slag.
De skarpe Patroner udleveres i fuldfærdig
Stand i Æsker, 10 i hver.

Syvende Afsnit
Samffinsættula
Haadvadullos idslifl1B1so
1. Riflens Adskillelse i større eller mindre
Udstrækning er nødvendig, naar den skal ren&res og pudses. Den Adskillelse, som efter
Nedenstaaende kan udføres af Konstablen, maa
ban ikke foretage paa egen Haand, men kun
under kyndigt Tilsyn.
2. Det iagttages herved som Regel:
a t alle de Riflen tilhørende Dele holdes vel
samlede, hvilket for at forebygge Forvexlinger er dobbelt nødvendigt, hvor flere Vaaben samtidigt adskilles;
aftagne Stykk( r lægges paa et tørt og
rent Sted og, for at lette Sammensættelsen,
i den Orden, hvori de aftages.
'
at Skruer og Stifter saavidt muligt
sættes i
&res Skruemødre eller Huller for ikke at
ferbyttes;
t ikkun de til Vaahnet hørende Rekvisiter benyttes;
at ved Ud- og Indskruning af en Skrue, den
Gjenstand, hvori Skruen sidder, boldes godt
9*
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støttet mod et fast Underlag, samt at Eggen
af Skruenøglen staar midt i Kjærven og
stadig holdes til Bunds i denne. Ved Udskruning drejes Skruen fra Høire til Venstre, og naar den er løsnet, fortsættes Udskruningen med Fingrene. Indskruningen
af en Skrue sker paa lignende Maade ; man
begynder med Fingrene og fortsætter med
Skruenøglen, idet Skruen drejes fra Venstre
til Højre ;
at Skruerne altid ere fastskruede ; dog iagttages, at de Skruer, om hvilke en Bevægelse
foregaar, ikke ere fastere antrukne end Hensynet hertil kræver;
t Sammensættelsen af Riflen no- dens Dele
sker i den modsatte Orden af Adskillelsen.
3. Kun Bundstykket, Hanen og undtagelsesvis S la g sti ft e n adskilles,
4. Adskillel sen sker saaledes:
Riflen omfattes af venstre Haand ved Laasestolen og holdes mellem venstre Arm og Kroppen med Piben opad, saa at Kolben, støttet
mod en fast Gjenstand, vender fremad.
Flvirvelskruen løsnes saameget, at Hvirvlen
kan drejes, og at Boltene blive fri, hvorefter
Skruen atter trækkes let an.
Hanen spændes med bøire Tommelfinger,
uden at Riflens Stilling forandres, Bundstykket
aabnes, og Riflen drejes nu saaledes, at Piben
vender imod Kroppen, Bundstykkebolten trykkes
noget ud ved Hjælp af højre Tommelfinger, hvorefter den og Bundstykket udtages.
Hanen nedlades helt, hvorved bemærkes, at
Tommelfingeren ikke slipper Grebet, før Slagfjeren har ophørt at virke, da denne ellers er
udsat for at springe.
Hanebolten udtages paa samme Maade som
Bundstykkebolten, og derefter Hanen.
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Skulde Boltene ikke lade sig trykke ud med
Fingrene, udstødes de med Trækøllen, men ikke
ved Anvendelse af nogetsomhelst haardt Redskab.
Riflen dreies nu, saa at Piben vender udad ;
Slagstiftskruen udskrues, og Slagstiften udtages.
5. Ved Sam mensættelsen iagttages:
at Riflen holdes i de nysbeskrevne Stillinger ;
at ved Indsættelse -af Slagstiften Udsnittet til
Skruen vender opad ;
a t Hullerne i Hanen og Bundstykket falde nøje
sammen med de tilsvarende Huller i Laasestolen, naar Boltene skulle indsættes, og
t Hanen spændes, naar Bundstykket skal indsættes, samt at dette lægges i aabnet Stilling i Laasestolen, bvorpaa der gives det
et lille Tryk fremefter for at lette Indsættelsen af Bundstykkebolten.

Ottende Afsnit.
BchadifiE

011imarinE a[ HaantivaatmeH az
Annilintliandll.

Vaabnenes Behandling.
I. For at Vaabnene stedse kunne være i
brugbar Stand, er det nødvendigt, at Konstablen
bar nøie Kjendskab til deres Behandling, Vedligeholdelse og Brug.
2. Han skal orngaas Vaabnene saaledes, at
han ikke udsætter sig selv eller andre for Fare
ved en skødesløs og ubehændig Behandling.
3. Ri fl e n skal altid sættes eller holdes i
saadan Stilling, at ingen Skade kan ske, selv
om den skulde gaa af; især maa dette iagttages,
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naar han lader Laasen spille, og han maa herved gribe om Hanens Greb med Tommelfingerens
fulde første Led, for at Hanen ikke skal undslippe.
4. Han maa ikke af Kaadhed sigte paa Nogen,
hvad enten denne er i Nærheden eller i Frastand, selv om Riflen ikke er ladt; heller ikke
maa han støtte sig paa Riflen ved at holde
Hænderne over Mundingen eller støtte Armene
paa denne.
5. Naar en Riffel er ladt, skal Hanen altid
sættes i Ro, medmindre der er gjort „færdig".
G(wærproppen, Blaar eller desl. maa aldrig
være i Mundingen paa en ladt Riffel.
6. Konstablen skal vogte sig for at beskadige
Riflerne og maa ikke ved Forsømmelighed lade
dem forfalde , hvorved de efter kortere eller
længere Tid blive ubrugelige. Han maa aldrig
foretage eller lade foretage nogensomhelst Forandring paa eller Istandsættelse ved Riflen eller
dens Rekvisiter. Enhver Mangel skal derimod
meldes uopholdelig.
Stød og Slag paa Piben, som kunne bevirke Krumning af denne samt Buler i Løbet,
eller paa Viseret og Sigtekornet, hvorved disse
kunne forrykkes eller beskadiges, skufle omhyggelig undgaas; ligeledes skal han ved Brugen
vogte sig saa meget som muligt " for, at Skæftet
bliver hakket og gnavet.
7. Naar Riflen er uladt, maa han ikke lade
Hanen slaa mod Slagstiften, medmindre Sikkerhedshætten er paasat.
8. Riflerne skulle stedse holdes i god Stand,
hvortil navnlig hører, at de altid ere vel rengjorte og indsmurte; selv om de udleverede
Rifler ikke benyttes, skulle de dog daglig trækkes med Blaar, fugtede med Olie.
9. Riflerne maa ikke adskilles uden Nødven-
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dighed, og de herfor givne Forskrifter skulle
nøje følges.
10. Riflerne skulle vogtes for Fugtighed og
Smuds; men har dette ikke været muligt, skulle
de strax aftørres, og er yderligere Re agjøring
o
og Pudsning nødvendi -, skal den foretages hurtigst mulig efter de i det Følgende herfor givne
Regler. Viskestokken skal aftørres, forinden den
indsættes i Viskestoktenden.
11. Konstablen skal vogte sig for at holde
Riflens Munding saa lavt, at der kan trænge
Jord ind i Løbet.
12. Forinden Riflerne bruges, skulle de aftørres med en tør Klud, og under Øvelser gaas
de i Hviletiden over med en linned Lap og en
Olielap.
13. Er der kommet Noget i Løbet, som skal
tages ud, sker det ved Hjælp af Træviskestokken,
og kun i Nødstilfælde maa Staalviskestokken aavendes hertil; herved maa den største Forsigtighed iagttages, saa at Riffelgangene ikke beskadiges. Under ingen Omstændigheder maa Konstablen forsøge at udtage Noget af Løbet ved
at støde Piben mod Jorden eller andre Gjenstande, da Mundingen derved ødelægges.
14. Kun i Felten eller under saadanne Forhold, hvor en Træviskestok ikke kan tilvejebringes, maa Staalviskestokkeu benyttes til Løbets Udviskning.
15. Skyderen paa Viseret skal altid være
skudt helt ned, og Galgen ligge langs Piben,
undtagen naar (let under Skydning eller Øvelser
er befalet, at Viseret skal være stillet paa en
bestemt Afstand.
16. Ved Paasættelse af Sabelbajonetten skal
Konstablen vogte sig for at støde Riflens Munding.
17. S ab elb ajo n e ttens Klingespids og Eg
maa ikke beskadiges ved Hug eller Stød ; heller
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ikke maa Klingen yderligere slibes, uden naar
særlig Befaling dertil gives. Ved Skeden skal
det iagttages, at M dstykke og Dopsko altid
ere vel befæstede.
Vaabnenes Opbevaring.
18. R i fl en skal ophænges i sin Rem, men
aldrig paa Aftrækkeren eller i Haandbøilen;
Hanen skal være nedladt paa Slagstiften ;
Riflen skal altid hensættes eller ophænges
paa en saadan Maade at den ikke kan falde
omkuld eller falde ned og derved beskadiges ;
Riflen maa aldrig hensættes eller ophænges,
naar den er ladt.
19. Naar S a b elb aj o n etten hensættes, skal
den altid være i Skeden og være tilbørlig indsmurt.
O. Vaabnene anbringes iøvrigt, naar de ikke
bruges. paa den af Kompagniet fastsatte Maade.
Ammunitionens Behandling og Opbevaring.
21. AmmunitiOnen skal stedse behandles med
stor Omhu og Forsigtighed, hvortil hører, at
Skarpet ikke beskadiges, samt at Hylstret ikke
trykkes eller stødes, saa at Patronen ikke kan
anbringes i Kamret.
22. Under Fredsforhold afleveres strax efter
enhver Øvelse de Patroner, som ikke ere bierne
afbenyttede, saavelsom de tomme Hylstre og
Papæsker. Skytten skal derfor opsamle og opbevare dem, indtil Afleveringen finder Sted.
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Niende Afsnit.
B

ki'tv1

t

Fartulor.

Almindelige Bemærkninger.
1. Af Fartøjer haves:
Ro fartøier, som hovedsagelig bevæges ved
Hjælp af Aarer;
S eilfar tø i er, som hovedsagelig bevæges ved
Hjælp af Sejd,' og som ere mere dybtgaaende,
bredere og sværere end Rofartøierne.
2. Den forreste Del af et Fartøj kaldes F o r
den bageste Del Agter. Styrb ord er den
liøire Side, med Front mod For, B agbo rd
den venstre Side. Luvart er den Side, hvorfra
Vinden kommer, L æ er den modsatte.
Rofartaier.
3. Rofartøier benævnes efter Størrelsen Joller,
G-igger, Chalupper, Travailler og Barkasser; de
betegnes nærmere ved Længden af Fartøjet f. Ex.
24 Fods Chalup, eller ved Antallet af Aarerne,
f. Ex. Fireaarejolle.
4. De vigtigste Dele af et Rofartøi ere
Kjølen;
For- og Agterstævnen med Ringbolte;
S id e rn e, der dannes af Bræder, som kaldes
B o r d, og som befæstes til Sp an tern e. Over
det øverste Bord ligger Tollegangen, hvorpaa
Aarerne hvile under Roningen. Over Tollegangen
findes paa større Fartøjer E s si ngen med Udskæring til Aarerne ; denne Udskæring kan lukkes
med Skvætbordet;
Tofterne, der afgive Siddepladser i Fartøiet ;
af dem mærkes P li gtto ft e n, der er den forreste,
S eil toften, hvori en Mast kan anbringes, og
Agtertoften;
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H æ kk en, et lille Rum, der aflukkes ved H æ kbr ædte t, agterst i lN.rtøiet; heri en eller, i
større Fartøier, 2 Hæk to ft e r;
Bun den, der dækkes af Bund bræ der eller
R østværk; Spændh olter ere Trælister, hvorimod Romandskabet støtter Fødderne.
5. Tilbehøret til et Rofartøi er :
Aar er af Ask eller Fyr ; herpaa mærkes BI ad e t, den flade Del, Lommen, den tynde cylindriske Del ;
A ar eg a fl e r af Jern eller Messing eller A ar et o 11 e af Træ. De anbringes i mindre Fartøjer
i Huller i Tollegangen for at holde Aarerne
pan Plads under Roningen.
Baadsh a g en, hvis Stang er af Træ, og hvis
Hage med N æ b og Pi g er af Jern eller Metal;
Flag sp il let, en Stage af Træ, Jern eller
Messing med Knap pan Enden; paa, Stagen, der
anbringes i Bøiler agterst i Fartøiet, befæstes
Flaget ;
o r et, der sidder paa Agterstævnen og benyttes til Fartøiets Styring ; det drejes ved en
Rorpind eller ved et Jug med Jugliner;
For- og Agterfangeline, der ere fastgjorte
i Ringboltene i For-. og Agterstævnen og benyttes til at fo rt øie Fartøjet;
Dræ g g e t, et firearmet Anker fastgjort ved
Drægtouget til Forstævnens Ringbolt;
'
Hvil e r n e, der enten dannes af Tovværk eller
ere udstoppede Seildugs- eller Læderposer - de
hænges en Snor udenpaa Fartøiet, for at dette
ikke skal beskadiges ved Anlægsstederne eller
skamfiles mod andre Fartøier ;
Hynder eller B ri x er, der lægges paa Agtertoften ;
Øsekar og K ab e lt eg n , hvilke sidste dannes
af opviklet Tovværk ; de benyttes til Fartøiets
Rengjøring.

6. Nogle Rofartøier kunne føre Seil paa
eller flere (indtil 3) Master, hovedsagelig for at
lette Roningen under gunstig Vind. Masterne
anbringes i Bunden af Banden i Spor og støttes
af Seiltofterne.
Seilfarteier.

7. Seilfartøierne kaldes i Almindelighed K r ag ej oller; de betegnes nærmere ved Længden
af Fartøiet.
8. Benævnelsen paa de vigtigste Dele ere de
sanune som ved Rofartøier. Endvidere mærkes:
Masten, Sprydet (Gaflen), Klyverbommen og Topseilsstagen. Sejlene ere Storseil, Fok, Klyver og To pseil.
9. Et Seil hejses ved Hjælp af tt Tov, som
kaldes F al d et; Storseilet hales ud paa Sprydet
ved Kl ap løberen. Er Fartøjet forsynet med
Gaffel i Stedet for Spryd, sættes Storseilet ved
to Fald, Klo - og Pi k fa l d e t. Seilet stilles
efter Vinden ved
S k j øde r; Storseilet hales
y
sammen ved &l t ov ene.

Tiende Afsnit
Hvad Konstablen skal medbringe eller selv
anskaffe.

1. Naar Konstablen indkaldes til Tjeneste,
skal han medbringe følgende U n d er m un d eringsgj enstande:
1 sort Halsbind med Snip, 2-3 Skjorter, 3
Par Strømper eller Sokker, helst uldne, og
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2 Sæt veltilpa.sset Fodtøi, der skal være af tykt,
men blødt Læder og med tykke Saaler, og hvoraf'
mindst det ene Sæt skal være Støvler med høie
Skafter af en saadan Vidde, at Benklæderne
saavel kunne trækkes udenpaa som stikkes inden
i dem, medens det andet Sæt kan være Halvstøvler eller Sko.
2. Af Bepakningsrek visiter og P u dsetø i skal han medbringe:
1 Spiseske, 1 Foldekniv, I Kam, 1 Lommespeil, 1 Vindsel itied Sytraad, uldent Garn, Syog Stoppenaale, 1 Klædebørste, 2 Skobørster, 1
Daase med Skosværte, 1 Danse med Pudsepo-.
made til Lædertøiet, 1 Knapgaffel, Pudseklude
og øvrige Pudsefornødenheder i 1 Skindpose.
3. Han skal endvidere, n a ar det befal es,
anskaffe: "1
1 Par Gymnastiksko, 1 Par Saaler og Flikker,
1 Bankestok, 1 Snapsflaske, 1 Lærredsbind med
Charpi, 1 Sæt Lærredsklude med Tælle, 1 Pudsefil
af Træ, belagt med blødt Skind, samt 1 Haandklæde.
4. I Afregningsbogen, som leveres den Menige ved hans første Møde og skal medtages
ved senere Indkaldelser, findes en Fortegnelse
over de ovennævnte Sager.
5. Ønsker Konstablen at bære an det Undertøj end det nævnte, f. Ex. ulden Trøje eller
Underbenklæder, er det ham tilladt; men han
skal i saa Fald have 2 Sæt at skifte med.
6. De egne Sager skulle saavidt muligt være
mærkede med Ejerens Numer eller Navn.
Udrustningens Modtagelse og Tilpasning.

7. Konstablen skal, naar hans Udrustningsgjenstande udleveres ham, strax forvisse sig om,
at han har modtaget alt dertil Hørende,
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og uopholdelig melde stedfindende Mangler, da
det ellers betragtes, som om han har modtaget
Sagerne, og han skal da tilsvare dem.
B. - S ag erne prøves dernæst; passe de
ikke, eller forefindes der Mangler ved dem, afgives Melding derom, hvorefter Manglerne ville
blive afhjulpne. Derimod er det forbudt paa
egen Haand at foretage nogensomhelst Forandring ved de udleverede Sager. Det er ligeledes
forbudt at foretage Forandringer ved de selvanskaffede Overmunderingssager, efter at de ere
besigtigede og godkj endte af Besigtigelseskornmissionen.
9. Sagerne gjøres dernæst færdige til
Bru g , hvorved iagttages:
Livremmen tilpasses saaled es ved Hjælp af
Laasen, at den kommer til at slutte fast - og
dog bekvemt om Livet umiddelbart over Hofterne
S vær d t ask en skydes ind paa Livremmen, saa
at den kommer til at sidde paa venstre Side;
Patron tasken, tilsnøret og knappet, skydes
ind paa Livremmen, saa at den kommer til at
sidde paa høire Side tæt ved Laasen;
Sabelb aj onetsk ed en anbringes i Sværdtasken og fastbindes med Binderemmen ;
Feltflasken spændes eller knappes fast til
Livremmen bagud til Høire og saa kort som
muligt;
Br ødpo sen anbringes indeni Brødposehylstret,
og de befæstes til hinanden ved Tilknapning.
Brødposeremmen, der bestaar af et kortere Spændestykke og en længere Spænderem, befæstes til
den saaledes sammensatte Brødpose med Binderemme, san at Spændestykket kommer foran.
Brødposerem men sammenspændes saaledes,
Brødposen, der bæres paa venstre Side med
Remmen over Imire Skulder, kommer til at
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hænge med sin øverste Kant i Høide med Parerstangen paa Sabelbajonetten •
T o r nys tre n tilpasses ved fljælp af de paa
Bæreremmene anbragte Spænder, saaledes at dens
Overkant kommer omtrent i Højde med Skuldrene.
Hjælperemmenes Længde tilpasses ved Indog Udspænding eller, hvor de ere forsynede med
Kroge med Knap, ved Flytning af Krogene.
Disse Kroge skulle vende udad, og for ikke at
tabes stikkes Krogen gjennem to af Hullerne i
Hjælperemmen, saa at Knappen og den nederste
Del af Krogen komme udvendig paa Remmen.
Efter Tilpasningen forbliver venstre Bærerem
fastspændt til Tornystrens Bundstykke.
K ap p er emmen indstikkes, fra Laaget indad,
i Sløiferne paa Tornystrens Overkant, hvor den
altid forbliver;
G e væ rr emme n stikkes med Krogen fraoven
gjennem den bageste Rembøile, trækkes gjennem
denne og knappes forneden; Krogen føres dernæst fraeven gjennem den forreste Rembøile, og
Remmen fastgjøres med Krogen i et af Hullerne,
eftersom den skal være lang eller kort.
F e lt k a pp en rulles, og naar
K ap p e bær e r em m e n er fastspændt paa den,
anbringes den paa Tornystren (se „Pakning" 5).
10. De leverede Sager ere forsynede med
Stempelmærker, og det er Brugeren forbudt at
forandre disse eller forsyne Sagerne med andre
Mærker. Det Samme gjælder for de selvanskaffede Overmunderingssager.
Iagttagelser ved Paaidædningen.

11. Paaklædningen skal stedse være hel, pudset og bæres paa reglementeret Maade. Det er
harbudt at bære Uhrkjæde o. L. udenpaa Uniformen.
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12. Vaabenfrakken og Kappen skulle
stedse være helt tilknappede til den befalede
Side, og Skulderklapperne tilknappede. Kappen
skal altid bæres med paatrukne Ærmer og med
tilknappet Spændestrop.
13. Klædesbenklæderne skulle bæres
udenpaa Støvlerne i Garnisonstjeneste, ved Parader og Revner; i andre Tilfælde kunne de
efter Afdelingschefens Bestemmelse bæres indeni
Støvlerne eller opsmøgede.
14. Dreilsklæderne maa aldrig bæres under Klædesklæderne.
15. Hal sbind et maa ikke være forsynet med
hvid Kant, ikke heller maa Skjortelinningen være
synlig over Halsbindet, der forøvrigt skal slutte
tæt til Halsen uden at stramme.
16. Livremmen skal spændes fast om Livet
umiddelbart over Hofterne under den bageste og
over den forreste Del af Brødposeremmen med
Laasen midt imellem Frakkens Knapper, saaledes at Remmen fortil hviler paa de 2 nederste,
bagtil paa de 2 øverste Knapper.
17. Br ø d p osen hænges over højre Skulder,
Remmen under Skulderklappen o e, spændt saaledes, at Posens Overkant, naar Livremmen er
spændt, er i Højde med Sabelbajonettens Farer18. F e I tflas k en skal spændes fast til Livremmen bagud til Højre.
19. T o rnyst ren tages• paa, idet man kaster
den med højre Haand ovel venstre Skulder, saaledes at den venstre Arm kommer ind imellem
Tornystren og den venstre Bærerem; derefter
bringes den højre Bærerem over høire Skulder,
Øskenen paa sammes Strop ha o'es i Krogen
paa den høire Ende af Bundst;kket, og Hjælperemmens Kroge paa Livremmen. Tornystmemmene anbringes under Skulderklapperne.
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20. V an te rne bæres i det Tidsrum, hvori
Kappen er befalet anlagt.
21. Alle Spændestropper skulle være indstukne i deres Sløjfer.

Ordonnantstjeneste, ved Fremstilling for Afdelingschefen og ved Henvendelse til eller Møde
hos andre Officerer.
25. Daglig P aaklædning: Vaabenfrakke,
Klædesbenklæder og Hue. Naar Veirliget tillader det, anvendes Dreilsklæder i Stedet for
Klædeskbeder.
Daglig Paaklædning bæres i indre Tjeneste,
ved Gymnastik, ved S undhedsvisitation og militært Arbeide; desuden naar Konstablen er fri
for Tjeneste.
Udenfor Kasernen eller Kvarteret skal han
dog altid bære Klædesklæder.

De forskjellige Paaklædninger.

22. Feitmæssig Paaklædning; Vaabenfrakke, Klædesbenklæder, Hue, Livrem med Sabelbajonet, Patrontaske med A_mmunition, Brødpose, Feltflaske, (pakket Tornyster), Kappe, pita-trukken eller oprullet paa Tornystren, eftersom
det er befalet, samt Riffel,
Foruden i Felten bæres denne Paaklædning
i Almindelighed ved Parader og Revner, og naar
det ellers befales. Ved Revner kan det befales
at anlægge Kepi i Stedet for Hue.
A n in. Skal Tornystren ikke bæres, naar Kappen medføres, bæres denne. saafremt den ikke skal tages
paa, oprullet over høire Skulder med Bæreremmen hvilende paa Skulderen under Skulderklapp en.

23. Vagtmæ ssig Paaklædning: Vaabenfrakke, Klædesbenklæder, Kepi (Hue), Riffel med
Sabelbajonet (denne alene), Livrem med Patrontaske, samt K appe, hvis denne er befalet anlagt.
Foruden til Vagttjeneste i Garnisonen bæres
denne Paaklædning af Kommandoer ved Begravelse, samt til Exercits og andre øvelser, naar
det befales.
24. Tjenstmæssig Paaklædning: Vaabenfrakke, Klædesbenklæder, Kepi (Hue) Livrem med Sabelbajonet, samt Kappe, hvis denne
'
er befalet anlagt.
Denne Paaklædning bæres i Forhør og Krigsret, naar Konstablen ikke er Arrestant, af Komniandoet uden Gevær ved Begravelser, ved kirkelige Høitideligheder eller festlige Anledninger, i
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A n m. Kappen bæres udenfor Tjenesten i Tidsrummet
Iste November til lste Mai, naar og saalænge det bliver tilladt.

96. At bære Sabel uden for Tjenesten
tillades kun den, der udmærker sig ved god Opførsel og ved omhyggelig Behandling af de ham
leverede Sager. Det er dog altid forbudt at
gaa paa Dansebod med Sabel.
Udenfor Tjenesten maa Ingen vise sig i Uniform paa Steder, der ikke passe sig for den.
27. Naar Af bentelsen af personlige Nødvendi g hedsartikler udføres i Uniform, skal det ske
i daglig Paaklædning. Det Samme gjælder, naar
en Konstabel for en Befalingsmand frivillig udfører saadant Ærinde en-er Arbeide, som hverken
medfører Slid paa Uniformen eller kan henregnes
til Dagleier- eller Lastdragerarbeide.
• 28. Konstablen maa i sin Tjenestetid ikke
uden Kompagnichefens Tilladelse bære ci vil e
Klæder; dog skal han være i civile Klæder,
naar han privat bærer Byrder, er Kusk eller
Tjener paft en privat Vogn o. L. Han kan
altsaa ikke paatage sig saudant Arbejde uden
først at have indhentet Kompagnichefens Tilladelsa,
10
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Al Blanding af civil og militær Paaklæd ni n g er strengt forbudt.
Konstablen maa ikke vise sig paa Gaden
uden Hovedbedækning.

Ildrustningssager, som ikke medtages, afleveres
til Vaabenmesteren.
33. De, der skulle hj em sendes, skulle i Tide sørge
for at bringe deres civile Klædningsstykker tilstede.
Sker Hjemsendelsen saa pludselig, eller medføre Forholdene, at Konstablen ikke kan skaffe
den civile Klædning til Veie i rette Tid, kan
der af Beholdningerne overlades ham til Hjemrejsen og imod Tilbages endelse af Sagerne
str ax efter Hjemkomsten en Vaabenfrakke,
et Par Klæclesbenklæder, en Hue og efter Omstændighederne en Kappe ; dog vil der til Sikkerhed blive indeholdt paa Vedkommendes mulige Tilgodehavende indtil 2 /, af Sagernes oprindelige Pris, hvilket Beløb efterbetales, naar de
udlaante Munderingsstykker ere tilbageleverede.
Ved Hjemsendelsen skulle forinden Afleveringen Lædertøj. og Vaaben være godt pudsede,
Vaabnene tillige indsmurte, Munderingssagerne
vel udbankede og børstede, Pletterne aftagne,
Foret og Dreilssagerne vaskede, forsaavidt
trænge dertil, medmindre Brugeren paa Grund
af særlige Forhold fritages derfor.
Har Nogen udvist Forsømmelse i ovennævnte
Henseende, enten ved at undlade Rengjøringen
eller ved at udføre den utilstrækkelig, eller ønsker han sig fritaget for Rengjøringen, betales
denne efter en af Afdelingen fastsat Taxt. Beløbet føres til Udgift i hans Afregningsbog.

Bektædningssagernes Opbevaring.
29. Overmunderingssagerne ophænges,
naar de ikke bruges, i Belægningsstuerne paa
dertil anbragte Knager eller Søm paa den befalede Maude.
Som almindelig Regel gjælder, at ensartede
Sager ophænges samlede paa en eller flere Knager saaledes, at de let kunne overskues; ophænges flere Sager paa samme Knage, skal det
ske i omvendt Orden af den, i hvilken de skulle
tages paa saft. at ethvert Stykke let kan findes
selv i Mørke. De Sager, der ere forsynede med
Strop, skulle altid ophænges i denne og ikke i
Knaphuller eller paa anden Maade. Vaabenfrakken og Kappen ophænges med indlagte Bagstykker og ombøiede i Ryggen saaledes, at Foret
vender udad. De Klædesbenklæder, der ikke ere
til stadig Brug, ophænges med Vrangen udad.
30. Undermunderingssagerne opbevares
under Kantonnements-, Leir- -og Feltforhold . i
Tornystren; i G-arnisonen kunne de ogsaa henlægges i et Skab, hvis et saadant anvises i Kasernen, eller i den Kasse, som Konstablen har
Tilladelse til at benytte, hvor intet Skab anvises.
31. Civile Klædningsstykker maa ikke
opbevares i Kvarteret uden Tilladelse.
Forhold ved Orlov og Hjemsendelse.
32. Naar Konstabler faa Orlov, skulle de
være iførte tjenstmæssig Paaklædning, medmindre
det paalægges dem at benytte civile Klæder. De
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hujoring

Pilholur.

Almindelig Bemærkning.
1. Sans for Renlighed og Orden er en nødvendig Egenskab for Soldaten, og det bør være
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en Æressag for ham, at hans Udrustning altid
er hel og godt pudset saavel i som udenfor
Tjenesten. Paa Grund af Beklædningens Særegenhed henledes Blikket nemlig mere paa ham
end paa Andre, og enhver Mangel falder ikke
alene ham til Last, men ogsaa den Afdeling,
ved hvilken han er ansat.

fugtet med Olie, hvilket navnlig maa ske omhyggelig paa de Steder, hvor der har sat sig
Krudtslam.
Paa graat og sort hærdede , anløbne og
broncerede Dele maa der aldrig anvendes skarpe
Pudsemidler; ere de let angrebne af R ost, afgnides de med Olielapper, og ere de stærkt angrebne, afskraves Rusten med et Stykke Kobber.
Ere de blanke Dele angrebne af Rust, pudses
de med Trippelse paa en Klud, fugtet med Olie,
og derefter med Pudsefilen og tør Ti ippelse ;
dog maa denne Pudsemaade ikke anvendes paa Skruestykker og Bolte eller
i dissesSkruemødre og Huller, ikke heller paa de Flader af Baglademokanismen, der bidrage til dens Lukning. Naar
et blankt Stykke er pudset med Trippelse, maa
det omhyggelig renses med en Klud , for at
Trippelsen ikke skal blive siddende i Huller,
Skruemødre eller paa Skruestykker.
Skruemødre rengjøres ved at skrue en Pind
af blødt Træ helt igjennem dem, og Skruestykker
ved med Neglen at trykke en Klud ind i Skruegængerne og samtidig dreje Skruen rundt.
Alle Jern- og Staaldele skulle efter enhver
Pudsning overtrækkes med en tynd Hinde af
Olie for at beskytte dem mod Rust. Olien anbringes ved Hjælp af en Fjer, en ulden Klud
eller en Træpind. Især maa alle Skruer og
Skruemødre, samt alle Stykker, der glide paa
hinanden, omhyggelig smøres. Bevægelsen gjøres
derved lettere, og Stykkerne skaanes for Slid.
5. Messi ng del en e afgnides med en tør
ulden Lap; skulle de pudses, sker det med Metalsalve, hvorefter de aftørres vel. En Indsmøring maa derimod aldrig finde Sted.
6. Skæfte t maa aldrig vaskes med Vand.
Det afgnides med en tør linned Lap ; dog maa
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ning betjener man sig udelukkende at de ved
de forskjellige Vaahen beskrevne Rekvisiter, samt
desuden af:
Vaseline, syrefri Marvolie og Blaar uden Skæver, hvilke Sager udelukkende skulle kjøbes
hos Kompagniet eller Afdelingens Bøssemager ;
en Pudsefil af Træ, belagt med blødt Skind,
uldne og linnede Lapper, Trippelse, Pennefjere, Borster, samt smaa tilskaarne Pinde
af blødt Træ;
Smergel og lignende skarpe Pudsemidler maa kun anvendes, naar Rengjøring og Pudsning foretages under Ledelse
af Bøssemageren;
Polerstaal eller Kjæde til Blankpudsning
Jern- og Staaldele er forbudt.
3. R i fl er ne skulle efter enhver Skydning
rengjøres. Har Riflen været i Brug, uden at
der har været skudt med den, skal den dog omhyggelig aftørres, og samtlige Jern- og Staaldele
indsmøres.
Selv om Riflen ikke har været eller skal i
Brug, skal deri dog daglig trækkes med Træviskestokken, omviklet med Blaar, fugtede med Olie.
4. Jern- og St a al d el e, som ikke ere angrebne af Rust, afgnides med et Stykke Linned,

4
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det af og til, og navnlig naar det er meget
smudsigt, afgnides med en ulden Lap, fugtet
med Olie, hvorefter det aftørres med en tør
Klud. Samme Fremgangsmaade anvendes for
at fjerne Rust, der maatte have sat sig i Piberenden eller TJdsnittene for Jern- og Staaldele.
7. Løbet paa Riflerne rengjøres paa følgende Maade:
Bundstykket aabnes, og Riflen lægges i vandret Stilling med Piben opad. En Træviskestok,
beviklet med Blaar, svagt fugtede i Vand, trækkes frem og tilbage i Løbet, saa at den følger
.Riffelgangenes Snoning, indtil K rudtslammen er
opløst; derpaa trækkes Løbet med tørre Blaar,
skiftevis fra begge Ender, indtil det er fuldkommen rent og tørt; sluttelig indsmøres Løbet
ved at trækkes med Blaar, fugtede med Olie.
Udpompning af Løbet i Vand er forbudt.
Medføre Omstændighederne, at denne Rengjøring og Indsmøring ikke kan finde Sted umiddelbart efter Skydning, beskyttes Løbet midlertidig ved at føre en med Olie stærkt fugtet
Blaartot igjennem dette.
8. Baglademeka nismen rengjøres i Reglen, uden at nogen Adskillelse af dens enkelte
Dele finder Sted, idet den blot afgnides med
Oliekluden, derefter aftørres og indgnides med
en ren Olieklud. Efter Rengjøringen anbringes
en Draabe Olie ved Udtrækkeren, Slagstiften,
Hane- og Bundstykkeboltene, samt paa Hanens
Bryst.
Har det været nødvendigt at udtage Hanen
og Bundstykket, rengjøres ocr indsmøres om fornødent de indvendige Laasedele,
saavidt dette
b
lader sig udføre uden at foretage nogen yderligere Adskillelse. Efter Rengjøringen anbringes
en lille Draabe Olie paa alle Steder, hvor Gnidning finder Sted.

9. Sabelbajonetskedem€ Læder pudses
med Pudsepomade. Sammensyningerne gnides,
naar de ere blevne tørre, med en oliet Klud.
Overmunderingen.
JO. Paa Vaabenfrakken, Benklæderne
og K ap p e n afgnides Snavs og Stænk, naar
ere tørre, hvorefter Sagerne udbankes og børstes; ved Udbankningen maa Knapperne ikke
træffes for ikke at beskadiges. Benklæderne
bankes først paa Vrangen og derefter paa Retten. Fedtpletter udvaskes med varmt Sæbevand
eller aftages ved Gnidning med en Klædeslap
fugtet med Salmiakspiritus, Benzin eller Terpentinolie, hvorefter det plettede Sted vaskes godt
ud. Knapper, Maller, Hægter, Stropper og Spænder fastsyes om fornødent; Syninger,, der ere
gaaede op, istandsættes med Traad af samme
Farve som Klædets. Knapperne paa Frakke og
Kappe pudses paa Knapgaflen med Metalsalve ;
Klædet maa ikke derved tilsmudses. Tøie,t efterbørstes.
Skuldertallene aftages og pudses med Metalsalve og en ulden Klud.
Lærredsforet vaskes, naar det behøves, med
en Børste, der jevnlig dyppes i Sæbevand.
. Om Sommeren, og naar Foret har været
vasket, hænges Klæderne ofte ud i fri Luft med
Vrangen udad mod Solen.
Er Tøjet meget tilsmudset, kan det vaskes
i koldt Vand med eller uden Tilsætning af Sæbe,
men uden Soda eller lignende skarpe Midler,
der vilde have en skadelig Indflydelse paa Stoffernes Holdbarhed og Farve ; især ere de røde
Kanter udsatte for at lide ved Vask. Det røde
Klæde skal derfor vaskes med Forsigtighed, idet
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man dertil benytter en blød Børste og saavidt
muligt undgaar at lade denne gaa hen over det
tilstødende hlaa Klæde, hvis Farve kan riiitte
af. Sæbe maa anvendes med Maude og ikke
blive siddende længere end nødvendigt til Opløsning af Smudset, hvorefter Klædet udskylles
i rent Vand.
11. Naar Dreils- eller Lærredssager
skulle vaskes, lægges de først nogen Tid i
kont Sæbevand, for at Smudset kan opløses,
hvorefter de gnides stærkt mellem Hænderne i
selve Sæbeopløsningen eller udbredes paa et rent
Bord, en Bænk ell. L. og gnides med en ikke
for stor Børste, som jevnlig dyppes i Sæbevandet.
Efter at være skyllede i rent, koldt Vand ophænges Sagerne til Tørring.
12. Huen bankes og børstes; Skyggen afgnides med en fin, ulden Klud; Knapperne
pudses paa Knapgafien; Tallet aftages og pudses som Skuldertallene; Foret og Klædet vaskes,
naar det er fornødent; Læderforet maa ikke
tørres for hurtigt.
13. Kepien børstes. Beslaget aftag,es og
pudses med en ulden Lap eller en Skindlap og
Matalsalve. Det lakerede Læder afgnides med
en fin ulden Klud ; er det blevet vaadt, gnides
det hurtigst muligt tørt.
14. De ydre Sider paa Tornys tr e n renses
alene ved Afbørstning.
15. Br ødpos en vaskes som Dreilsklæderne.
Dens Hylster vaskes med koldt Vand,
16. Livrem, Sværdtaske, Tornysterremme, Kapperem, Kappebærerem og
B r ødposerem pudses, naar de ere tørre, med
Pudsepomade. Denne stryges i et jevnt og tyndt
Lag paa den udvendige Side af Lædertøiet, som
derpaa efter 20-30 Minutters Forløb gnides
med en fin, ulden Klud.

Sammensyninger efterses og istandsættes om
fornødent forinden Pudsningen.
Ridser eller Fordybninger i Lædertøiet udfyldes før den egentlige Pudsning med Pudsepomade, der indgnides med en Prop, en Klud
eller med Haanden.
Nypudsning af LEedertøi finder kun Sted
hver anden eller tredie Uge; derimod skal det
afgnides, hver G-ang, det skal bruges.
17. G- e væ rremmen maa ikke pudses med
Pndsepomade.
18. Patr o n t as k e n holdes ren ved Afgnidning med en ulden Klud, som, hvis det behøves
til Opløsningen af Smudset, dyppes i rent, koldt
Vand.
Undermunderingen.
19. Det smudsige Tøi vaskes snarest mulig,
for at Konstablen kan have et Sæt rent Tøi
liggende.
Vasker han selv sit Tøi, skal Skjorten istandsættes før Vasken, det uldne Tøi derimod efter
Vasken; ved Stopning iagttages, at Garnet ikke
trækkes stramt igjennem Kanten paa det hullede
Sted, men at der hver Gang bliver ligesom et
lille øje paa Garnet.
20. Skj arten indsmøres med Sæbe, hvor
den er meget smudsig, f. Ex. ved Halskraven
og Ærmelinningerne og lægges i nogen Tid i
tilstrækkelig Mængde varmt, dog ikke kogende
Vand. Den gnides derpaa stærkt imellem Hænderne i selve Sæbeopløsningen, skylles dernæst
i koldt Vand og hænges til Tørring.
Det ul dne T øi indsmøres ligeledes med
Sæbe, hvor det er mest smudsigt, Sokkerne paa
Fødderne, Undertrøien under Armhulerne og i
Kanten ved Halsen, Underbenklæderne i Skrævet?
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og det lægges dernæst i lunkent Vand. Det
gnides derpaa mellem Hænderne i selve Sæbeopløsningen, skylles i varmt Vand og' hænges til
Tørring.
21. Podtøiet renses for Snavs med en Træpind eller Ryggen af en Kniv, af børstes med en
tør Børste og pudses med Blanksværte eller indsmøres med Skofedt.
Trænge Skafterne ogsaa til at indsmøres,
skulle de, efter at være indsmurte, først tørres,
inden Støvlerne trækkes paa. Er Fodtøiet gjennemtrukket af Vand, skal det om muligt være
halvtørt, inden det indsmøres.
22. Halsbin de t børstes og vaskes med en
Børste, saa ofte det behøves.

Tolvte Afsnit.
Palunfig,
Almindelige Bestemmelser.
1. De forskjellige Sager, som Konstablen skal
medføre i Felten eller har Tilladelse til at medtage, og som han ikke har paa, fordeles i Tornystren, i Lommerne paa Munderingsstykkerne,
samt i Brødposen og pakkes paa en saadan
Maade,
at det er let at komme til dem og desto lettere,
jo hyppigere eller pludseligere der kan fans
Brug for dem ;
a t de ikke frembyde Ujevnheder eller haarde
Steder, der kunne foraarsage Tryk, og
a t de ligge fast, saa at ingen indbyrdes Gnidning kan finde Sted.

Pakning.

1B5

2. I -Vaabenfrakkens Brystlomme bæres Af-

regningsbogen, ved Revner dog i Brødposen. I
Benklædelommen bæres Foldekniven, samt Geværproppen og Sikkerhedshætten, sa.afremt disse
Rekvisiter ikke ere anbragte paa Geværet.
3. Tørklæder eller deslige maa hverken bæres
Vaabenfrakkens eller i Kappens Brystlomme
eller i Benklædelommerne.

Patrontasken.
4, I Patrontasken (Lommetasken) anbringes :
Ammunitionen,
Gla so li eflask e n i det til den indrettede Rum,
samt under Øvelserne
Blaar, en linned Lap og en Olielap.
Brodposen.
5. I denne føres Ske, Brød for 1-2 Dage
samt andre Fødemidler.
Sn aps fla sk en anbringes i det til den indrettede Rum.
Tornystren.
6. Tornystren pakk es paa følgendeMaade:
8 k o eller Støvl er stikkes i Skolommerne med
Sa.alerne udad og Hælene opad.
Skj ortern e, sammenlagte i Firkant af samme
Længde og Brede som Tornystrens Rygstykke,
lægges paa dette, saaledes at saavel Linning som
Knapper vende opad.
Uldtrøie og U nderben klæd er, forsaavidt
saadanne medføres, samt Dreilsbenklæd er n e,
alt sammenlagt som Skjorterne, lægges i den
her nævnte Orden ovenpaa disse.
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2 Par Strømper eller Sokker lægges efter
Længden øverst i Tonystren, ovenfor Enden af
Dreilsbenklæderne.
I det herved opstaaode firkantede Rum nedlægges uden nogen bestemt Rækkefølge P ud s etøiet, Bepakningsrekvisiterne (Skobørsterne, samt Daaserne med Skosværte og Pudsepomade indsvøbte i en Klud) og andre m indre
Sager, med Undtagelse af Foldekniv, Ske og
Snapsflaske.
Over det Hele udbredes Dreil sfrakke n,
sammenlagt efter Rummets Brede og Længde
med Vrangen udad.
6. Derpaa sammenspændes Sideklapperne, og
den øverste Klap spændes til den nederste, saaledes at den øverste dækker Kanten af Sideklapperne, og disse igjen Kanten af den nederste Klap.
Har Konstablen Tøi, som ikke er aldeles
tørt, sammenlægges det fladt efter Laagets Brede
og Længde og stikkes ind i den derværende
Lomme eller anbringes, hvis en saadan ikke
haves, mellem Overklapningen og Laaget. Langskaftede Støvler, der ikke kunne gaa ind i Skolommerne, anbringes under Laaget, Skafterne
stukne ind i hinanden, Hælene opad. Eor at
de ikke skulle tabes, anbringes et Baand fra
den ene Støvles Stropper omkring den andens
Fod tæt ved Hælen.
Tornystren trykkes flad , Tornysterlaaget
spændes, og Kappen spændes paa, hvis den
skal føres paa Tornystren.
Kappen.

K app en rulles pan følgende Maade:
Den udbredes med Ydersiden opad; /Ermerne lægges ud til Siden langs med og tæt
8.

Pakning.
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bag Knapperækken; Kraven og Kappens øverste
Del ombøies indad i en Brede paa Midten af
omtrent 2 1 Tommer. Fra begge Kappens Sider
gjøres dernæst lige store Slag indad, saa at
Vidden, den rullede Kappes Længde, bliver omtrent 54 Tommer. Endelig bøies den nederste
Runding ind efter den lige Linie, og Kappen
rulles nu fra oven saa fast sammen som muligt.
Naar man ved Sammenrulningen kommer til
Lommen, lægges denne ind imod Midten.
Den rullede Kappe bøies i Hesteskoform,
saa at Folden beskriver den største Bue og
Bæreremmens Spænderemme anbringes om Kappen 4 Tommer fra hver Ende, idet man iagttager, at Spændetornene vise fra Mandens Ryg,
naar Kappen føres paa Tornystren.
Den saaledes rullede Kappe kan bæres over
høire Skulder. Skal den bæres paa Tornystren,
anbringes den med Folden mod Mandens Ryg
rundt om de tre Sider, saa at Bæreremmen
ligger fladt langs Tornystrens Underkant. Kappen befæstes yderligere ved, at Kapperemmen
spændes om den saaledes, at Spændet ligger
midt ovenpaa Kappen med Spændetornen mod
Mandens Ryg.
A n m. lste Artilleribataillons Mandskab, som er bestemt til at besætte de under Kjøbenhavns Søbefæstning hørende 8øforter og Kystbatterier,
ere ikke udrustede med Tornystre.

Trefie Afdeling.

Vagttjeneste i Garnisonen.

Forklaringer og almindelige Bestemmelser.

1. E n V agt er saavel det Antal Soldater,
der, er beordret til for et givet Tidsrum og paa
et givet Sted at bevogte Noget e/ler at overholde
Orden, som selve Stedet, hvor de opholde sig.
2. Den Officer, Underofficer eller Underkorporal, der har Kommandoen over Vagten, kaldes
Vagtkommandør.
3. De enkelte Soldater, som fra Vagten udstilles paa bestemte Poste r, kaldes S ki 1 dvagte r. Til hver enkelt Post, som altid har
sit eget Navn eller Num er, udtages 3 Mand,
der tildeles N um r e.
Skildvagten staar i Reglen 2 Timer ad Gangen paa Post. Dog kan Vagtkommandøren i
stræng Kulde lade afløse hver Time.
En Skildvagt udenfor Vagtbygningen kaldes
Skildvagt for Gevær.
En Skildvagt kaldes Honn ørp o s t, naar
han er udstillet foran kongelige Slotte og højere
Officerers Boliger. To Skildvagter, der staa
sammen, benævnes en Dob bel tpo st.
4. Skildvagten opføres, d. e. føres til Posten, af en P atro uille før er, der enten er
Underkorporal eller Menig.
5. Kommanderes Vagten af en Officer, udtages en Menig til Tjeneste i Officersvagtstuen;
han kaldes Vagt ordon n ant s.
6. I enhver Garnison ere Tropperne med
Hensyn til Garnisonstjeneste underlagte en K o mm an dant. Han har Overkommandoen over Vagten og kan til enhver Tid enten selv in spic e re
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den eller lade den inspicere ved en Officer af
sin Stab. Hans Foresatte have ogsaa Ret til
paa enhver Tid at inspicere Vagten.
7. V agtinspektøren er en Officer, der
inspicerer Vagterne mellem Reveille og Retræte.
8. Randen er en Officer, der inspicerer Vagter og Poster mellem Retræte og Reveille.
9. Et K omm an o er et Antal Soldater
under en Fører, ligegyldig af hvilken Klasse.
Det kan være bevæbnet eller ub evæbnet.
En P a tr ou i Ile er et bevæbnet Kommando,
som udsendes fra en Vagt for at efterse Posterne, visse Steder af en Fæstning eller offentlige Bygninger, saasom Arrester , Magasiner;
den udsendes ogsaa med særlige Hverv, som at
føre Arrestanter, stille Tumult o. L.
Soldater, som fra en Vagt føres paa Post
af en Patrouillefører, kaldes en A fl øsnin g.
10. Ved Felt raa b e t, almindelig et Navn
paa en Person, give Inspicerende samt Patrouiller
og Afløsninger sig om Natten tilkjende for Skildvagterne. Det gjælder for 24 Timer og uddeles
en Time før Retræte. Det maa erindres vel og
ikke aabenbares for Uvedkommende.

Bænke;o men Inc en maa lægge si o- ned eller begaa no - ensombelst
Usømmelighed.
b
12. t'Uden Tilladelse maa Ingen af Mandskabet
gaa bort fra Vagten, selv ikke til nærliggende
Steder ; ikke heller maa det modtage Besøg eller
indlade sig i Samtale med Forbigaaende.
13. Uagtet det gjælder som Regel, at Uvedkommende under intetsombelst Foregivende maa
opholde sig • i Vagten eller gaa mellem Geværstøtterne, maa Mandskabet dog ikke tilbagevise
en forfulgt Person, der søger Beskyttelse paa
en Vagt, hvad enten han hører til Hæren eller
ikke ; Melding herom skal strax afgives til Vagtkommandøren.

Mandskabets Pligter paa Vagten.
11. Mandskabet skal være aarvaagent, ordenligt og æ dr u saavel om Dagen som om
Natten ; al Syngen, Larmen, Trakteren og Spil
om Penge er forbudt. Hvad der beskadiges paa
Vagten, erstattes af Gjerningsmanden eller, naar
denne ikke kan udfindes, af hele Vagtmandskabet.
Erstattes det ikke under Vagtholdet, optages den
Skyldiges Numer, 'Navn og Afdeling paa Meldingen til Kommandanten. Det er tilladt at opholde sig udenfor Vagtbygningen, at ryge Tobak
og at sidde paa de udenfor Vagten anbragte
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A n m. Enkelte Personer, hvem den Officer, under hvis
Overkommando Vagten staar, har forsynet med
et Tegn, hvorved der gives dem Tilladelse til
at sælge Fødevarer til Mandskabet, kunne dog
opholde sig i Vagten til bestemte Tider.

14. Det er Mandskabet forbudt at kjøbe
Brændsel til Vagtstuen, da det udleverede skal
fordeles saaledes, at en ligelig Varmegrad kan
vedligeholdes i samtlige 24 Timer.
15. Mandskabet skal paa Vagten stedse
være reglementsmæssig paaklædt og maa
ikke aflægge Sabel eller Lædertøi. Medføres
Kappe, hænges denne op i Vagtstuen paa dertil
bestemte Knager, saalænge Mandskabet forbliver
ved Vagten; kun paa Vagtkommandørens Befaling maa den tages paa.
16. Kort efter Reveillen rengjøres Udrustningen, og Alt, hvad der ellers om Natten kan
være kommet i Uorden bringes tilrette. Dog
maa dette paa ingen iNilaade forhindre Mandskabet fra at træde til Gevær, naar der raabes
ud. Det Mandskab, der staar paa Post paa
den Tid, Rengjøringen finder Sted, skal foretage
den strax efter at yære afløst.
11*
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17. Befales en Mand af Vagten i Tjeneste
uden Vaaben, gaar han med Orlov, eller gives
der ham anden Tilladelse til at forlade Vag tb y g ni n g e n, skal han borttage sit Gevær fra
Geværstøtterne og iforveien ophænge Lædertøiet
med Sablen paa befalet Sted. Ved Tilbagekomsten til Vagten ifører han sig den befalede Vagtpaaklædning og melder sig til Vagtkommandøren
samt, hvor denne har særlig Vagtstue, tillige til
den Næstkommanderende; han hensætter derefter
sit Gevær i den befalede Geværstøtte.
18. Under almindelige Omstændigheder er
enhver Patrouillefører og Konstabel berettiget
til efter Omgang at faa en Times Orlov fra
Vagten, hvilken Orlov dog i Reglen
kun tilstaas
1 G ang under hele Vagtholdet o , aldrig mellem
Feltraabets Udgivelse og Reveille.
Den Konstabel, der staar i privat Tjenesteforhold til en af Garnisonens Officerer, kan,
naar han foreviser skriftlig Anmodning fra vedkommende Officer, under almindelige Omstændigheder faa Orlov paa indtil 2 Timer den anden
Dags Formiddag.
19, Naar Skildvagten for Gevær raaber : „Til
Gevær!" stiller enhver Mand sig hurtig paa den
ham iforveien anviste Plads.
20. Bestaar Vagten af Geværbevæbnede, træder Mandskabet, efter at Vagtkommandøren har kommanderet : „Fat . . Geværer!"
paa Kommandoen: „Fremad! Til Højre . ret!"
et Skridt frem og retter sig i Greledderne. Paa
Kommandoen : „Baglænds! Til Høire ... ret !"
træder Mandskabet atter tilbage, og paa „Sæt .. .
G eværer!" sættes disse ved Geværstøtten tilhøire
for Manden.

21. Bestaar Vagten alene af Sabelb evæbned e, kommanderes efter Antrædningen
„Til Højre .. ret!" — Giv Agt! Sabel ... ud!"
og forinden Aftrædningen: „Sabel ... ind!"
22. Er der paa en Vagt saavel Geværsom Sabelbevæ bned e, stille de Sidstnævnte
sig paa venstre Fløi. Paa Kommandoen: „Til
Højre ret!" trækkes Sablen; medens Geværet
præsenteres, forbliver Sablen skuldret, og paa:
„Sæt ... Geværer!" eller „Træd ... af!" stikkes
Sablen ind.
23. Na ar der vinkes af, efterat Udraabning er sket, træder Mandskabet an bag Geværstøtterne, hilser og bliver staaende, indtil den
Paagjældende er kommen forbi.
24. Naar der af Skildvagten for Gevær raabes : „Løs af!" træder hele Vagten til Gevær.
25. Naar Feltraabet skal udgives (1
Time før Retræte), raabes Vagten til Gevær;
Geværet præsenteres (Sablen trækkes), hvorpaa
Vagtkommandøren hvisker Feltraabet til den
høire Fløimand af hvert Geled. Disse give det
til Sidemændene og saaledes videre fra Mand til
Mand. De venstre Fløimænd give det tilsidst
til Vagtkommandøren.
Det Mandskab, som er fraværende, naar
Feltraabet udgives, faar det meddelt ved Tilbagekomsten til Vagten. Skulle Posterne afløses netop 1 Time før Retræte, udgives Feltraabet før Afløsningens Afmarche.
26. Naar nogen Del af Vagtmandskabet udsendes for at stille Tu mult, maa Vaabenmagt
kun anvendes efter den Kommanderendes Befaling.
27. Befales det Mandskabet i Tilfælde af
Ildsvaade at føre Sp r øit en hen til Brandstedet,
hvor det er forpligtet til at arbejde ved Sprøiten
efter Anvisning af den Befnlingsmand af Hæren

A n m. I Regn- eller Snevejr ophænges Geværerne paa
de dertil bestemte Knager, og maa derfor, naar
der raabes til Gevær, tages ned af Mandskabet,
forinden, det træder an.
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eller af Brandkorpset, der har Kommandoen paa
Stedet, skal det ske hurtigst mulig, dog forst
efterat Mandskabet har aflagt Sabel og Læderted
samt taget de ved Vagten værende Kitler paa.
Disse skulle ved Tilbagekomsten tørres, forinden
de hænges paa deres Plads.
28. Mandskabet skal selv r e n gj øre V agten
og dens Inventarium, hvor dette ikke sker
paa anden Mande.
29. L amp er i V a gts tuen tændes og passes
af Mandskabet efter Vagtkommandørens nærmere
Bestemmelse.

Plads, og den tiltrædende bliver staaende med
Geværet ved Foden (skuldret Sabel), indtil Afløsningen er kommen 6 Skridt fra Posten.

Almindelige Pligter for Skildvagter.
30. Ved Mandskabets Inddeling til Posterne
mærker Konstablen sig Navnet eller Numret
pa a den Post, han inddeles til, samt sit
Numer til Posten. ingen Ombytning heraf
imellem Mandskabet indbyrdes maa ske uden
Vagtkommandørens Tilladelse.
31. Naar en Afløsning af Patrouilleføreren
er ført hen til en Skildvagt, som skal afløses,
og der kommanderes: „Løs af!" begiver den
Mand, der skal afløse, sig hen til Skildvagten,
forlanger af ham Underretning om, hvad der
skal iagttages paa Posten, og lader sig overlevere Alt, hvad der hører til denne, efterser,
om SkiIderkappen er hel,. om Skilderhuset er
ubeskadiget, og om Alt, hvad han skal bevogte,
er i Orden. Finder han nogen Uorden, gjør
han strax Patrouilleføreren opmærksom derpaa,
thi opdages det senere, bliver han selv dragen
til Ansvar derfor. Posten ov ertages d erp a n af den tiltrædende Skildvagt, der gjør 1
Skridt frem og omkring, efterat den fratrædende
har gjort et Skridt til Siden. Den fratrædende
Skildvagt træder ind i Afløsningen paa . den ledige

A n m. Om Vinteren, naar Vejene ere glatte, marchere
de Sabelbevæbnede med indstukken Sabel. I
saa Tilfælde trækkes denne først i det øjeblik,
Skildvagten overtager sin Post, og stikkes atter
naar han har afleveret den.

32. Skildvagten skal aflevere Posten i samme
Tilstand, hvori han har overtaget den.
33. Afløsningen skal foregaa i en Patrouilleførers Nærværelse og paa dennes Kommando,
selv pan de Poster, der ere Vagten nærmest ;
sker Afløsningen paa anden Maade, melder Skildvagten det til Vagtkommandøren.
34. Skildvagtens Plads er 1 Skridt tilhøire
af Skilderhuset med Front mod den forbi Posten
førende Hovedvej.
35. Naar Skildvagten ikke afgiver Honnør,
kan han enten staa ved sit Skilderhus i Rørstillingen med Geværet ved Foden (Sablen i
Hvil) eller bevæge sig paa Posten med Geværet
i Armen (Sablen i Hvil).
36. Under almindelige Forhold maa han ikke
fjerne sig mere end 30 Skridt til hver Side af
Skilderhuset. Under Bevægelsen skal han undgaa at spærre Vejen for de Forbigaaende og
navnlig holde Fortovets yderste Fliserække fri.
37. I Skilderhuset maa han kun stille sig,
naar det regner eller sner, men skal i san
fælde ligefuldt iagttage de ham paahvilende
Pligter. Finder han det nødvendigt at tage
Skilderkappen paa eller af, skal det ske hurtig
og ved egen Hjælp. Kappen skal aftages saa
betids, at den hænger i Skilderhuset ved Afløsningens Ankomst.
38. Skildvagten skal være aarvaagen og paapasselig, saa at Intet kan foregaa indenfor hans
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Syns- eller Hørevidde, uden at han bemærker
det. Derfor maa han Intet foretage si g ,
der kan hindre hans Opmærksomhed.
Saaledes maa han ikke sætte eller lægge sig,
spise, drikke, ryge Tobak, synge eller foretage
sig nogen anden forstyrrende Handling.
39. Han maa ikke indlade sig i Samtale med Uvedkommende. Adspørges han af
en Forbigaaende om Noget, skal han besvare
Spørgsmaalet høflig, men kort. lian maa ikke
heller kjøbslaa eller modtage Penge eller
andre Foræringer, af hvem det saa end maatte
bydes ham.
40. Han skal søge at forebygge Opløb,
Klammeri eller Slagsmaal i Nærheden af
sin Post og advare Enhver, der gjør sig skyldig
i nogen saadan Uorden eller foretager sig Noget,
som Skildvagten er sat til at forebygge. Ved
saadanne Leiligheder maa han afholde sig fra
al Hidsighed; hjælper den første, høflige Advarsel ikke, gjentager han den paa en bydende
Maade, og hvis dette ikke hjælper, skal han
søge at faa de Skyldige anholdte, om fornødent,
ved Forbigaaendes eller Politiets Hjælp eller,
hvis han er nærved Vagten, ved Hjælp fra
denne.
41. Er Uordenen af saa alvorlig Natur, at
den kan have betydelige eller farlige Følger,
skal han søge at forhindre den med Magt, selv
om Uordenen begaas af en Overmand. Skulde
en Overmand i mindre vigtige Tilfælde ikke
holde sig Skildvagtens første Advarsel efterrettelig, gjentages den ikke, men efter Afløsningen meldes det Skete til Vagtkommandøren.
42. Beskadiges eller borttages Noget, som
han er sat til at bevogte, uden at han kan paavise Gjerningsmanden, bliver han dragen til Ansvar derfor.

43. Ingen Skildvagt maa under 'Udøvelsen af
sin Tjeneste lade sig fornærme ved Skjældsord eller paa anden Maade, men den Skyldige
skal om muligt arresteres; i ethvert Tilfælde
skal Skildvagten søge at fan den Paagjældendes
Navn og Stand at vide, eller i ethvert Fald søge
at mærke sig hans Udseende, saa at han senere
kan gjenkjende ham. Gjøl' en Person, som har
fornærmet en Skildvagt, og som denne vil anholde, Modstand mod Anholdelsen, er Skildvagten
berettiget til at bruge Magt imod ham.
44. Skulde Nogen fordriste sig til at angribe
eller overfalde en Skildvagt eller lægge Haand
paa ham, skal han forsvare sig ved Hjælp a.f
sine Vaaben. Kommer Angriberen tilskade eller
bliver dræbt, har Skild vagten intet Ansvar. D o g
maa han omhyggelig undgaa ved Uhøflig
Tiltale eller . Adfærd selv at give Anledning til, at Nogen forser sig imod ham.
45. Skildvagten maa ikke forlade sin
Post, forinden han afløses eller inddrages.
Sine naturlige Fornødenheder skal han have
afgjort, forinden han opføres. Bliver han imidlertid nødt til at aftræde paa Naturens Vegne,
skal han, hvis hans Post er i Nærheden
af Va gt e n , søge at blive midlertidig afløst.
Kan dette ikke ske, skal han, idet han fjerner
sig noget fra sin Post, medtage Vaaben og
Lædertøi.
46. Bliver han syg, skal han ved en Forbigaaende, saasom en patrouillerende Politibetjent, uuderrette Vagtkommandøren derom, for
at han kan blive afløst. Indtil dette sker, forbliver han paa sin Post og udfører sin Tjeneste
efter Evne.
47. Bemærker han Ildløs, . Indbrud eller anden
overhængende Fare, skal han søge at advare Beboerne af vedkommende Sted, selv om han_der-
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ved skulde komme til at fjerne sig længere fra
sin Post end den i det Foregaaende nævnte
Afstand af 30 Skridt.
48. Skildvagten maa ikke give sit Vaaben
Andres Hænder, ikke engang i Foresattes, og
maa kun sætte det fra sig i Skilderhuset, naar
han skal tage sin Skilderkappe paa eller af.
49. Skildvagten modtager kun B efalinger
af Vagtkommandøren eller i dennes Navn af en
til Vagten hørende Underbefalingsmand eller Patrouillefører samt af Alle, der have Ret til at
inspicere Posterne. I saadanne Tilfælde skal
han strax efter Afløsningen afgive Melding til
Vagtkommandøren.
50. De I n sp ic er ende angive sig som saadanne , forinden de udspørge Skildvagten angaaenie Posten, eller hvad der maatte have tildraget sig ved den.
Naar Posten inspiceres om Natten, angive
de sig enten som „Ronde", som ,Vagtkommandør", som „Patrouille", som „A:fløsning" eller,
naar det er en af de i Pkt. 6 nævnte Officerer,
som „Inspicerende" og afgive Feltraab.
51. Ved Modtagelsen af Feltraabet præsenteres Gevær (skuldres Sablen), hvad enten det
afgives af en Officer, Underofficer, Underkorporal
eller Menig.
Er Feltraabet urigtigt, svarer Skildvagten
„Ikke rigtigt", og afviser derved den Paagjældende. Han melder det Forefaldne til Vagtkommandøren strax efter at være afløst.
52. Skildvagten honorerer efter følgende
Regler, dog kun forsaavidt de Paagjældende ere
indenfor en Afstand af 40 Skridt fra Posten:
Med præsenteret Gevær (skuldret
Sabel)
Kongen, Dronningen og Kongehusets øvrige
Medlemmer samt fyrstelige Personer;
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Faner, Estandarter og Orlogsflag;
Krigsministeren, Hærens og Flaadens Officerer, afskedigede Officerer, Officerer fra
fremmede Lande samt Auditører, Intendanter, Læger, Dyrlæger og Officianter, Alle,
forsaavidt de ere i Uniform eller ere kjendte
af Skiklvagten.
Med Gevær vedFod (skuldret Sabel)
alle bevæbnede Kommandoer;
Enhver, som er benaadet med en dansk Ridderorden eller med Dftnnebrogsordenens Sølvkors, naar selve Ordensdekorationen bæres.
Ved at rette sig
alle Underofficerer og Underkorporaler, som
ere i Uniform eller ere kjendte af ham.
Honnøren er ens om Dagen og om Natten,
naar blot den Vedkommende kan ses.
53. Ved Afgivelsen af Honnør skal Skildvagten staa paa siu Plads ved Skilderhuset; ser
han derfor Nogen komme, som skal honoreres,
søger han itide at træde hen til det. Kan han
ikke naa det, gjør han Front, hvor han er, og
udfører derpaa Honnøren. Denne begyndes, naar
den, der skal honoreres, er 6 Skridt fra Skildvagten, og endes, naar den Vedkommende er 6
Skridt forbi. Under Honnøren skal Skildvagten
se paft den Paagjældende.
54. Dersom den, for hvem en Skildvagt har
afgivet Honnør, bliver staaende indenfor en Afstand af 40 Skridt fra hans Post, indtager han
Rørstillingen, og bliver staaende i denne, indtil
den Vedkommende fjerner sig.
Særlige Pligter for Skildvagter.
55. Skildvagten for Gevær skal have
vaagent Øie med Alle, der gaa ind i Vagten
eller komme ud derfra, og paase, at ingen i
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Vagten arresteret Person undviger. Uvedkommende maa ikke gaa ind imellem Geværstøtterne.
56. Finder der Opløb eller anden Uorden Sted
i Nærheden af Vagten, kalder han Vagtkommandøren ud ; ligesaa forholder han sig, naar en ikke
til Vagten hørende Patrouille melder sig om
Natten og afgiver Feltraab.
57. Foruden i de Tilfælde, hvor det befales
ham at raabe : „Løs af!" eller „Til Gevær!" er
der flere, hvor han paa egen Haand skal raabe
„Til Gevær!" nemlig :
naar Vagten skal afgive Honnør,
naar Ronden har afgivet Feltraab, og
naar en stærk Folkestimmel nærmer sig Vagten.
58. Vagten skal afgive Honnør, naar følgende
Personer eller Kommandoer nærme sig eller
komme forbi den indenfor en Afstand af 40
Skridt, nemlig:
Kongen, Dronningen og Kongehusets øvrige
Medlemmer samt fyrstelige Personer ;
Krigsministeren, Generaler og Admiraler samt
den Officer, under hvis Overkommando Vagten staar, naar de ere i Uniform;
alle bevæbnede Kommandoer med Undtagelse
af Patrouiller og Afløsninger;
desuden for de Officerer, der anmelde at skulle
inspicere Vagten.
59. Alle Udraabninger skulle ske med Front
imod Vagtbygningen, være saa lydelige, at Vagtmandskabet kan høre dem, og ske saa betids,
at enhver Mand til rette Tid kan komme ud og
stille sig paa sin Plads.
60. Efter at have raabt Vagten ud, stiller
Skildvagten sig paa den Side af Skilderhuset,
som vender mod Geværstøtterne og udfører Hennørgrebene samtidig med Vagten og paa Vagtkommandørens Kommando.
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61. Som den Post, der er nærmest ved Vagten,
afløses han altid sidst, men den Afløsende følger
ikke med til de andre Poster ; under disses Afløsning forbliver han ved Vagten og bliver af Patrouilleføreren ved dennes Tilbagekomst opført
særskilt.
62. En Ho nn ør p ost skal efter Evne overholde Orden og Rolighed udenfor den Bygning,
ved hvilken han er udsat.
Skildvagtens Plads er paa den Side af Skilderhuset, som vender mod Bygningens Indgang.
63. Ved en Do bbeltp ost skulle de to Skildvagter ved alle Lejligheder rette sig efter hinanden og enten staa hver ved sit Skilderhus
eller gaa ved Siden af hinanden, og udføre
G-rebene med Geværet (Sablen) samtidig; ligeledes tages Skilderkapperne paa og af til samme
Tid af begge. For at sikre denne Samtidighed,
skal den Skildvagt, der staar tilhøire, være den
Ledende. De to Skildvagter maa ikke uden
Nødvendighed tale sammen og da kun sagte.
64. Skildvagten ved en Arrestbygning
er ansvarlig for, at Ingen undviger af Arresten.
Han maa derfor lægge Mærke til enhver, selv
den ubetydeligste Ting, der kunde tyde paa et
Udbrud, og afgive Melding snarest mulig.
65. Uden Vagtkommandørens eller Arrestforvarerens Tilladelse maa Arrestanterne intet
Samkvem have med Nogen, hverken ved Tale
eller paa anden Maade.
66. Uvedkommende maa ikke se ind ad Vinduerne i Fængselsbygningen, ikke uden Grund
opholde sig tæt ved Bygningen eller paa
mistænkelig Maade om Natten bevæge sig tæt
langs Bygningens Mure.
67. Skildvagten ved e t Krudtmagasin
skal paase, at Ingen nærmer sig med Lys eller
Ild, saasom med tændt Lygte eller Cigar, samt
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at Enhver, som med Vagtkommandørens
Tilladelse gaar ind i Magasinet, forinden
aflægger Alt, hvad der er beslaaet med Jern,
saasom Vaaben, Fodtøi, Stokke o. L.
68. Staar Skildvagten ved andre Opbev ari ngsste der for brændbare Sager, skal
han ligeledes paase, at den fornødne Forsigtighed iagttages.
69. Skildvagten ved ehFæstningsport
og i en Ravelin skal paase, at Kjørende og
Ridende ikke jage i stærkt Trav eller Galop
igjennem den, og at Færdslen ikke standses af
Heste eller Vogne. Ved stærk Færdsel skal
skiftevis et passende Antal Vogne kjøre ind og
derefter et lignende Antal kjøre ud igj'ennem
Porten.
70, En Skildvagt ved Fæstningsværker
skal paase, at Færdsel kun finder Sted, hvor den
er tilladt, samt at Ingen gaar op eller ned ad
Voldens Skraaninger. Han maa ikke tillade
Nogen at foretage Arbejder ved Fæstningsværkerne, Broerne eller Skytset, flytte eller bortbringe Materialier, at opmaale Værkerne eller
paa anden Maade undersøge dem , hvis ikke
Vagtkommandøren har meddelt ham, at det
sker ifølge Befaling.

72. Han maa nøiagtig erindre sig alle Mandskabets Pligter under Vagttjenesten og især ved
Leiligheder, hvor han selv har Kommandoen,
paase, at Intet foregaar, som er forbudt, og at
Intet undlades, som er paabudt.
73. De Regler, der gjælde for det øvrige
Mandskab, er han ogsaa underkastet i Alt,
hvad angaar Opførsel, Paaklædning og Orlov;
ligeledes er hans Forhold det samme ved Feltraabets Udgivelse ; ved Udraabninger skal han
staa paa en af Vagtens Fløie.
74. Som Fører for et hvilketsomhelst
Kommando er Patrouilleføreren ansvarlig for,
at Mandskabet marcherer i behørig Orden og
retter sig efter de af ham givne Kommandoord ;
han marcherer foran Midten af Kommandoet,
og ethvert Greb, han kommanderer til sit Mandskab, udfører han selv samtidig med dette.
Han lader Kommandoet marchere med indstukken Sabel, naar Vejene om Vinteren ere glatte.
75. Naar han møder:
• Kongen, Dronningen og Kongehusets øvrige
Medlemmer samt fyrstelige Personer;
Krigsministeren, Officerer af Hæren og Flaaden
af Kapitainsklassen og høiere Klasser, naar
de ere i Uniform;
bevæbnede Kommandoer og
naar han nærmer sig . eller marcherer forbi
Vagter eller Skildvagter,
kommanderer han, hvis hans Kommando marcherer med Gevær:
Giv Agt! Se- til ... Højre! (Venstre!)
og derpaa, naar Honnøren skal ophøre
Se lige...ud!
Marcherer Kommandoet med trukken (indstukken) Sabel, kommanderer han :
Sabel paa ... Skulder!
(Giv Agt! Sabel .. , ud!)
Giv Agt! Se til ... Højre! (Venstre!)

Patrouilleforerens Forhold.
71. Patrouilleføreren anvendes især til at føre
Afløsninger og Visiteringspatrouiler samt desuden til forskjellige andre Tjenesteforretninger,
saasom at føre en Patrouille, der skal stille
Tumult, at føre Vagtsprøiten til Brandstedet,
at overbringe Meldinger, at føre Liste over det
Mandskab, der gear med Orlov, og at føre Vagtmandskabet til Kasernen efter endt Vagthold og
Aftropning.
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og naar Honnøren skal ophøre :
Sabel i .... Hvil!
(Giv Agt! Sab el ... ind!)
76. Naar han møder andre Overmænd end
de i Pkt. 75 nævnte, skal Kommandoet ikke
honorere • men Føreren honorerer alene.
77. Med Hensyn til de ovenfor nævnte Æresbevisninger staa afskedigede og fremmede Offlcerer lige med Hærens og Flaadens.
78. For Personer eller Kommandoer, der ere
fjernede mere end 40 Skridt, giver Patrouilleføreren ingen Æresbevisning.
79. Som Fører af en -Afløsning iagttager Patrouilleføreren Følgende :
Naar Vagtkommandøren eller Næstkommanderende har kaldt Patrouilleføreren og det Mandskab, der skal paa Post, frem foran Fronten samt
indskærpet dem deres Pligter og efterset Paaklædningen, stiller vedkommende Patrouillefører
sig foran sit Mandskab med Front mod dette
og Geværet ved Foden (Sablen indstukken) og
ordner Afløsningen.
En Afløsning paa indtil 3 Mand stilles paa
1 Geled, paa 4-12 Mand paa 2 G-eleder,
80. Patrouilleføreren kommanderer derpaa:
Til Højre ... ret! Gevær i ... Hvil!
(Giv Agt! Sabel...ud!)
og efter at have gjort omkring
Afløsning ... Marehel
samt til Sabelbevæbnede, naar Afløsningen er
omtrent 6 Skridt fra Vagten:
Sabel i ... Hvil!
81. Ankommen i Nærheden af Posten, der
skal afløses, kommanderer Føreren, hvis der i
Afløsningen er Sabelbevæbnede :
Sabel paa ... Skulder!
tager derpaa med Afløsningen Front mod Posten
og kommanderer, naar han er et Par Skridt fra
Skildvagten:

Afløsning ... Holdt!
Gevær ved ...Fod!
Løs ... af!
De fra Vagten længst bortfjernede Poster
afløses først.

it
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A n rn. Ved Dobbeltposter gjør Afløsningen Holdt omtrent lige langt fra begge Poster, hvilke derpaa
afløses samtidig. Ved lionnørposter for kongelige eller fyrstelige Personer lader Patrouilleføreren først Posterne ved Boligens Indgang
afløse og derpaa de indre Poster, hvilke sidste
han selv fører ind i Bygningen, medens den
øvrige Afløsning bliver staaende udenfor.
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82. Han skal være opmærksom ved Overleveringen af Posten, for at kunne give nøiagtig
Melding til Vagtkommandøren, idet han er med,.. ansvarlig for mulig senere opdagede Uordenen
83. Naar Posten er afløst, træder Patrouilleføreren foran Midten af Afløsningen med samme
Front som denne og kommanderer:
Gevær i ... Hvil!
og derpaa tillig-emed den nødvendige Svingning :
Afløsning ... Marehe!
Til Sabelbevæbnede, lidt fra Skildvagten:
Sabel i ... Hvil!
84. Paa denne Maade afløses den ene Skildvagt efter den anden. Ved Tilbagekomsten til
Vagten kommanderer Patrouilleføreren til Sabelbevæbnede :
Sabel paa ... Skulder!
.
og ankommen til Vagten:
Afløsning ... Holdt!
Gevær ved ... Fod!
Træd ... indl
85. Naar den sidste Afløsning er kommen
tilbage' kalder vedkommende Patronillefører den
Mand frem, der skal afløse Posten for Gevær,
og Afløsningen foregaar da som ved enhver
anden Post.
',.. 1.

12

178

Vagttjeneste i Garnisonen.

Vagttjeneste i Garnisonen.

86. Imellem Retræte og Reveille skal Patrouilleføreren kommandere:
(Sabel paa... Skulder!)
Afløsning...Holdt!
allerede i 10 Skridts Afstand fra Posten, der
skal afløses, nærme -sig alene og give Feltraab,
hvilket ikke maa ske lydeligere, end at Skildvagten kan høre det; derefter kommanderer
Føreren: „Gevær ved ... Fod! Løs af!" udspørger Skildragten og undersøger, om Posten
er i Orden. Forholdet er det samme ligeoverfor
Skildvagten for Gevær, naar Afløsningen nærmer
sig Vagten; Patrouilleføreren skal angive sig som
„Afløsning", hvorpaa han marcherer hen til Geværstøtterne.
87, Hver Gang han har opført sit Mandskab, melder han til Vagtkommandøren, at Posterne ere afløste, og hvorvidt Alt er befundet
i Orden.
88. Ved Vagtens Afløsning opføres
Posterne af den tiltrædende Vagts Patrou ill e før e r, medens den fratrædende Vagts
Patrouillefører følger med, marcherende paa hans
venstre Side, for at være tilstede ved Posternes
Overlevering. Efter at der er kommanderet Holdt,
efterse begge Patrouilleførere Skilderhuset, Skik
derkappen og Posten i det Hele taget, hvorpaa
den tiltrædende Vagts Patrouillefører stiller sig
ved højre Fløi af Afløsningen saaledes, at han
har Posten paa sin højre og Afløsningen paa
sin venstre Side, medens den fratrædende Vagts
Patrouillefører stiller sig ligeoverfor ved Afløsningens venstre Fløi. Føreren kommanderer
derpaa:
L ø s af!
Naar den sidste Post er afløst, bytte Førerne
Plads, og den afløste Vagts Patrouillefører fører Mandskabet tilbage til Vag-

t en. Patrouilleførerne afgive derpaa Melding,
hver til sin Vagtkommandør.
89. Patrouilleføreren fører en Patr o uill e ganske som en Afløsning saavel om
Dagen som om Natten; der kan derfor henvises
til det Foregaaende, hvori kun Ordet „Afløsning" ombyttes med „Patrouille".
90. Patrouilleføreren skal særlig iagttage Følgende :
Naar Patrouillen skal efterse en Post, ved
hvilken den har gjort Holdt, anmelder Føreren,
om Natten dog fø rst efter at have givet Feltraab : „Patrouille!" hvornæst han udspørger
Skildragten, om noget Usædvanligt er forefaldet, samt undersøger, om Alt er i den foreskrevne Orden.
Findes Skildvagten beskjænket eller syg,
lader Føreren ham afløse ved en af Patrouillens
Mandskab og tager ham med til Vagten.
Findes Posten forladt, besættes den ligeledes med en af Patrouillens Mandskab.
Ved Ankomsten til en fremmed Vagt melder
Føreren sig til dennes Kommandør, og ved Tilbagekomsten til sin egen Vagt afgiver han Melding om sin Patrouillering til Vagtkommandøren.
91. Afløsninger og Patrouiller, der ikke skulle
træde i tjenstligt Forhold til de Skildvagter, de
gaa forbi, give og modtage kun den befalede
Honnør uden at standse. Det Samme iagttages,
naar Afløsninger, Patrouiller eller andre Kommandoer møde hinanden.
92, Naar Patrouillen skal stille Tumult, sprede
et Opløb eller foretage en Anholdelse, modtager
Føreren forinden Afmarchen fra Vagten Ordre
fra Vagtkommandøren, om Patrouillen skal rykke
ud med Gevær (med paasat Bajonet), eller med
trukken Sabel. Er der ved Patrouillens Ankomst
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ingen Skade eller Ulykke sket, søger Føreren
ved Advarsler at bringe Ro og Orden tilveie ;
nytter dette ikke, eller• er der allerede udøvet
betydelige Voldsgjernine er, anholdes de Skyldige.
Den, som forlanger .l ' ogen anholdt, skal selv
følge med til Vagten.
93. Gjøres der Modstand mod en Anholdelse,
skal han bruge Magt, hvis han har Styrke nok
dertil; i modsat Tilfælde skal han strax sende
Melding til Vagtkommandøren for at faa Forstærkning, eller ved Hjælp af en Tilstedeværende
søge at underrette Vagtkommandøren om det
Forefaldne.
94. Bliver Patrouillen angreben skal den forsvare sig; Føreren har da intet A:nsvar far Følgerne ligeoverfor Angriberen; dog skal han selv
afholde sig fra ved sin Opførsel eller Tiltale at
ophidse til Modstand.
95. Han skal, naar Patrouillen har Anholdte
at bevogte, føre dem hurtig og ad korteste Vei
til Vagten. Undviger en Anholdt, skal han gjøre
sit Yderste for atter at paagribe ham. Anser
han det for umuligt at naa sin egen Vagt med
de Anholdte, men vel en anden, fører han dem
til denne.
96. Som Fører for Spreitemandskab
melder Patrouilleføreren sig ved Ankomsten til
Brandstedet til don Befalingsmand af Hæren
eller af Brandkorpset, der har Kommandoen
paa Stedet, og udfører, hvad denne befaler,
indtil han faar Tilladelse til, med eller uden
Sprøite, at føre Mandskabet tilbage til Vagten.
97. Efter enhver Bortkommando fra Vagten
skal Patrouilleføreren strax ved sin Tilbagekomst
afgive Melding til Vogtkommandøren.

T i 1 1 æ g 1.
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Forsiffillar for Mfilavilion,
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1. Tillavningen af de Næringsmidler, der leveres til Soldatens Middagsspise, sker i Almindelighed samlet for hvert Korporalskab, hvorved
Maden bliver mere velsmagende, end om hver
Mand lavede den for sig. De forskjellige Spiser
tillaves pan følgende Maade:
2. S up p e, Fersk Oxekjød afvaskes godt og
sættes paa Ilden med koldt Vand og Salt. Til
V„ Pd. Kjød anvendes 1 Pot Vand og 2 Kvint
Salt. Det Skum, som kommer op, naar Vandet
koger, afskummes. Dersom man kan faa det,e
kommes en sammenbunden Visk af Purre o e,Silleri-Grønt paa; Laaget lægges over, og naar
Suppen har kogt jevnt og uafbrudt i V, Time,
kommes for hver Pot Vand V, Pægl Byggryn
deri (et større Maal Byggryn vil gjøre Suppen
altfor tyk) samt, dersom man har dem, et Par
Gulerødder og Pedersillerødder eller et lille,
halvt Hvidkaalshoved, der skæres i 4 Stykker,
eller nogle skrællede Kartofler. Det koges nu,
til Kjødet er mørt, til hvilken Tid Gryn og
Rødder sædvanlig ogsaa ville være møre.
3. K j ø d i K aal. Fersk Oxekjød vaskes
godt og sættes paa Ilden, enten helt eller itu.skaaret, med Vand og lidt Salt. Til V, Pd.
Kjød anvendes 1 Pot Vand. Det Skum, som
kommer op, naar Vandet koger, afskummes, og
Kogningen fortsættes med Laag over,, indtil
Kjødet er halvmørt. Et lille Hvidkaalshoved,
som er skaaret i 6 Dele, kommes da derpaa

.
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*) Med Vedkommendes velvillige Tilladelse aftrykt
efter „Kogebog for Soldater i Felten", af A. 31.
Mangor, 1864.
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tilligemed en lille Skive Smør, hvis man har
det, og det Hele koges under Laag i en Time,
eller til Alt er fuldkommen mørt.
4. S t e g. Naar det udleverede Kjød er et
kjødfuldt Stykke, kan det anvendes til Steg;
det afvaskes -godt og bankes lidt paa adleSider.
En Gryde sættes over Ilden, som ikke maa være
for stærk Lueild, et Stykke Smør eller Fedt
kommes deri, og naar dette er lysebrunt, lægges
Kjødet deri tilligemed lidt Salt. Det vendes
jevnlig, til det er brunt pan alle Sider, da heldes
lidt Vand derpaa; et Laag, som slutter godt,
lægges over. Naar Kjødet har stegt lidt, vendes
det; lidt Vand heldes atter paa, og man vedbliver saaledes af og til at vende Stegen og
holde lidt Vand paa. Naar Kjødet har stegt
et Par Timer, er det i Almindelighed mørt; det
tages da op, og der røres lidt Vand i Saucen,
som under en stærk Røren gives et Opkog.
5. B ø f st e g. Dersom Kjødet er meget godt,
kan det tilberedes til Bøfsteg. Det skæres
ikke for tynde Skiver, som bankes godt med en
Trækølle eller i Mangel deraf med et Stykke
Brænde eller en afvasket Sten; det hakkes godt
sammen med en Kniv og dannes med denne i
runde, ikke aItfor tykke Stykker, bestrøs med
Salt og om muligt med lidt Peber. Panden
sættes paa Ilden med et godt Stykke Smør.
Naar dette er brunt, kommes ituskaarne Løg
deri tilligemed Kjødet, som først er bestrøet
med lidt Mel, hvis man har det, naar Stykkerne
ere brune paa den underste Side, vendes de og
steges ligeledes paa den anden Side; derpaa
vendes de endnu engang, og lidt Vand holdes
til for at jevne Saucen.
Kan intet Smør eller ingen Løg fans, kunne
Skiverne ogsaa lægges paa den tørre og hede
Pande. Naar Kiødet inirti g er ste g t lidt Daa

begge Sider, heldes lidt Vand til, for at det
ikke skal brændes, og man lader det atter stege
lidt deri paa begge Sider. Lavet paa denne
Maade maa det steges over gode Gløder og
ikke over Lueild.
Vil Soldaten stege det udleverede Kjød ved
Bivuakilden, kan han stikke det paa en lang
Stok. Denne skal hvile paa 2 gaffelformede
Pinde, som ere stukne ned i Jorden et Stykke
fra hinanden ; der rages da gode Gløder fra
Baalet ind under Kj ødet ; dette gjentages hyppig,
og i en god Time eller i kortere eller længere
Tid, eftersom Stykket er stort til, vil Stegen
sædvanlig være færdig. Kjødet kan ogsaa skæres
i mindre Stykker, stikkes paa lange Pinde samt
holdes og vendes over Gløder; det vil da hurtigere være færdigt.
Blander man lidt Salt og Vand sammen og
helder af og til lidt deraf over Kjodet, vil dette
blive mere velsmagende.
6. Ærter. Det er bedst, naar Flæsk og
Ærter kunne sættes i Vand, hver for sig, Dagen
før de skulle koges. Kan dette ikke ske, maa
begge Dele samme Dag vaskes i flere Hold
varmt Vand. I begge Tilfælde maa Flæsket
afskrabes godt, især dersom det er røget.'
Flæsk eller saltet Kjød sættes
paa Ilden
1
med Ærter og koldt 2Vand. Til /, Pd. Flæsk
eller Kjød anvendes / 3 Pægl Ærter og 11/,
Pot Vand. Det Skum, som kommer op, naar
Æderne begynde at koge, afskummes, Laaget
lægges paa og Kogningen fortsættes uafbrudt,
indtil Flæsket
er mørt. Dette tages da op,
'
Ærterne røres godt om og koges endnu noget
for at blive jevne; sædvanlig behøve de 2-3
Timers Kog. Haves Urter, vil en lille Pedersillerod, lidt Grønt til Visk, en lille Stilk Timian
og et Par Løg gjøre Ærterne velsmagende.
4
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Løgene koges hele i Ærterne og tages op, naar
de em møre.
7. Stegt Flæsk. Røget eller saltet Flæsk
skæres i Skiver og lægges paa Stegepanden,
naar denne er varm; naar det er brunet paa
den underste Side, vendes det og steges ligeledes paa den anden Side. Har man Log,
kunne disse skæres i Skiver og kommes ved.
8. Gr ø d. Vand sættes paa Ilden. Til 25
Kvint Risgryn bruges 3 Pægle Vand. Naar
det koger, holdes Risgryn deri, medens der med
en Ske røres godt frem og tilbage, hvilket fortsættes, indtil det atter koger, og G-rynene ikke
mere synke tilbunds. Et Laag lægges paa, og
Grøden koges henved en Time under jevnlig
Omrøren. Salt kommes i tilsidst.
For at Grøden ikke skal svides, maa man
passe, at Kogningen ikke standser, og at Ilden
ikke er stærk, især midt under Gryden, Denne
kan derfor ogsaa, førend Vandet kommes i, varmes og smøres i Bunden med den indvendige
Side af et Stykke Flæskesvær.
Kan der faas Mælk, koges Grøden deri
paa samme Maade og efter samme Forhold
som i Vand, men da den lettere svides, maa
der anvendes endnu større Forsigtighed med
Ilden.
9. Klip fi s k skæres i Stykker og sættes i
Vand, Aftenen før den skal bruges. Næste
Morgen afskrabes den godt paa begge Sider,
dog saaledes at Skindet forbliver helt, og lægges
dernæst i frisk Vand, indtil den skal koges.
Den sættes paa Ilden i rigeligt, koldt Vand
uden Salt, saaledes at det staar flere Tommer
over Klipfisken i det Kar, hvori den skal koges,
skummes og koges, indtil den er mør, sædvanlig
V, Time.
Den spises med smeltet Smør og Sennep,
hvis man har det.

Dersom Fisken ikke kan sættes i Vand om
Aftenen, sættes den om Morgenen, efter at være
skaaren i Stykker, en Timestid i varmt Vand,
afskrabes derpaa og sættes igien i nyt varmt
Vand, indtil den skal koges; saa sættes den
paa Ilden i rigeligt, varmt Vand. Den koges
V, Time og kan blive meget god.
Førend Fisken sættes iblød, er det godt
at banke den med Bagen af en øxe eller med
en Sten.
10. Æggekage. Røget eller saltet Flæsk
skæres i Skiver og steges paa Panden. 6 Æg
piskes godt med en Skefuld Mel og lidt Salt i
et Fad; derpaa kommes 6 Spiseskeer Mælk
deri; haves dette ikke, da ligesaameget Vand;
naar det atter er godt pisket, heldes det over
Flæsket. Det Hele steges nu ved en langsom
Ild, til Æggene ere stivnede.
Ynder man det, kan Æggekagen vendes og
steges ligeledes paa den anden Side.
Istedetfor Flæsk kan der i denne Kage
anvendes Hvedebrød, som skæres i Skiver og
steges paa Panden paa begge Sider i Smør
eller Fedt.
11. Pan dekag e r. Kan der tilvejebringes
noget Mel, kommes dette i et Fad, nogen Mælk
eller i Mangel deraf Vand heldes lidt efter lidt
derpaa, og imellem hver Gang, man helder paa,
maa der røres godt om med en Ske; naar det
er blevet saa tyndt som Vælling, og lidt Salt
er kommet i, er Deigen færdig. Stegepanden
sættes paa Ilden, og naar den er hed, kommes
et Stykke Smør eller Fedt derpaa; noget af
Deigen øses paa, og, for at den kau komme ud
over hele Panden, heldes denne rundt,
Naar Kagen er brun paa den underste Side,
løsnes den med en Kniv og vendes ved Hjælp
af denne. Kan man forskaffe sig noget Smør
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eller nogle Æg at komme i Deigen, ville Pandekagerne blive mere velsmagende,
12. Boll er. Paa samme Maade som ved
Pandekager kan man røre en Deig sammen til
Boller paa Suppe ; kun maa den være saa tyk
som Grød. Tager man Vand, maa dette kogende
hedt heldes midt i Melet, medens der hurtig
røres om med en Ske, for at Deigen ikke skal
blive klumpet. Den sættes da strax med en
Ske som Boller paa den kogende Suppe. Bollerne ere i Almindelighed kogte i 10 Minutter.
13. Ko gte Æ g. Rigeligt Vand, i Forhold
til Æggene, sættes paa Ilden, og, naar det er
i stærkt Kog, lægges Æg g ene forsigtig med en
Ske ned i Vandet og koge derpaa i 3 Minutter.
De ville da være blødkogte; vil man have dem
haardkogte, maa de koge i den dobbelte Tid.

4. Naar han foretager Reisen eller en Del
af den tilsøs, udbetales der ham, hvad Overfarten koster, forsaavidt der ikke efter de gjældende Regler tilkommer ham fri Overfart.
5. Den Soldat, hvis Hjemsted er mere end
5 Mil fjernet fra Mødestedet, og som paa Rejsen
til dette kan bruge Jernbanebefordring , faar
derhos udbetalt, hvad saadan Befordring paa
billigste Klasse koster.
6. For den Del af Reisen, der ikke kan tilbagelægges tilsøs eller med Jernbanebefordring,
faar Soldaten 33 Øre for hver Mil udover 5
Mil, foruden hvad der maatte tilkomme ham i
Dagpenge.
7. Reisepenge udbetales efter Hjemkomsten
af Lægdsforstanderen, dog først efter at Lægdsmanden har forsynet Hjemsendelsespasset med
Paategning om, at det er ham bekjendt, at den
Paagjældende er kommen hjem.
8. Senest 24 Timer efter Hjemkomsten skal
den hjemsendt° Soldat til Lægdsmanden (i Kjøbstæderne Lægdsforstanderen) aflevere sit Hjemsendelsespas og medbringe sit Indtegningsbevis.
De hjemsendte Soldater af I ste Udskrivningskreds's lste Lægd (Kjøbenhavn) skulle i Løbet
af 8 Dage efter Hjemkomsten melde sig paa
Kredsens Kontor i den af Udskrivningschefen
bekjendtgjorte Orden, medbringende de ovennævnte Papirer.
9. Ønsker Soldaten at tage fast Ophold i et
andet Lægd, skal han være forsynet med et
Flyttebevis, der udfærdiges af Lægdsforstanderen
for det Sted, hvor han staar i Rullen. Dog kan
Flyttebeviset, forsaavidt det nye Opholdssted
ligger i samme Udskrivningskreds som det fraflyttede Sted, ogsaa udfærdiges af Lægdsmanden
for sidstnævnte Sted. Flyttebeviset afgives inden
8 Dage efter Ankomsten paa det nye Opholds-

Tillæg 2.
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1. Ingen Soldat bliver betragtet som hjemsendt, forinden han har modtaget sit H j e msen dels esp as, og det er befalet ham at træde
af'. Indtil da er han altsaa underkastet den
militære Mandstugt og som Følge deraf de militære Love.
2. Soldaten skal begive sig umiddelbart til
Hjemmet uden unødvendigt Ophold underveis og
uden at begaa eller foranledige Uorden før eller
under Hj emreisen.
3. Der tilkommer Soldgen i Dagpenge 67
øre for hver Dag udover een Dag, Rejsen
maa vare.
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sted og senest inden 6 Uger efter TJdstedelsen
til Lægdsmanden (i Kjøbstæderne Lægdsforstanderen) for det tilflyttede Sted, der for Modtagelsen meddeler skriftlig Tilstaaelse. Samtidig med Afleveringen af Flyttebeviset skal
Soldaten anmelde sin Bolig i Lægdet. Enhver
Soldat, der forandrer sin Bopæl i Lægdet, skal
inden 14 Dage efter Bopælsforandringen anmelde sin nye Bopæl for Lægdsbestyreren (Lægdsforstanderen eller Lægdsmanden).
10. Den, der uden at tage varigt Ophold
andetsteds forlader Lægdet for en længere Tid
end 6 Uger, skal for Lægdsbestyreren melde
sin Bortreise og opgive en i Lægdet bosat Mand,
der under hans Ansvar vil modtage senere Indkaldelsesordre.
11. Enhver Soldat, der opholder sig 1 Aar
eller derover i et Lægd, i hvis Rulle han ikke
er optagen, skal lade sig overføre til denne.
12. Soldaten maa ikke, saalænge han hører
til Linien, reise til Udlandet uden dertil at have
indhentet Afdelingens Tilladelse. Denne kan
gives paa indtil 3 Aar ad Gangen, saafremt
han hører til en ældre Aargang end den, der
ligger til Tjeneste. Benyttes Tilladelsen ikke
inden 1 Maaned, ophører den at være gyldig.
Indkommer et saadant Andragende i Løbet af
de 4 sidste Maaneder, forinden Vedkommende
skal indkaldes til fortsat Øvelse, kan Tilladelsen
kun gives for saa langt et Tidsrum, at den Paagjældende kan være tilstede ved disse øvelser.
Tilladelsen tilstilles Ansøgeren igjennem hans
Udskrivningskreds.
13. Den, der er overført i Forstærkningen,
maa i Krigstid ikke reise ud af Landet uden
Krigsbestyrelsens Tilladelse. I Fredstid skal
han, naar han reiser ud af Landet, melde saavel sin Afreise som sin Tilbagekomst for vedkommende Lægdsforstander og for Afdelingen.
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14. Soldaten bør saavidt muligt jevnlig opfriske de Kundskaber og Færdigheder, han under
sin militære Uddannelse har erhvervet sig.
15. Han bør efter Evne søge at vejlede de
vordende Soldater og hjælpe til at forskaffe
dem den ønskelige Fordannelse, inden de blive
indkaldte.
16. Den hjemsendte Soldat vedbliver at staa
til Krigsbestyrelsens Raadighed, saalænge hans
Værnepligt varer, og er pligtig at møde paa
det Sted og til den Tid, som angives paa den
Indkaldelsesordre, der bliver ham tilstillet
af Lægdsbestyreren. I Reglen gives der den
Indkaldte en Frist af 3 Dage, forinden han behøver at forlade sin Hjemstavn , ligesom der
indrømmes ham 1 Dag for hver 5 Mil, han ad
den korteste Vei tillands har at tilbagelægge.
Tilsøs og paa de Strækninger, hvor der gives
ham fri Befordring eller Erstatning derfor, regnes ham kun den Tid tilgode, som han behøver
for at tilbagelægge Vejen.
Forsaavidt han er berettiget til at faa Dampskibs- eller Jernbanebefordringen godtgjort, betragtes han ikke som for sildig mødt, naar han
ved at benytte saadan Befordring først kan indfinde sig paa Mødedagen efter det som Mødetid
fastsatte Klokkeslet.
17. Forholdet er under Reisen til Mødestedet
som paa Rejsen til Hjemmet.
18. Den, der ikke møder til den ved en udstedt Indkaldelse befalede Tid og paa det angivne Sted, bliver straffet efter de militære Love
som ulovlig udebleven.
18. Under overordentlige Forhold vil extr ao r di n æ r Indkaldelsesordre blive given,
hvorpaa staar anført, at den hjemsendte Soldat
uopho Idelig har at give Møde. Ved Ordet
„uopholdelig" forstaas, at han uden nogensom-
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d.

helst Tidsspilde skal begive sig til Indkaldelsesstedet. I lste Udskrivningskreds's iste Lægd
(Kjøbenhavn) vil, i Tilfælde af at et større Antal Værnepligtige samtidig med kort Varsel skal
indkaldes, Indkaldelsen ske ved Opslag paa Gadehjørnerne af Plakater, ved hvilke de paagjældende Værnepligtige af Kredsen opfordres til
at melde sig ved de paagjældende Afdelinger
til den befalede Tid, kun medbringende deres
Indtegningsbevis.
20. Efter at Soldaten har afgivet sit Hjemsendelsespas til Lægdsmanden, og indtil ban
møder paany efter modtagen Indkaldelsesordre,
maa han ikke bære de for Hæren særegne Klædningsstykker, medmindre han først har fjernet
deres militære Særkjende. Paa Vaabenfrakken
og Kappen aftages saaledes Omklapning paa
Kraven, blanke Knapper og Skulderklapper.
21. Medens Soldaten er hjemsendt skulle
hans Andragender til Krigsministeriet eller en
af de militære Myndigheder indsendes gjennem
hans Kompagni.
Om „Bestemmelserne vedrørende Indkaldelse
under særlige Forhold" henvises til Afregningsbogen.
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