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l)ch ^.ec:i.ruri^7-L 
för 

Som den 

Wormäcktigste Wo-
nunDochDerre^ ^ 

den X Ii/ 
Hwerlges/K^ötesoch 

Wandes Wonung/ 
Lcc. Lcc. 

Har författa och alle wederbö-
rande tlleffttrrattelseafTrycketutgä la
llt/ med bisogadt Förbud/ at ingen uti he-
laKongl. Mal?^Rtjke detta maefftertryc-
ka/ eller annorstädes aftryckt hqtinföra 
vchförsMa / wid Ett Tusende Äaler 

Sölfwermyntz böter och con65ca-
tion asalla Exemplaren. 

Neval/tryckt hoos Christoph Brendeken/ 
KongÜ »Voockrr. änno 1701. 



.. "de/Sweriges/Giö-
us och Wändes Konung; 
Storförste til Finland/ Her
tig uti Sköne/ ElMand/M 
land/Larclcn/Brchmen/Ver-
dcn/StettlnPomniern / Last 
N^n.und Wänden; Förste 
ul Rügen / Herre öfwer Zn-
Mmanland och Wißmar; 
Sa ock Pfaltz - Grefwe wid 
Mm/iBenern/tilGülich/ 
v-leve och Bergen Hertig. 
More tvitterligit / at såsom 
Wy stadze lätitOß wara an-
gclagit det wid Wär 
^ ting ffjckeligen/ wäl och 
vrdentligen ma tilgä/ och för 
den Orsaken flul nödigt är 
M hwar ock en därunder 
vufwer grundeligen ock wäl 

A - under» 



underrattad om altdet som nid egen Hand underssrifwit 
wld hwarlchandatchallen bo och .„ed Wart Kongl. ?»?il 

och l ackt tagas / bch'affta lätit. vmum Hög-
hafwandes Wyt.ll den an> warteret den 7. 
dan latlt uppiaMa effterfob 1^1 
liande Förordning och keßle-
menre till en ock Ratw (ü I? s ? 1 
snöre för Wart int-imene uti u s. 
alle förefallande Oceaner -
Altfä biude och befalle Wil 
härmed ock i Krasst as dettt 
Wärt öppne Bref alle Wä
re högre ock nedrigareoti-cer? 
>-e,sa wähl som Gemehne a! 
Wärtlnkinkerie.att de detsaw 
ma noga effterleswa ock i ack> 
taga / icke efftersättiandes ut 
nägon måtto det ringaste al 
alt uti mehrbemelte Wart nä' 
digt Ke l̂emenre finnes stad" 
gat ochförordnadt.Till ytter' 
mera wißo hafwe Wij deB 
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Forordmng 
och 

kcAlemcmQ-

Zör 

Infanceriet 

Angående ätffillige ärender/ 
hwareffter bade OMcerare ochM 
mene verunder/för sa mycket bättre 
Ordning och egaürets stukl/sawäl 
Uti exercerande, ckarZersncje» 
LiZmpementer» Hpbrot / msk-
cker,l)etzckemenrer»(I!c>mme^ 
cjerinZar och Wakter/ som Uti hw^ 
riehanda andre Händelser och Dl/ 
sätten sig noga hafwa at rätta och 
re^ulera. 

I. O 

S(o)S 7 

I. Opirlcr. 

Om Regementetz försam-
ltttldc och Lmallions sormer^ncle, 

saiiipt Fanonicö ut-och 
introppande. 

i. ̂ rriculn. 

dm Regementetz försam-
llMde och Lzt^lüonz forme-

r^ncie. 
När som ett Regcmente stall komma 

tillhopa/bör hwart och ettLompaZnie 
sambla sig sör sin (öpirens dörr; 
gandes hwar Oorporal att föra Att 
^Qrporalstap dijt/hwaresl sedan alleÄf-
Wer-ochUnderOi^cerare noga tillsee/det 
alle Bussar äre riktigt tillsiädes/nyktre/ 
sörsedde med fult I^iverie och ^mmu-
"'tion, snygge i Skor och Halsduckar/ 
^ och att deras Gewär är blanckt och i 
Zätt siand ; Obterverandcs der hoos/ 
när Soldaten intet har håret bundit i 
pung/att det dä siickes in under Hatten/ 

A4 sä 



s 

sä och att hau altid har Hanstarne pä 
Handminär han stall glöra paracje. 

2 Gcßlikest bore baveHfwer-och Un> 
der^^erare » sä wid detta som wiv 
hwariehanda andre tlll sällen altid föl? 
mana 06) tillhalla Soldaten/att han bäl 
sitt Gewahr wäl/häller Hufwudt rakt och 
oprätt/ och marcker^r läng'amt och 
jämt/ men likwälaltld fristtder hoos. 

Sedan föra I^iemenanrer - och 
Fändrlkarne med Hand?iqvar i Haw 
dren ^ompaZnierne till den ^?rt/ dtt 
kacallion församblas» Äock mästest 
dant stie utan spehl/och börefördenstull 
sä wäl va/ som wid andre stike tillfällen/ 
Trumslagarne och Plparne marclier^ 
sramföl den cc>mmencieran6e0^kice-
raren, da Trumst^garen bär sm Trun^ 
ma och Piparen sitt spehl pä Ryggen? 
Mr (>omp5Zmerne komma dyt/raN' 
Aera de sig i deras Ordning till höger och 
wänster som ett snöre uti en 5ronr, d^ 
hwart och ett LompaAme af den hö 
gra Flygeln har sine 6rana<^ervr pä 
den högra/och de afwänster pädenwa^ 
fira Alygelcn om sig; MenBlindrotarlit 
böre stä ytterst pä wänstra Flygelen af 

5 

h^art LvmpaZnie: Aoek är detta härs 
till observera, att fast än ölindros 

^!nc afde^om p3Anicr,som sia pä wän-
^ Flygelen/sammaledes börewarayt-

!i wäldsieräth / mäste de likwäl stä in-
llom LrLnacjicrerne. 

4. Wid dompaZmerncs ranZe-
rsncle hör jämwäl oblerveras, det ro-
larne altld siä ett sä stort steg frän hwar 
^Udra/att lUulqvereraren med wälut-
^räkt Arm kan röra sin pä höger sidan 
stäcndemanpäAxlan. Detsammaod-
serverar och ?iczveneraren med sin 
^änstra Arm pä deß wid wänstra sijdan 
stående Man. Men Oedeme böre stä 
ire goda steg frän hwarandra/ hwilkaaf 
^lnderOt^cerarne säledes rättas. Äer-
uppä kunna sedan wakterne/om det sä be
fallts/ till avanr-och arrier-Auarcls 
Utdragas. 

^ 5- Sedan formeras Lattallion pä 
föuiande sätt / nembl: Majoren com-
^?ndcrar. 

Gie akt att formen cdcr 
Latallion. 

Keruppäwända akta Oikicersresig 
A 5 enm 
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cmot krönten. Under Ot^Lerarne ta^ ^^^des ̂ I^rcdera alla tilltjka och läng-
ga deras Korßgewahr högburne och stä blifwandes scdan höger-och wän-
sedan alla färdige tilldeß det commeu- ^om stilla stående till deß det com-
6er25 ^encjergz 

Gewähr pä Hand  ̂ °Z wänft-r wl-
Höger och wänster tormerer EnärBußarnc bcfallks sig höger och 

Eder Limsllion. wänster att stäva/dä ziöra allcHfwc, c»l> 
bcer^re 5ronr till Regementz Otkce-

^ kJren. Widare cvmmen6er3S 
Alla ^apULner » o^er^lre ranAercrEd^x 

Fältwäblar yngsta derZe^nter, Kurtet » ^lnalarne ock bakom 
ochRustmästare föllia da ^^sqvercrar- p» ^lYgMlNe vcy valvM 
ne ̂  Men Fändrickarne/de äldsta SerZe- ^ ^ «a ^ 
gnrernc och Förarne föllia med?m ve- ^ermedgloraallaFaltwälbarhoger--
nerarne: Be äldsta Fändrikarne gamev 5..' ^änsterom/ ^srZo^nrcruc, andra 
Half-?iov2r och blq wid sine Lompg- föraren ochRustmastaren höger omwän-
Lnier, de yngste/när Oompz^nicrn^ ? och MLrcbera alla med högburne 
5afwa strax sine Fanor med sig/bara F^ ^ 
norne och stuta sig mit för kromen,',. ! led/som ^tandoidnlngen 
Men när Danorne intet are wid (^ow'. ^ ^ ̂ dre tre steg bak om 1.3t-
pIZnierne, ga de yngsta Iäudrickarllt ' hwarest de bly staendcs med 
äfwcn som de äldstaw.d^..'paZmer- ^wahret för foten / rangers 
ne med Kalf-?iqv2r till deßöairaljwn , 
är giordcr/ dä Fanorne uth/ H«w.d °dterv-r->s dct ut. allt 
som ukl näst ftlllaiidc ^rlicul anwlscs- ^ ^menrs böre U»dc>L>tilcerArns 

S.il-' - ' wa 
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haa deras Korßgewähr högburne. F^ 
norne sta Mlt för eiqvarne och Förarnt 
bawiu dem. Trummonne fördelas/ nal 
Regementet stärienkrc>nr,uti tredelar/ 
w»tt utt och pa bägge Flyglarna Mctt 
när Regementet star uti twenne Lalralli' 
oner, hlir alt spelet bakom Fanorne. 

2. Arriculn. 

Om Fanornes uth och 
mtroppaiwe. 

i. När alla Fanorne ffole troppas u-
tur HfwerstensOwarter ochRegementei 
siar intet längt derifran/eller förHfwtt^ 
siens port rangera l en kattullion,^ 
stier uttroppningen pä fölliande sätt! 
Ken yngsta O piren afdem som äre till^ 
siädes med twä afde äldsta Fändriekarnl 
eller twä afde yngsta I.ieurcn2nterne 
och alla de yngsta Iäudrickarne/ en För^ 
re af hwart (^omp^Znis och alt spelet 
sambla sig för de l2.Rotar?ic^vcnerare 
som sta mit uti/ hwarest twenneLerZcaN' 
ter ställa sig paAlyglarne/deruppa cow' 
mcncjcrzr dunenen. 

Högbärer Ldra k^vzr. 
S» 

I) 
^ rycker han med dem i en krvnr 

Ur Regementet fram till AfwerstenS 
> tt/derest ^erZe^nterne med benieltte 

rotar blq stacndes/ medan (^pne-
'-u med half ?iqven i handen gar med 

Mu ige Fandrickarne / Förarne och alt 
i / Huset/ stannalides alt Spe
tt utl Farstugun eller för Börren afdet 
um/der Fanorne äre utiförwahr/half-
^rten Pä hwar sida/ medlertidatt^pi-
enen gär in med alla Fandnckar och 

^drare att taga uth Fanorne. Nät 
uu (öpiren fttr att hwar Fandrick har 
sln ^ahna/ ranZet-2 r han dem i twene ^e-
^ tffttz. dompZAniernes rane, sam-

waledes Förarne l-twä^ederefftcrFän-
neearne. Ca snart Trumstagarne blq 
^ »e att Czpite» kommer medFanvrne/ 
o, a de Spelet och föllia sedan sirar uti 
re veder när Förarne äre dem förby. Sä 

wart (Sirenen kommen potten com-
tenderar han. 

'̂«Zven-rZre höger och wänster 
öppncr Eder. 

^arckersr deruppa igenom med 
t)auorne/dä ?^venerarne sig äter sim 

ta/. 
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ta/ Höger och wänsier omwälwa stg och ^ ̂sta ci^piten en Fandrick och en 
föllia med effttr Förarne 06) Trumfl^ <^.1^ ^rar( (.'ompaZnie och alt 
garne med Lei-geanrer pa Flyglarne ^ tre divilioner af Rege-
och UnderRotmasiare förnth till Rege» ^ wed flg/en af ?iqvenergre och 
menttt i sine förre stallen/Ärägandes sig ^ ue af^ulczuerei-^re med twal.icure-
Fanorne ltjtet lill Höger 06) da cow' ^"^ueterarnekagesafwan-
inencisrZr Lapile». ' ^ i)lygelen nasi piczuarne,och af ?!-

W«.r Näwr Ed-r. 
V- ftr,>s0A, Ii» »I- sm H->f,?><>.-, z,w 

och spcltt sa att alla komma »nt für Rege burne, kwcnne^cd'cr/cffterdcmSpeleti 
kr« lcdcr/ och sa pic,venerl>r»-8 oivi-

N..5 rüNZ. Ecdan gar Lap.ion dava« l.on Med köqburne I'io var ork kwmnt 
till sttt förra rum och spclct till dcß aftcl Lerg-,»^ pä Flyalarne Lcruvra 
mng. Sch böre alle Ofwcr-°ch U,wc> föll.a 
v^iccrure med de gemene wld ui-och ls "^medlVlufqvctpäArluiisom föraSak 
kroppningcn stä i Gewähr och ffplw Alla n !rcl,!r! 
JntroppmngenmcdFanorneutiHfwtt' lyst till Kfwerstc'nsQwarter/ «'wärest 
st-„sc!.-rdcnsOwarttr/s°mut.Sfwl" , 
ficns fränwaru con,.^„^r-r Reg. s-dan^ 
mcntet/stler pa samma sätt och med jaB ^ 
ma Manssap. GeWM 0f. 

l.OmRcgcmcnkekst.?rup<?ältpaFältt> deruppa gär han in atkhämpkaZa« 
tllernagc längt ifränOfwersttiisOw-"' s°M förr är sagt. Medlerti» 
ter/ver Janorne stolt Uttagas/ sa tagt' ^"'mencicr-ir de» äldst«, l-isuten-»,. 

vt"'«". " mus. 



^us<,v«-^Gewchr ^MKÄHäiwT  ̂
Men sa snart han hör spelet och seet 

Opitenen komma Uth med Janorn^ 
commencter^rhan. 

Skyllrermed^usczvcc.  ̂ Ställer Eder. 
Enär Lapitcnen har rangerat Vet. 

och sitt föll.c som förr/ commcn«^' . Äästdau hwar och «I, tar sin förra 
H"N. ^>>'y -gcn. Pä samma sätt troppas 
l^usizvelerare küsttt OM , fanorne in uti HfwcrflrnsQwar-

/Vlullzvelei-, kiqvcnerare högbä^ n ̂ 'AlU Mkd fllllstämdc spthl och onika-
ler edra l'jczvar. ^ Gewähr / hörandes sedan 

Hwaruppa han sedan mareket 
äfwen som förr med rörande spehl till Rl ^I^^^ementtti twenne Lgtalli-

^^ 5)fnerllens vort/el/er 

ren höriar swänga sig marckerarh^ lilsanimin^^> ̂  ̂ ^^ 
clivilion titt sitt rum/ ^'^enerar^ ^ de förasafen LerZeant 
med8erZc.nternc och ^ut^ererarN- de fyra Zandr.ckarne . M 
med l^ieulen3nterne,pwarefl de swäl^ ^ ^ 
oa i?a mit för deras ^eder ^ev^ ^anorne/ jemtt hwar sin Fö-

?« Ä--..!: K'?»«««»->«« 
^ .. ^ '^"«Nde ^«pltenen med alt Svelet 

ivi ion. ° ^sta l.jeutenznccn> som finnes wid 
Gewilyr as. . k»»«!»». vmM, c-.p»-. 

GeirK B «ca 
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nen intet kommer/ r--r.Zcr2r.des sig MI« Wänster ftäklkr 
forde ätkarotamc/I^ieukcnznienpähö! 
gcr. Lzpilcn later högbära ?iizusr»6 t I<^v e fpr 
och msrckcrsr sä ull en krour till por- Intropvninarn .-

ten / och hämtar uth Fanorne soni reda» lon, o,n uttroppn.nqcn är fürn?" ^ 
Sr förmält. ^-!r han kommer i porte» q. SkallettL°mp.,°,,^a ^ ,„-,r 
commenäerar I^ici.uen3nten ckerz 

kiqvencrüre tjll Höger 0ch WÜN Ah,,a utur O«"nc '̂i!lr 

Da marckerar Lapuen med sw uagonutaf^ieurengnterne 

?iczvenerare hogtt 0MWÜW ^czvZrne IVIusczvec 
der Eber. PaHand. 

Hwarnppa han / nar yppningen blt' , . , 
fwit siuttn/ MiZl-cberar med klinganvi 
Spehl/da Fanorne 06) ?iqvener3rn^ <eruppä M3rckera de till deß 
dela sig / den ena half,ra delcn föress ^mma mit för (^c,mp3»njcr tilläm, 
c^apire^en, den andrahälfften afI.'e^ ^ns/hwarest en Serscunr med »ltk 
rcn.n.en t.» hwar sin Ij..a!>.c>n.derc«> ^gcwähr och c„ Förare utan Korßgc-
Fanorne fwänga sig mit för Latall.o". ähr siqga str dem och föra dem till >vor-
men l^v-n-r-r.>-.»är ve komma B >' ^ ".i^r-wdcs dem pä bäda sieor 
för deras-lucka/föras de af!,crgeanre» »> Porten/ hwaruppä commen6era-
i deras stäUc iglii medUttderRotmästa!»! ^ r r-
förut, hwaresidhebl.fwasiaendes till r>1' tMv"IUIHvet. 
Lctcomlneocler!,! ^tdan gar ^crZssolen med tttt 

WK B 2 Korß. 
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Korßgewahr in i Huset jemte Föraren / 
och föllia Trumslagarne dem i Fahrstw 
gun? Föraren tager Fanan/ och sä rart 
Trumstagarne ater fa see dem röra de spe
tt (. Äar Fanan patter-n de twennc ro
tar IVluI'czvelerare som ffyllra för Pop 
tm/commencjerar TerZeamen 

Gewähr pä Hand. 
Höger och Wänster om. 

IVlarclie. 
Sedan föllia de således Fanan so»ü 

«ill Fandricken af Föraren öfwcrgifwcs' 
Fändricken ställer sig med densamma 
för den andra 6ivilwn piczvenerare» 
och de twenne rotar ^ul^vererare 
ckera da hwar pa sitt förra stalle mcv 
Underrotmastaren föruth/ hwarestdeb^ 
stående sa wände som de inmarckeral 
till deß commencjcrar 

Ställer Eder. 
Ekyllrer med ̂ usczvec. 

Jntroppningen stier pa sanmia sätl/ 
Fändricken lefwercrar Fanalt till Fö^ 
ren och croxpiir benne 

^ 2.t 
^ev twenne rotar l^ul^verer!,re,hwar-i 
M tages de närmaste wid?^vencrar-

Alla HfwcrOKccrgre stä med 
halfeiczvar i Handren för Omp2-
L"ier nar Fanan ut-eller introppas/ och 
klulqvererarne ffyllra. Spelet föllier 
altid Fa»orne i farstugun och röres sä 
lange Trumflagarne sce något af Fanan. 

5. Är ̂ «mpgAnier opstalt pä faltet 
eller nage langt frän üftverstcns Owar-
ter/ derifrän Fancu: stall hämtas/sa ta-
g»r den yngsta Fändricken sin ha!f?lHve. 
trader för den andra ck vilion ?i^vene-
rsre, Föraren och spelet bakom hononv 
och en Sergeant päIlygclen/commcn-
^erznäczdtrpa 

Höghärer Ebra?><zvar. 
^arclie. 

Sedan ^arclicrar han tyst Utanatt 
lata röra spelet till Hfwerstens Port/ 
hwarcst han ingär med Föraren/lemnar 
spelet i farstugun/ och låter Föraren taga 
Fanan. Spelet röres äter sa snart 
Trumslagarne see Fanan komma/ och dä 
comru«n6er2r TergearUen, som stär 
UthehvvsI?iHV2rnc» 

B L ei-



^(jven^l-Zre till högtt l)ch 
Wänster stuter Edra Notar. 

I l̂arcke. 
La marckera Fändricken och Föra^ 

ren igenom yppningen / och nar de are 
igenom commencjerarFändricken 

kiqvenerare höget VMWätp 
ver Eder. 

Teruppa marckerar han lillLom-
pSAnicr, och låter piyvenersrne, son! 
marckera med UnderRolmästame för^ 
ut/ställa stg pä deras förra Rum/hwa^ 
rest vem befalles 

Ställer Eder med ?iqve 
för Fotcn. 

Fanan och spelet draga sig mcdlcrti? 
för den första ctiviiion piczveneriire, 
tagandes Fändricken stl behörige Rum/ 
deckest och sä spelet. Skulle del händ'? 
sig att en LattaUion allenast hämtar dtp 
Fanor werdet pa samma sätt / som oni 
ganornes uth-06) introppande wid M 
gementet finnes förmält. 

ii.ca' 
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I I. dapiclcr 
Sm Zxerceran6e. 

Eäsomdel genom erfarenheten är be
funnit/at lillcxalireren af t?.xercicen 
Myckel hielper/ när man waner Bussarne 
säuliHandgrepen som kvolurionerne 
noga al lystra uppä hwarandra > allsä 
bör och sadanl wld Soldaternes under-
wijsande intct fövgiätas / pä det at all mä 
gä hurtigt 06) lika/pä hwilktt sätt de bät
tre kunna lära at finna eZaliceren, än 
närde tillhällas al se effter hwar andra 5 
Warandes och nödigt aldeunderwijsaS 
M al giöra Handgrepen hurligl och lika 
som del stiedde med ifwer/wänlandes wid 
hwart rempo till deß det blijr lyst. Teß-
lykcst böre de 06) förmanas/ fast de uti al
la klouvemerns måste marckera lång
samt/ al de ända inlel hwila sig pä den 
foten/som ncdersälles/ ulan al de altid gä 
iaml. När man nu wil exercera cc>tn-
menäeras sålunda. 

Herrar vKcerare tager Edra 
Päster til ex-rcer,ng. 

Dä marekor» alla l.ieme»antcr 

B 4 och 
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och de äldsta Fändrickarne med dcras 
Halfpic^var pa Armcn ser steg bak on! 
vatallion. Fattorne och Förarne med alt 
spelet ställa sig lift steg bakom den com-
ivenäcranäe O/kicerciren, wändatt^ 
desalle Otkcersre fronten atLacalli' 
on under warande excrcermg. Sedal» 
cominencjergz 

Gewahr pa Hand. 
kigvenernre Höger VMWäNdtl 

Eder. 
klarcke. 

Dcrpa fölllcrL?hrcrsicI.icurcnznteii 
med ?l<zvarnc och marckersr i; sicS 
bakom LatiMon. 

Härwid observeras,om-Ortens belä^ 
genhet intet tillåter at pjczvarne kunna 
dragas tll baka/da rycka de fram ut/denl 
LerZeanrerne altid föllia. Skulle^ 
werstel^iculenantLn wara borta / sa 
lia de äldsta Fändrickarne lika fult mcv 
?iqvzrnc pa samma ciiitancc, pahwlb 
ken händelse / när de dra sig bakom ttatöl-
lion den äldste ibland dem/der han gal/ 
cvmmenclergr 

Wat" 

2f 

^Wänster ställer Eder. 
^edanhltj picjvenerarne stilla stäm

de Nlcd ?ici vc för fot / och ha deras Fan
dllkar och UnderOKc.crare bakom sig» 
Äeruppa commcnäeras 

^u^vcrer:»- höger vch WÜN> 
stcr siuttr Eder msamanö mtt-

uppa. 
I^zrcke. 

Däfluta ̂ u5c^vcterarne tllsMaNs. 
AllaÄftrer-och Under-Oäicerare föllia 
med / hwarwid sin Hufwud-ckvilion 
vch bltj sedan alle höger och wänster be
stående till deß det commencieras 

Höger och wänster ställer 
Edcr. 

Skyller med ̂ ulqvec. 
klul̂ verför Foten. 

I. ̂ rriculn. 
?^usc>verer2rncS) kiczvene-

rsrnes och (-ranaäierernes 
Handgrep. 
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I. ^ BlaserafLuntanun-
IVIus<zveterarne8 HtlNdgttP derZtrmcn. 

Uppä kffttr- H-Passtt' LUNttlN. 

..'mbl.gm: Betacker Pannan med 
1. Luntan emellan Aw „ /" 5»,gcr. 

g. c». 'Z- Blaser af Luntan. 
2. K4ulczveren j högra '4 öpner Pannan. 

Hanvc». 15. Lagger an. 

z. Skjllrer med ̂ »5- ,6. Geer Fyr, 

4 ^ulqv-i-npjMlattiz^ Tag^af «imkan vch 
5 Sänkere°er^us-,v-. 
6. Tager med högra HalU5>. Blaser och tärcker uhr 

pm under Pannan. Panl^n med Summen. 

7. ?rX5enrerer eder^iu5 2v. Slar FÜNg^rUtpÜ 
>Zver. Painia». 

8. X4ulqveccn j Wichten 2I Giörertgen Pannan. 
9 Fatter luntan med föl 22. Skaker och bläser af 

wäliv Ha»v. , Pannan. 
lV.V" -z.Wän. 





q-(°)q- ^ ̂ 7^ -k(c>)q- n 

' Enär som Handgrepcn med ^"l q" 6"vamc 
ten således äre förbt; commencjeras ^ Handen hangia wid 

Höger och wanster öpnerö  ̂ ^UNtcm einellan Flll-
oer NU Ever förra oittunce. ^ M'ii. 

Zvlarclie. ' ^^^n ue mcv 

Höge: och Wänste: ställerM lläuer Er?"söm fü. r!"' ̂ °'" 
Skyllrermed^ulqvcl. 2. ^ulczverenjhögxa 

^ Handen. 
Bessrifninghuru och pä hwO Armen ut/med -u»5. 

sätt I^us-zveierznies Hand- sl.illci^^.'^c^ förmält är/ och 
grep böre stik. ^ < 

För än Hangrepm giörc Z ^ulrer med^usove-
hör ^lutqveterarcn siä med Föttt' 

ftmt och tienligen biedk frän hwar Säncker högra Handen uk pä c-kä^ 
dr«/ häller !^u^vcren med högra H- kcn/ sä längt neder/som I kunnen »tau ak 
den nnder Mynningen/ om ^add^wra Pqp.„ och nlan ak häcka eÜ-rL 
I ^ u s q v L c - S t a c k e n / m e d T u m e n r a a k  c d e r .  O v l v f t t e r ^  

Stocken sträckt/ nar wid Pi,pan/ >«st'ger dämed högra Foten nägot ä fuoa 
»emt mcd Mynnmgen/Armbogen nerttilbaka/ satter idet samma med wänstra 
säuckt och Anflaget utmed högra i>olHandcn vm^usqver-Stockcnbaakom 
siält/jemt ftam med llllaTän, föran^-V-nien/ vch sätter Sfra kanten a» ?i„n^ 
Mynningen listet ä stjda förnth / hanget mitt frqm p« >,ögra iäret 
Junten i wänsira Handen emellan ^ 



) ^ ^  
Släpper högra Handcn/betäcker med vcs' 
tu främsta Finger Pannan/ och häller 
Tummen twert öfwer Baakstrufwen / 
at I ver wiv sta wäl rätt / och oplpW 
Armbogcn otwungcn. 

4- ̂ iusczveren pa MüN. 

Förer I^us^veren med bägge Hällve' 
och utsträkte Armar/ntan atlyffta ellt> 
säncka honom / mitt fram för Eder / sa a 
han kommer rätt opp med Prjpan a(h< 
der / framsätter med samma högra Fott> 
jemt med den Wänstra. Wä^ 
dcr klutqveren med den wänstra Hall 
den/ sa att -Laset kommer fram / tager i vc 
med den högra/deß Tumme pasittst^ 
upprätt wrilden/nnder Pannan/06) prs 
senrercr honom med något bögd 
W höger/ Förer ^ulqvelel 
mitt fram för Eder uprätt/sä högt/^ 
Bygelenär mitt för Ansichtet / ochPi! 
pan utwänd / möter där och tager 
wänfira Handen ett paar Finger lfrä! 
ändan af Altstaget. lägger I' 

pa wänstra Axlan / stäp^ 
dm högra Handen/ och haller 

.—_ ^(o)^ 5 5 
^ Mcv den wänstra allena at My mun-
An är wäl op / Pannan emot Axlan / 
^pgelen emot Axelbenet/ och luntan 
Mer Anstaget kastad. 

 ̂Sänker eder?^us-
<zver. 

drager med wänstra Har^n !Uu5-
e, neder sa wänd / at ^aseriommcr 

wal op. 

6- Tager med högra Han-
dm unbel pamiM. 

Hplyffter högra Handen / och tager 
weddentwärt öfwer ^ut^veren under 

vphögd"^ ^ den wänstra 

7- ^rTsemercrtder^us-
<^ver. 

^yffter ZVluscj velcn med bägge Häw 
^ -Ärlan fram / at Pipan kommer 

"ty och Bygelcn mitt för Alchchttt. 
Släpper wänsira Handen / och 

^//^ed den högra ^luiqvercnmtdna-
^ Ä Höger/haUerTummen 

^ Stocken/och 
^aletframwändt. 

C l^us. 
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8 kiusqvclen j WtchtM. Armm 
Högcrom och fürer I^Iusqvcic» sä Hunden strax ncdcr iqen ' " 

högt/som) den HSllen/tillqka med högra . 
Hoten till backa/ lägger honom uti högra t ̂ UMUtl. 
Fotens nedersättianve t wänstra Haw zf luntan/som I henneHäNn/bak 
den / som möter mitt fram för 4ijfct / och ,^ / trycker den der ofwan va 
Halles lijka högt med des Armbaga/ sträk^ Summen Häller med främste 
ker Tummen pä Stacken raak ut/och la> ^ pa Hanen under luntan/ 
ter ^lul^veten wäga mehr baak / al ^tll<rsta em 
Mynningen är wäl i Wädret / släppcl luntan pa Pannan. 
högraHanden till stn sijda. 52. 

9. Fatter Luntan medföo 7» z,»ger. 
lvänv HanV. b,N"högra Handen ifranHanen/och 

Splyffter och förer högra Hand-» ^"wed deß ku främste F.ngcr Pau-
förwänd till den Wänstra / tager mev hallandes Tummen öfwer Baak 
Tummen och bägge främsta Fingren veil 1 wfwen. 
ena ^untändan där utur/ och förer dtii ^5 

10. Bläser afLuntanut» wkimm" 
dcr Armen. lev^^^-lunkan/förer 

Förer^untan/som Iden hallen t Ha^ « * 
ven / med wäl oplyfft Armboga tlll ^4- OpNtt 
nen/ saattZ eybockaever/ utanwrtjv^ HpMr med bägge Maren/som a> 
Hufwudtt höger ath A^rlan tlllba^ SS <5Wren/somP an

nan 
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»an täckia/deß iäck/mensä snartdetat Mder/ ^t 
öpnat/s° täcker Pannan med samma s»v förmer/ wänstraAnnbog«.t.M 
ger igen. dg°/^//^kk/sättcr högra Iottnäfwc» 

c^.. 

Mynningen mitt pä Man/och fören W t?5 ^Utlfün / 
slaget till Kindbenet med ändan cmool sät^r ^ 
Axel-weket/ sttjgen Jmed den högra K H tMcllan 
ttn nagotlijtet a sijda tillbaka/saatTä^ Taacr / 
wändes till Höger / och deß Knä ar lit lamma Finger/ 
siräckt/siär med wänstra Foten rätt fraw baakulir bort 
luter Kroppen med wänskra Knäet nago Sätter «ien» / ^ 
fram/tager med högra Handen i det sa? emällan n-' förwänd Hand 
ma om det trinda af Stacken med fremj" tsae/o^ a ^ ̂ ^öwilka I Kenne 
Fingren till Tryck-pinnan / och Halles ^ '^^per Handen till Stjdan. 
sidsie baak om Bygelen/lyffter wäl v> ^9. BWr 
högra Armbogen/rörer ey Tryck pintt^ ^11/!/ 
för än befallts Taa.r ! Tltlnmm. 

16. szeer ̂ nn 1,,?^ ^ 
Medan I äre uti Anläggnu.gm / s-^ "'^ b.izgc Hä!!d"cr tM^Mu.mm'Zttr 

sagt är/trycker en gäng hastigtt>ll/o° "^"""ge» Tummen i Pann», 
bkfwer i Auläggmngmtill des befallts ^ Bläser hastigt af/torcker med 

>7- Bräcker af. -->> LI 



. 

2v. Slär Fäng-Krut pä 
Pannan. 

S ancker Mynningen sa att 
ten faller jämt l I^ir-ie, fatter KrubHor^ 
net med högra Handen/ och siar der uhl 
Fäng Krut pä Pannan. Sla^ 
per Hornet 06) Handen som förr. 

2l Giörer igen Pannan. 
Skiuttr med högra stata Händes 

Pan^ocket »gen / tager den genast baa' 
om Pannan/ och förer i det samma Mtk 
»vänstra Handen / som den l^us^vete^ 
häller/ Mynlungen opp. 

22. Skaker och blåser af 
Pannan. 

ickgger främste Fingren a siidan ^ 
Pan-^ocket. t det kwlqvereli' 
som I den hällen/med bägge Händer^ 
opp/at Pannan kommer för Munncll 

Blaser den hastigt af / sött' 
veren med en ^kakning nevek 

lägger Fingren stra?t igen bak om P^ 
nan. 

z?.W^ 

2Z- Wänster swanger eder 
till laddning. 

Förer klulczveten, som I den med 
bagge Hänverne hallen/fram/at Altfla-
get lcmptc högra Fotens framsätNande 
kommer ofwau förbij wänstra Knäet/fat-

med högra Handen wid högra Fotens 
uedersiällande Stacken wid Mynnins 
6^u/kommandes I da wänster omwänve 

^ul^ver-Pqpan iust wid 
vcy till droppen wänd / Mynningen wäl 
opp / och wänstra Armen wäl neder-
,träcrt. 

24 Fatter Laddningen. 
p - > k V . ^  b ö g r a  H a n d e n  f l a a k  p ä  

den genast 
«nytt dcrifi.-uncul.iuiL jeuwtmedü« 
Zat framsträckt. 

25. ^)pner med Tänder-
Förer högra Handen lill Munnen/ af-

tycker Armen 
geu^ ^"'körr/med Tummen pä üpniw 

K 4 26.Slckr 
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26. SlarKruttkwl-
(zveren. 

Fbrer Öpningen af Patronen i 
Mynningen / häller derlttet strlla / och se
dan Krutet ar utlupet fö» er Papperet ill. 

27. Kulan uturMunnen. 
^.yffccr Handen frän !^a5c^velen till 

Munnen/förerdenstraxt mcd hoopM 
ne Atnger>ändar(ill Mynningen igen. 

28. Urladdningen afHat̂  
te»i. 

Tager mcd högra Handen Förlåd^ 
Nttlgen fräll Hatt^Bandet/ och sätter vett 
strart t .V^yniimgen; Fatter med samm^ 
Handen i ̂adstocken wld Mynningen-

29. Tager utk Laddstocken 
0cb piTlemerer hotwM. 

Som I nu hallen Handen / drager ut 
4addstocken med första Taget sä längt 
I lunnen utsträcka Armen otwungen« 

Förer Handen neder Lill Myn^ 
ningen / sä at Tummen är op / och de an? 
draFmgren under ^addstäcken. Wäl^ 
der Handen där / sä at Tummen kommet 

under/ 

4l 
undcr/och de tu främste Fingren opp / och 
drager andra gängen ^addstäckennägot 
wer uth. Förer Handen äter till 
Mynningen neder / ut-rycker ^addstocken 
alldeles/och häller den med heel utsträckt 
^lrm med öfra delen der affnägotiWä-
^ct/och den nedra jemtmed Armen/ nä
stan emotBröstet passat. 

Z0. Kasterom/ korter af 
mot Bröstet. 

Wänder med Tumen och de tu främ
ste Fingren 4addstocken/ sätter tiockaste 
ändan pä Bröstet/ förer Handen tillika 
ucder en godHandbred när till ̂addstok-
lens Ända. 

zi Sätter honom Mus-
Hveren. 

^yffter ^addstockcn ifrän Bröstet/och 
forer det / som är neder om Handen / in i 
Pijpan. 

Fhrer ned Förladd-
nmgm. 

>)örer Handen op mitt pä Laddsiäk 
ken / vch sä honom in M Han»m >Pip 

C f xan. 
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dä alldeles neder tili iaddningen. . NI00t <?rostct. 
Skö»rdär päett paar Stötar/Handk - ./^»?>dcr med Tummen och de ku 
hällen i Ändan «ff ^adstocken / öfwer 0« Imgren ̂ addstäcken / sä at I sät-
tätt,»tili Mynmngen. >malaste ändan emok Brüstet / förer 

^ . . .^"den kiWa neder en god Hand bred 

zz. Tager ut Laddstockö 'Utwiaddsiockens ända. 

och prTsenrerer honom. Z5- Satter honom till sin 
Som I nu hallen Handen / drager' L^rt. 

^addsiocken med första taget/so längt! -lyffkerjaddstockenfränBröstek/ och 
kunnen utsträckia Armen otwungc! förerdet/ soni iicderom Handen är/m i 

Förer Handen neder till ^lulczuer - Stocken. Förer 
ningen / sä att Tummen är opp och ve «>' Handen mitt pä iaddstocken/ och därmed 
vra Fingren under iuddstoeten; honom in till Handen bättcr i Skocken, 
der Handen där/ sä att Tummen kom»- . iyffter äter Handen opp till 
under/ och de tu främste Fingren opp/o «"dan af iaddstocken/och förer bonom al-
drager andra gängen iaddstockennH °«es in/ häller med Handen 5wlizver. 
mer uth. Förer Handen skocken wid Mynningen. 
neder tlll Mynningen / ut rycker ^. 
stocken atldcles/ och häller den med ^ !)0ger 
utsträckt Arm / med öfre dreien nag»' Eder . 
Wädret/och den nedre jemt med Ar» ^«ngermedbäggeHSnderna/somI 
»ästan emot Bröstet passat. ^hallen/l^ulezveienmittförBröstet 

^ wänstra Handen kommer 
. . G' ' ̂  Wk med dcö Armbogg. 
34^'^ Släp-
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Släpperdenhögra Handcn/Iysfker ^ ^ stallen jcinpl mcddenwänstra. 
ov-len mcd dcn wänstza/iäset uthwrid»' Z9. ^ä(ltler tltdtt tdtt't 
sä bögt att Skrudarna komma mit ff t^cw.ilir 
Anlichtt; tageridetmcd högra Hanve« ^ . 

ZK ' 
z/. Sktllm med ̂ ul(1V5 Wcr ratt ^ulczveten. Stal

ten. straxt igen jempt med Fötttl ne. 

Stiger mcd högra Foten ltjtct a stjd 4^- ^ 
tilibaka/och förer i det sama !V!u5czvccel GcwHr. 
mcd högra Handen framäth högras Sträcker bägge Arimrnc naqol ulb 
rei, möter, det ,amma mcd dcn wänst'- Hän ii,f«ck. Stiacr mcd!üa^ 
Etnckcn wcd Hancn/sätter öfwredcl» F»tc»ctt godk Skccq f. am bmkcr^cr 
- »MM M« ft.« ?>> w. «x 

^etackcl pantlan eftterwahl ^td Mynningen. Ställer Eder 
lighctm. '^a^toprättmed l^!ulczveten förIotcn 

z8. ̂ uhvcrcnförFotw 4-. SklllM tMd ̂ lus-
Som i nu ^ulqvetet) hallen / föl) civL^n 

honom/nthan att backa eder/med w? 
jiräckte Armar neder ath / sa att ball kol kcn sä lanak ^ pa tok-
mcrrättop. Satterdämcdhö5'röraPw'^7^ 
Handen ^u5c,vcr-» wed Mynnings Eder. ^ ^ 

Sätter med henne allena kF °ch stiger dä 
yv-rens Anstag fram widKögraAo^ «medbogra^ottnnagotastj« 
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da tillbaka; fatkcridck samma mcd wä»> mcd nänsiraHandcn .^ulovc-
sira Handcn om ^ ulizvei.Sloctcn ba>^ ^" »>d Mynnmgcn. ^ägqcr 

vm Hancn/ ochsäkkcr öfwre Kankcn s' mcd bäggc Händcrpä wänstra 
Anflagct mitt fram pä högra ^ärc«^«an «ch häller vm wänstra wid Myn-

Släppcrhvgra Handcn/ beta« "'gen/Ausligc!iwävrct/^älctopp/ock 
ker med des tu främste Fingcr Pannas '^pper dcn högra. 
och häller Tummen twert öftrer Baal ^2 
strufwen/sa att Iver wid stä wäl rätt/olt »>. Us. 
oplyffter Armbogen otwungen. trälM, som Iden med 

4-, Kastcr om cdce ̂ us- k« ?!  ̂
^vcr. Arlan/Tummcn rätt unvcr S.°c-

Förer !^u5qvelen med bägge Hän^för' honom fram mitt 
och uthsträckte Armar/ utan att lyffta Byacicn ^ högt att 
let säncka honom / mitt fram för Eder/l? ter, drf s, ^ Huf»rudet/fat-
att han kommer rätt op med PijpanKwändb^^^^^"^ Handen för-
Eder och sätter i det samma högra Fott< Slitas Hanen. 
jempt med den wänstra. Fattil ^ l^ögra ^oten lijtctä sijda till-
med förwänd Hand lViul^vecen un^ te^atk^ ^ ^ !amma ^ulczve-
fäüren god half Alen frän Mynnings fram vä ^^^n ,get faller mitt 
Stocken; TLänder med bägge Hänvl^ninqcn ^ wänd-
I^ut ̂ vewn opp och neder / Mynnings des Vr - <? betäckcr mcd 
förbij högra Armbogen och wänstra Äl wahniig^^' ^tnger Pannan efftel 
men wäl framsträckt/lyfftcr honom k 
Mitt fram för Eder/ at högra Hanvi ^Ul^eten Pa AMtt 
kommer mitt för Anstchtet/ ^aset c^ ̂ tta st,er pä sättoch wi»6/ som für-
n?ändt och Anflaget rätt op/fatter^^ 

Ge^ 
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tlf Ma m ochfoktcridctfam-

^ .. Us. Mcd hoq.a Hm.dci. undcr Pannan. 
Sänctcr ^ulqvcien mcd wanff z, Mrdcn mcd bäda Händernemik för 

Hanvenatt läsctkommcropp/ochfaW ^Mtct/P.pan uth. Släpper dcn wan-
idctsamma n>cd högra Handcn twS ' ̂  Handcn och tager mit om Stocken/ 
öfwer l^ulczvcr-Stocken undcr Hanc^ 6nigrarnc opräit. JörcrGewäbrctuw 
xr^s-ni^er iv,u^vc-en som förr t wänstra Armen/ Pipan nedriqt. 
sagt. Möter !Uulqvecer> med wänßl stäpper högra Handcn. 
Handcn fra>n für Hancn / sä-tiandcS hi Eifnslrt',' 
gre Ioten nage litet ä st.da och öfra Mt.0 IVIUjczve-
tcnasAnsiagckm>tfrai»pä^äret. Släl » . rcn. 
pcr l'ögra Handen och bctäckerPan.^ «..^ " "'5 Handen mit öfwer 
fom undcr z. är a.»rt,st. °5/," äth den stjdan / der 

^lulqveren pa Allan. Hä-Wre»qnräm Glider Ärm"'" 
Hoger om/ styllrcrmcd^ul- ^^-^m/ür^ret/ttäder.^baL^ 

qvcren. „/./)"'^hog,a Potenz bringerAnsiaaet 
Wändsr Eder först Höger om/och „g„^^'^°chbctäckeri detsamma Pan. 

altar Manager Gewahr assomsagtal ^ ?mgrama. 

Staller Eder. Bttacker Edert Gewähr 
Tager försiGcwahrpaAxlan/och/^ fLx Rean 

alt är stilla/ g.örer Nied hela tro."- ..Träder fram med kögra Zoten/kff-
wänster om. Hw.lkctfl.crsatillwä"«' ^ 'vrider om Gewähret med Hän. 
somttl!^r. ^ wct/ ^,/ ^'^"kommcrutmittförgift 
Betager Edert GewF Ctockm/P^'''' wä« 

tör!l?vcgts. Tummcn iangsäthSkrufwar-
Läi'^ ^ ne, 
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ne/och denwänstra längs äth Stocken/ 
Fingrarne up äth.Aörer med högraHa^ 
den Anslaget under wänsira Ärmen / och 
låter falla den högra Handen. 

^lustzveren paMaN. 
Fatter mit om Stocken med Högl/ 

Handen och bringer Gewäret mit för A 
der/Pipan ut / som sagt är; Tager unvcl 
Hanen med högra Handen / Tummc» 
längs äth E krnfwarne/och wänver ^asc' 
uth mit för Ansiktet. Höger prXl cule 
rer !Viul^veten och lägger sedan klul 
czveten päAxlan/effter rempo somll 
dan anwtjst är. 

Gewabr af. 
' Detta stier pä samma sätt / som hä 
ofwantill redan finnes bestrifwit. 

?. 
piczvenerarnes HltNdZttp 

mcncierss pä tffM'fölltlMde sÜtt/ 
nembligen: 

i. Ställer Eder med 
för Form. 

z. 

( O ) ft 

2- Lägger neder Eder?i-
(zve »ucd förwänd Hand. 

z Tager upp Eder ?icive 
och ställer dm för Foten. 

4-?jqvepäHanden. 
5. Ställer Eder. 

6?>qvepäMaN. 

7- Ställer Eder. 
8. HögbärerEder^qvc. 

9. Ställer Eder. 
ro. Förut!) fäller Eder 

?iczve«wtMan. 

u. Ställer Eder. 
Högerom/fäller Lder 

ki^vemotMan. 

IZ Ställer Eder. 
'4 Wänsterom/fällerCde! 

?iczve mot Man. 
15 Ställer Eder. 

Ä7,> ^ III 
s e» ' 
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i6.Hoger omwandersder/ 
sällcr?i>zve nwt Man. 

17. Ställer Eder. 
18. Wänster omwänder^ 

Vcr/Mcr piqve mot Man. 

19 Ställer Eder. 
2v. ?jqve pa Arlan. 

2i. Förut fäller Eder 
mot Man. 

22. Ställer Eder. 
2z. Högerom/fäller Eder 

?>c>ve mot Man. 

24. Ställer Eder. 
-z.Wänsterom/fällerEdel 

?ic>ve mot Man. 

26. Ställer Eder. 
27- Höger omwänder 6 

pcr/lallcrkiovcuiotMan. , 
28. St^ 

28. Ställer Eder. 
29. Wänster om wänder 
Evcr/fallcr I'i^vcn mot Man. 

zo. Ställer Eder. 
ZI. ?iq ve för Foten. 

Z2. Högbärer Eder?iczvc. 
zz. Förut fäller Eder 

mot Man. 

Z4- Ställer Eder. 
Z5. Högerom/fäller Eder 

mot Man. 
56. Ställer Eder. 

Z7 Wänster om/fäller Ede! 
p><zve mot Man. 

Z8. Ställer Eder. 
Z9. Höger omwänder Ede!/ 

Mcr?>czvcniotMan. 

40. Ställer Eder. 
K z 4!.Wäw 
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4l Wanster omwänder G 
Ver/ Mlcr?i«zve niot Ma». 

42 Ställer Eder. 
4Z Med halfwa Leder 

ger och »vänster om/faller Loer 
?iczve mot Man. 

44 Ställer Eder. 
45- Md halfwa RM 

srani och tillbaka/fäller Edcr 
kiy ve mot Man. 

46 Ställer Eder. 
47. fjqveför Foten. 

48. Släper Eder ?iqvt 
med Stampen tillbaka / och 

Spcyen i högra Handen. 

49- Förut fäller Eder ̂  
czve mot Man. 

5V. Ställer Eder med 
Stumpen tillbaka. 

5l.>' 

sk 
51. ?iyve för Foten. 

52. Pä wanstra Sljdan 
släper Eder ki«zvc med Spt>> 

tzen tillbaka. -
5z Wänster omwänderT-

der/fäller ki^ve motMan. 
54 Ställer Eder. 

55. ?icjvc för Foten. 

Beskriftlinghum och pä hwad 
sält tic^venersrnes Handgrep 

böre ffe." 
I. ̂ ar?iczven Halles förFothochde 

Hrden hrukas; präsenterer ?ic^ven 
tillbaka. Ha görer således! WanderE-

der sa att wanstra sljdan kommer i stallet 
aff l^ronren, stijger walut tillbaka med 
högra Foten/ lyfftcr i det pjqven med hö-

A a Handen pä sttt ställe hallen / och Är-
lnen uthsiräckt/ sa högt at Handen kom-
mer ungefähr öfwer Hufwudet / fatter i 
wändmnge^ med wanstra Handen nä-
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sian mitt emellan den högra och Stutw 
pen/ ven tätt in till ̂ qswet / och Hatt^ 
den lijka högt nied fin Armboge hallen/ 
seendes til at Spetzen kommer rätt tilM 
ka i Linien. 

Men när Lxercitierne ske med 
qven ifrån Arlan 06) berördeOrd: 
ienterer pi^ven ttllbaka/b:ukas/tä prL 
lenrerer ?jqven med föreffrefne Greef/ 
dock at I da wäl ncdersträcken wänst^ 
Armen. 

2. När de Ärden brukas: Bringt 
ven mit fram för Bröstet oprätt? ^ 

giöres säledes: Skiuter np Spttzen mev 
högra Handen/Händerne bägge päsin^ 
ställen hällna/ at ^iczven kommer mitt 
fram för Bröstet oprätt i Wädret/ Att' 
sichtet under högra Handen / utan at rörs 
Fötterne. Men när kxercicien Ml 
med ?iczvcn ifrån Axlan och bemeltt 
^)rd brukas/da ffiuter med högra Hal!> 
den Spetzen up/ och med den wänstl^ 
Stumpen neder / sa att l'iczven löper ig^ 
nom den högra/ den »vänstra pä sitt St^ 
le hällen/ att ?jqvcn kommermittfra^ 
för Bröstet opprätt / soni för bemält är. 

z. När de Hrden brukas: Fäller 
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Hvcn ^ ^giorer således: Fäller piqven, 
utan at wrqda^qfwet/ och utan at röra 
^ottcrne/ öftrer wänstre Armen/ at Spe-
^'n kommer mitt emot Man; Häller den 
?ogra Handen om Stumpell / och läter 
^ lczven ligga utlwänstra Handen emel
lan Tummen och Fingrarne / i weiet aff 
^umbogen/ böper lqtet det wänstra Knä-
kt / luter ^ijfwet något förut / och sträcker 
högra Beenet wäl ut. 

4» I alla Ställningar med piqver, fö? 
Foten / sätter- Stumpen och bögra 
dotentillikafram pästttStälle. 

5. När piqven tillbaka Mderlagd/e-
wvt Man fäld / ellerpa wänstra stjdan til-
vaka fläpat/uptages/sa träder altijd i stelft 
wa up^g^tngen med den högra Foten 
lätt bak om den wänstra. 

^ ̂ !är ?i(zven lägges pä Axlan/sq 
Mr at eiczven och högra Foten koma 

altyd tillika fram. 
7- Alla Wändningar wid ?iqvcne-

ten^^^ H^ndgreep M pä wänstra Fo-

är ez^venerarnc ssole giöraderas 
Handgreep / skal ?iQvcneruren 

A 5 siä 
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sia jämt med Fötterne/tienligen brcdti^ 
frän hwarandra/hallandes piqvcn aM 
oprätt med bögd Arm i högra Handen/ 
sä högt/at des Tumme/rak pa ?iczven, 
är »cmpt med Hgat / Stumpen nedersatl 
utom och tädt in till högra Foten / vcll 
wänstra Handen Hanger wid fln Sijda. 

1. Ställer Eder med 
för Fotcn. 

^yffter med högra Handen ?!qve^ 
mitt fram för Eder / därest I möten oct 
fatten mcd den wällstra/ungefähr/enA!e>' 
under den högra. Sätter hono^ 
strax med bägge Händerna neder och 
ler Eder som förr. 

2. Lägger neder Eder 
czve mcd förwand Hand. 

latenterer?iczven tilbaka. 
ger honom mitt fram för Brösi^ 
uprätt. Wällster omwänder ^ 
der / lyffter i wändningen med wänst' 
Handen l>iqven, som han är uprätt/ 
fram för Eder nägot frän 4tjfwet/sähöL 
at Anflchlet kommer under wänstra 
den/fatter med högra Handen/ wid hö^ 
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Fotens nederställandc/ om Stumpen. 

Fäller Spitzen til Warken med 
bägge Armarne till wänster utsträckte/ 
lutandes ?ic^ven genom den wänstra 
Handen. Ställer Eder jämpt 
wed Fötterna/ wrijder högra Handen om 
och nederlägger Stumpen i det samma 
wid och utom högra Foten. Stäl-
lerEderigen mcd^ro^ren fram/som för/ 
och låter bägge Händerna hängia. 

z. Tager upp Eder k'iczve 
ocbMlcrdcnför Foten. 

Som I wänster omwände nederlagt 
, tager honom np igen/ fatteri 

bockningen med förwänd höger Hand uti 
tiyve-Stumpen/ och när I oprätten Ei 
der / och ställen högra Foten tilbaka / dra
ger med högra Handen / som I dä igen 
omwänden/ Stumpen ^ijstret förbij/at 
han kommer nästan en Alen om högra stj-
dan / tager med wänstra Handen något 
äth wänstra sijdan i I>iqven,sä atJ hällen 
honom med bägge Armarne otwungne 
uthsiräekte. Oplysfter sä med den 
wänstra Handen Spetzen / och nederstiu-
ter tillqka med den högra Stumpen/ förer 
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i det samma wänstra Handen neder/ at 
han kommer nästan öfwer Hufwudet och 
pic^ven mit för Bröstet opprätt. 
pf^senlerer piqven tillbaka. BtlN^ 
ger ?i(?vcn mit fram för Bröstet uprätt» 

Släpper i högra Fotens fral^ 
sättiande wänstra Handen / och ställer 
c^ven för Foten. 

4. ?iqvepa Handen. 
.Lyffter?iqvcn op/förer honom mitt 

fram för Eder / och möter där med wän» 
stra Handen/fattandes ungefähr en Alci^ 
under ven högra / sä at Ansichtet kommst 
under högra Handen och haller sa ^ 
yven oprätt ifrån ^qfwet. 

5. Skaller Eder. 
Ställer piqven med bägge Händ^ 

ne för Foten / stäpper wänstra Handel 
haller den wid sin S tjda och 4tjfwet rätt« 

6.?iyvcpäAllan. 
präsentererpiczventillbaka. 

ger honom med wänstra Handen ig^ 
nom den högra / som Halles stilla/ uO 
söre/at han kommeri wichten. 
^ägger/wid högra Fotens framställas 
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med högra Handen pa Axlan/ 
^pper i vet samma den wänstra/hallaw 

Armbogen otwungen wid Mwet 
Tummen rak under ?iqven. 

7. Ställer Eder. 
przelenterer piczven tillbaka. Brin^ 

ger pjq ven mitt fram förBröstet oprätt. 
Ställer pi^ven för Foten. 

8. Högbarer Ederve. 
präsenterer pic^vcr: tillbaka. Brin< 

ger honom mitt fram för Bröstet op
rätt. Stijger med högra Fo
ten fram/ jämpt med den wänstra i krc>n-

lyffter i wändningell med wänstra 
Handen pi^ven, som han är uprätt mitt 
fram för Eder nägot frän ̂ .qfwet/ sa högt 
at Ansichtet kommer under wänstra Haw 
den/tager med högra Handen/wed högra 
Fotensnederställande/omStumpen/stäl-
ler den pä främste Fingern emotTummen 
Iwvd. Lägger l>i^ven flll högra 
^ijdan och Axlan med Handen wälath 

wänd/ släpper i det samme den wäw 

9. Staller Eder. 
Fak/ 
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Fattermed wänstra Handen Nqvcn 12. 
rätt wed Axlan / förer honom med bägge ^ ^ ^ 
Händer mitt fram för Eder nägot M ^ ^ 
^.qfwet/ sa högt at Anflehtet kommer uw gf»- c' ^ tilbaka. Brin-
der wänstra Handen. pr^tenre^ unt fram för Bröstet ops 
rer piczvcn tllibaka. Bringer bo^ iw/n^s ^^^'l)m / lpfftcr pjczvcn 

Mit fÄer Ed« ?i-
?rX5enterer tjuven Maka. Bri^ ^ r iven. 

gcr honom mitt fram för Bröstet ofi IZ. <?lsl!ICr Eder. 
rätt. ivffter med nänstra Ha"' iyfftcr ?,-zvc» oprätt mit fram kör 
dcnp>qv-n.somhanärttprält/mitfrai» Edcr. Wänsterom vi».,,..,, 
för Eder nägok fran iqfwet/sä högt a> ^»nom tilbaka. Brin-^ p ^ 
Auflchttt konimer uiwcr wänstra Ha» fram för Bröstet oprätt 
ten/ tager idrtmeddcn högra om Stuw »r honom wed Foten 

"^ZMr.de. .. '«»Eder 
^yffter piczvcn. Händcrna pä pi-zscizkerei-pinv? - s!-. / . 

Ställen hallna / mitt fram för Eder os?' ger ü»«»», - ̂  >U/l!baka. ^ > u>-
rättmäqm frän sa högt atA.si» lätt?"'""" '^'l.amfor^B.osttt op
iet kommer undcr wänstra Handen- ^^n'enjämvt o^näac>kw<>!k -
rr-li-»r-r-r p.qven tillbaka. Brlf wmisira / lv^r.^ u "" 
gerhonommit fram för Bröstet op>^' ' Mtrisramstqga»dttt>czven. 

SckM honom för Jottn. 



MAÄNSSS Wänster omMnder 
böara Handen om Stumpen. ^r/ sollet'! iczve M0t Man. 
lerp^iven. Kleinerer?iyuen tilbaka. Bn'n-

K t^>tilsskr ^ ftamförBröstet oprätt. 
. Wänster omwänder Eder/lpffter i wänd-
Mttr p.qv-n opratt m. ram f°- wngm ^m han äroprät/ ni.t 

Evcr pr-c.-n.-r°r honom tilbaka. fram für Eder / tager,.'högra Fotens ne-
Bringer ?.qvc.i mit fram for Brost« de,ställande / med högra Handen on, 
oprätt. Sätter honom för Foten. Stumpen. Fäller'?l^n. 

16. Höger omwänder 6- 19. Ställer Eder. 
vcl/sälIcrp.qve,M'tMai1. /pMr^czvenoprakkmitframfSrE-

prX^cnlercr kiqven tillbaka. Brill Akr omwänder (.der och pr«.'» 
ger honom mitt fram für Bröstet ^ hvnom tillbaka. Bringer 
rätt. Höger omwänder Ede^ ^ s^m^für Bröstet oprät, 
lyffter i Wandlungen ?i^ven, som han al ^ honom för ̂ oten. 

oprätt/ mit fram für Eder/tager i Höges 2O. t lc^ve 
Fotens nederställande/med högra Ha" ^^lenrere. p^venkillbaka. Gra
den om Stnmpen. Fäller eiezv-o- ger honom med wänstre Handen igc-

17 stället' Edt'l' ben högra / som Halles stilla/ Ulfö-
. - .r r-,K ./"hankommer, Wichten. <Läq-
^yffier^qv-n oprat m.t fram f< g-rw.d högra Fotens framställande ?i. 

der. Wänster omwänder . ̂  högra Handen pä Axlan/ 
pr--5-nkerer honomtilbaka. BrnA stäpp», wänstra / hällan-
r-qven mitt fram foi löstet op ^mbogtn okwnngenwidiqfwek/och 
Satter honom förmöte», tummen rak under kio veo. 

18. W-" E 2. För-
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2i. Forut faller Eder k'iqve 
moeMan. . 

präsenterer pic^ven tillbaka. BNN^ 
ger honom mit fram för Bröstet op^ 
rätt. 4yffter med wänstra Handett 
piqven, som han är uprätt / mit fratti 
för Eder / nägot frän Wwet/ sa högt ̂  
Anstchtet kommer under wänstra HM 
den / tager i det med den högra om Stul^ 
pen. Fällerpiqven. 

22. Ställer Eder. 
-lyffttr piczven oprätt mit fram 

Eder. präsenterer honom tillhö 
ka. -lägger pjczven pä A)tlan. 

2z. Högerom/fäller Eder 
piczve M0t Man. 

?rXsenterer ?iczven tillbaka. Bklt^ 
ger honom mit fram för Bröstet 
rätt. Högerom / lyffter i wändnül^ 
gen med wänstra Handen piczven, so^ 
han är oprätt / mit fram för Eder / fatt^ 
wid högra Fotens nedcrställande medh^ 
gra Handen om Stumpen. 
ler 1'^ven. 

-4. Sill' 
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2^7Ställer Eder. 
lifter pic^ven oprätt mit fram för 

7-^tr. prxlencerer honom Ullbas 
^ lägger piqven pä Arlan. 

25.Wänsterom/faller Eder 
piyve mot Ma»1. 

präsenterer pjc^ven tillbaka. Briw 
Zkr honom mitt fram för Bröstet op
rätt. Wänsterom / lyffter i wänd-
ningen med wänstra Handen p>czven» 
som han är oprätt/mit fram för Eder/fat-
ter wid högra Fotens nederställande med 
högra Handen om Stumpen. Iäb-
lerpiyven. 

26. Ställer Eder. 
. lyffter pi^ven oprätt mit fram för 

Eder. präsenterer honom tillß 
baka. lägger piczven pä A)tlan. 

27- Höger omwänder E-
der/fäller mot Man. 

^rTtenrererpiyvcn tillbaka» Briw 
6^ honom mitt fram för Bröstet op
rätt. Höger omwänder Eder / lyff-
^r t wändnmgen med wänstra Han, 

E» vm 
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den som han ar oprätt/ mil fram 
för Eder/fatter/wld högra Fotens ncdcr^ 
ställande/ med högra Handen om Stum? 
pen. Faller ^ic^ven. 

28. Ställer Eder. 
lyffter piyven oprätt mit fram för 

Eder. Wänster omwänder Eder/ 
06) präsenterer?,qvcn tlllbaka. -Läg^ 
ger eiczven pa Arlan. 

29. Wänster omwänder 
Evcr/fällcr ^i^ven mot Ma». 
^rkesenrerer?icz ven tillbaka. Bri^ 

ger honom mit fram för Bröstet 0^ 
rätt. Wänster omwänder Eder/ 
lyffter i wändningen med wänstra Halv 
den piczven, som han är oprätt/ mit fran! 
för Eder/fatter/wld högra Fotens nede^ 
ställande/ med högra Handen om Stu^ 
pen. Fäller piczven. 

zc>. Ställer Eder. 
lyffter pic^ven oprätt mit fram för H 

der. Höger omwänder Eder / 
lenterer honom tillbaka. -lägg^ 
xjqven pä rlan. 
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^ziTelqveför Foten. 
präsentererpic^ven tillbaka. Briw 

ötrpj^ven mitt fram för Bröstet op-
^tt. Ställer pi<^ven för Foten. 

Z2. Högbärer Eder 1'iqve. 
präsenterer piczven tillbaka. BNM 

ser honom mitt fram för Bröstet op
rätt. Stijger med högra Foten 
fram/jemtmed den wänstra i Fronten» 
lpffter i wändningcn med wänstra Han
den piqven, som han är/oprätt/mit fram 
för Eder nägot frän 4ijfwet/ sä högt at 
Anstchtet kommer under wänstra Han
den/tager med högra Handen / wid högra 
Hotens nederställande / om Stumpen. 

-lägger piqven hastigt till hö
gra Eijdan och Axlan/med Handen at 
Eder wänd/ stäpper i det samma den wän-
st:a. 

zz Förutfaller Cder î̂ ve 
^ mot Man. 

. 6a«er mcd wänsira Ha»dcn?iczven 
nitt wid Axla,, / fö, cr honom mcd bägge 
Händer oprätt mit fram för Eder nägot 
chä» iqfwct/säbögtatAnsichtct konimer 

E z mwcr 
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under wänstra Handen. Höger om/ 
siijger med högra Foten tillbaka och be
håller ?iczvenmit fram för Eder oprätt-
Fäller Nczven öfwer wänstra Armen 
mit emot Man. 

Z4 Ställer Cder. 
4yffter ?^ven oprätt mit fram föt 

Eder. Stijger med högra Foten t 
krönten jempt med den wänstra / behält 
ländes honom fram för Eder oprätt 
Sätter ?ic^ven till högra Sijdan och 
Axlanigen. 

z5. Högerom/fäller Eder 
?ic^ve mot b)ian. 

Fatter k»iqven med wänstra HandN' 
rätt wid Arlan / sörer honom med bägg^ 
Händerne oprätt mit fram för Eder- . 
Höger omwänder Eder / behallandes * 
wändningen eiqvcn fram för Eder 
rätt. Fäller ticzven. 

z6. Ställer Eder- > 
-lpffter pjqven oprätt mit fram fA 

Eder. Wänster omwänder Eder / ^ 
behåller piczuen i wändningen fram^ 
Eder oprätt/ ställandes i det högra Ko^ 
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^Mt med den wänstra i kromen, Mer 
p'czventtl höger Stjdanigen. 

Z7-Wänster om/fäller Edtt 
?it^ve mot Man. 

Fatter piczven med wänstra Handen 
rätt wid Axlan/ förer honom med bägge 
Händerna oprätt mit fram för Eder. 
Stijger med högra Foten til höger wäl 
Ut / i samma I^inie med den wänstra. 
Fäller picz ven. 

z8. Ställer Eder. 
-lyffter piczven oprätt mit fram för 

^der. Ställer högra Foten i sit förra 
ställe igen / behallandes piq ven fram för 
Ebcr oprätt. Sätter piciven til högra 
Sqdan. -

Z9 Höger omwänder Ede:/ 
fäller mot Man. 

Fatter pi^ven medwänstra Handen/ 
^att widAxlan/ förer honom med bägge 

^änderne oprätt mlt fram för Eder. 
händer Eder i en wändning/ sä mycket 
som tre ganger höger om/behallandes pi-

vcn oprätt fram för Eder. Fäller pi-
^veo. E4 40. 
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40 Ställer Eder. 
4yffter ?iqven oprätt mit fram föl 

Eder. Wänder Eder sä mycket som tre 
gånger wänster om/behaller q ven fram 
för Eder oprätt. Sätter ?iyven til 
högre Sijdan igen. 

4!.Wänster omwänder E-
ver/ faller?i<zve mooeMau. 
Fatter p iqven med wänstra Handett 

rätt wid Axlan/förer honom med bägge 
Händerne oprätt mit fram för Eder. 
Wänster om / behåller p-czvcn oprätt 
fram för Eder. Fäller?iquen. 

42. Ställer Eder. 
4yffter l>icz ven oprätt fram för Eder. 

Höger om/behaller honom fram för Evel 
oprätt. Sätter?^czven til högra 
dan igen. 

4Z Med balstva Leder 
ger ocl) wcklistcr oin/fallcr Locr 

kttjve mot Man. 
Fatter pjq ven med wänstra Handel 

rätt wid Axlan / förer honom som han al 
oprätt/ med bägge Händer mit fram föl 

Evel. 
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Eder. Höger halfwa 4eder aff hela 
höger omwänder Eder/wänstra 

halstra 4eder aff hela krönten, stqger 
^td högra Foten til höger/ wäl nt/ i sam-
^a med den wänstra/behallandes 
bägge lederna eiqven mit fram för Ee 
der oprätt. Fäller?iczven. 

44- Ställer Eder. 
^yffter ?iczven mit framför Eder 0P5 

rät. Höger halfwa ^ever wänster omwän-
derEder/wänster halfwa ̂ eder sttjger med 
högre Foten i fit förre ställe / behällandes 
bägge lederne ?i^ven oprätt. " Sätter 
t^ven til högra Si>dan och Azclan igen. 

45- Med halfiva Rotar 
fram och tillbaka / fäller Ever 

?iczve mot Man. 
Fatter ?iqven med wänstra Handen 

ratt wid Axlan/förer honom som han är 
vMt/med bäggeHänderne mit fram för 
^dcr. Efftersta halfwa Rotar wänster 
^ / främsta halfwa Rotar höger om/ be
håller bädc halfwa Rotar Nq ven mit för 
4i?fwet opr^^. Faller pic^ven. 

L'5 46.SM 
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46. Ställer Eder. 
Bade Roter lyffterpiqvcnmit franl 

för Eder opprätt. Efftersta halfwa Ro^ l 
lar Höger om/framsta halfwa Rotar stij^ 
ger med högra Foten fram i krönten 
jemt med den wänstra / behåller bade Ro
tar ?iczven mit fram för ̂ tjfwet oprätt/ 
sätter ?iyven til högra Sijdan och Axlat» 
igen. 

47. ?iq ve för Foten. 
Fatter med wänstra Handen eiczven 

rätt wid Axlan/förer honom med bagge 
Händer mit fram för Eder något sralt 
^ijfwct/ sä högt at Ansichtet kommer un^ 
der wänstra Handen, präsenterer 
<^ven tillbaka. Bringer honom mit 
frani för Bröstet oprätt. Sätter ho? 
nom för Foten. 

48. Släper Eder ?iczve 
mcd Stumpen tillbaka/och 
Spctzm i högra Handen. 

Fatter med wänstra Handen näru^ 
der den högra / wänder Eder i enwän^ 
ning sa mycket som tre ganger höger 0^ 
dtMl i wälwningen med wänstra ' 
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den ven sa langt/at I fä den mellerste 
tredjedelen aff Nyven emellan Händer, 
ue med Armarne utsträckte/ och högra 
Handen lrjka högt med Ansichtet/ Stum
pen en halffAlen ifrän Marken pä högra 
Sijdan om Karlen / som stär närmast eff-
<er l Roten. 4yffter med bägge Hän-
derne?i^ven öfwer Hufwudet/wänster 
omwänder Eder / stäpper i det wänstra 
Handen / och tager mcd den en halff 
Alen fram för den högra i ?i^ven» 
drager honom med den högra igenom den 
wänstra in til Spetzen / sä at bägge Ar
marne komma utsträckte/ wänstreHan
den jemt med Axlan och Stumpen titt 
Marken. Stkjgermeddenhögra Foten 
fram/jemtmed den wänstra i kromen, 
fatter i framstijgandet med högra Han
den om piyven, ungefähren halffAleu 
ifränSpetzen/tryckandes?>qven intill 
lreka Sijdan/med oplyfft Armbåge/ läter 
Med samma wänstra Handen falla. 

49. Förut fäller Eder 
(zve mot Wan. 

Högerom / satter ratt i högra Fotens 
tilbakastijgande med wänstra Handen om 

ki« 
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?iq vcn när under den högra/stäpper soM 
I sta högra Handen/ Mter genast ei-

c^ven mev den wänstra op / och satter i dci 
samma med den högra sa langt neder I 
kunnen/ och haller piczven med utsträckte 
Armar / den wänstra lijka högt mcd An
sichtet och Stumpen pa Marken. Hö-
ger omwänder Eder / stäpper i wändnin^ 
gen wänstra Handen / lyffter med den hö
gra l>^ven öfwer Hufwudet/ och stiuter 
honom sa längt op/ at I kunllcn i det sam
ma med wänstra Handen fatta om ?i-
<zven ungefehr en god Alen ifrån Stum
pen / bägge Armarna utsträckte. Lyff
ter med bägge Händerna ?iczven öfwer 
Hufwudet / wänster omwänder Eder/ 
stäpper i wändningen den högra Handen/ 
fatter med den om Stumpen / och fäller 
?j^ven mit pa Man/cfftcr wanlighetctt-

50. Ställer Lder mcd 
(Vtumpm tlllbaka. 

Trycker ltjtet neder stumpen med vett 
högra / och oplyfftcr ?iczven medbägge 
Händerna öfwer Hufwudet/höger on^ 
wänder Eder / stäpper i wändningenvet! 
högra / och nederstmter med den wänst^ 

xl-

77 
p'qvcn sä langt/at Isa mellerste tredie 
dt!cnaff?i^ven emellan Händerna/med 

utsträckte / högra Handen lijka 
högt mcd Anflehtet/ Stumpen en halff 
^len fran Marken pa högra Sijdan om 
Karlen / som siar närmast effteri Roten. 
Lyffter mcd bägge Händerna piqvcn 
öfwer Hufwudet / wänster omwänder E-
dcr/ stäpper i det wänstra Handen/och ta
ger med den en halff Aln fram för den hö
gra i 1'iq ven. drager honom med den hö
gra genom den wänstra in titt Spcyen/ 
sa at bägge Armarne komma utsträckte/ 
wänstra Handen jcmt med Axlan och läg
ger Stumpen til Marken. Stijger med 
högra Foten fram/jemt men den wänstra 
l Aromen, fatter i framstijgandet med 
högra Handen om I>-qven .ungefähr en 
HalffAlen fran Spetzen / trycker eiqvcn 
null weka Sijdan mcd oplyfft Armboge/ 
låtandes med sama wänstraHandenfalla. 

51. ?iczve för FotM. 
Höger om / och fatter/ rätt uti högra 

Fotens tilbaka stijgande/med wänstra 
Handen om ?iqvcn när under den hö
gra/ stäpper / som Isiä / högra Handen/ 

skius 
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fliuter genast med den wänstra ! 
op/ och fatter i det samma med den högra 
sa langt neder I kunnen / häller l>,qven 
med utsträckte Armar / och den wänstra 
Handen lijka högt med Ansichtet/ Stum
pen pa Marken. Höger omwänder A 
der / släpper i wändningcn wänstra Han? 
den/lyffter med högra Handen eiqvcn 
öfwer Hufwudet / och stiuter honom sä 
langt op/ at) kunnen i det samma mcv 
wänstra Handen fatta om piqven unge^ 
sehr en god Alen ifrän Stumpen / bägge 
Annarne utsträckte. Bringer k>iqven 
mitt fram för Bröstet oprätt. Wändet 
Eder sä myckel som tre ganger wänstet 
om/ställer eiyve n för Foten. 

52. Pa wänstra Sjjdan slä-
per EOer?i(jve »ned Spctzen 

tillbaka. 
?rXleMerer?iqven tilbaka. 

ger honom mit fram för Bröstet oprätt-
Wänster omwänder Eder/lyffmi wänv^ 
ningen ?iqven, som han är oprätt/Mit 
fram för Eder / tager/i högra JotM 
nederställande/med högra Handen 

75» 
pumpen. Fäller Speyen neder öfwer 
^'ansirq Armen til Marken. Höger-

/ låter i wändningcn högra Haliden 
Ma till fm Sijda/och behåller l'icjven i 
Eleket aff wänstra Armbagen emellan 
Summen 06) Handen-

5z Wänster omwänder 
Edcr/ fäller mot Man. 
Wänster om / tager t picz-Stumpen 

Mtd högra Handen/trycker honom neder/ 
at ̂  staen med kiczvcn mit pa Man fäld. 

54. Ställer Eder. 
SläpperSpttzen tillMarken igen/stäl^ 

ler Eder i det samma mcd kromen fram/ 
sin^S^ ^ Handen falla till 

55- piczve för FotM. 
Wänster om / fatter med högra Han

den om Stumpen/och lpffter piqven mit 
sram för Eder oprätt. Höger omwäw 
^Eder/ och prnlenrerer picz ven tills 

Bringer honom mit fram för 
Jotm Sätter xi^ven för 

Lnäv 



Enär Lxercerinßen Mtd 
nerarne artlUanda dragaödeÄ 
ler in uti kromen igen / och sedan 
exerceru5 (?r3na6iererne,som ai^ 

2 Rotar eller!4 Man af hwart 
Oompagme. 

5-
Qr^nacüererne^H^Nd^Ltp cott^ 

inencicrazi pä effserföl!län0esätt/ 
nembligen: 

(Zranz6ierer Gewähr pä 
Haiiv. 

^zrcke. 
Hwaruppa de alla rnarckera ändc? 

fram/io steg förL^c^lüc»». 

Hoger och wanster stuter 
Evcr mit lipptj. 

l̂arclie. 
Staller Eder. 

Skyllrer med ̂ lul̂ veccn. 
kwkzver for Foten. 

>.M' 
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Luntan emellan Fingren. 
2. ̂ Uü.̂ v r̂en i högra Handen. 
3. Skyllrer med ^w-̂ veien. 

4. ̂ lu^vcrcn pä AtlaN. 
. 5. Sanker Eder ver. 
v. Tager med högra Handen 

under Hanen. 
r̂X^enrerer Edet ^uzhvct. 

8. ̂ U8(zvecen j WithttN. 
y. Spänner op Hanen. 

10. Lägger an. 
11. Gier Fyr. 

12. Bräcker af. 
i z. Fatter Remmen. 

^4. Raster Eder ivlu5>zver pä 
Nyggcn. 

^5. Fatter Luntan och sätter 
hcnnc w!d Tummcn. 

i6. Fötter ̂ rzn.iren. 
'T^Qpner med Tänderne. 
Tummen paBrandtröret. 
iy. Bläser af Luntan. 

K 2O.WW 



20. Tänder pa och kastcr. 
21. Tager Luntan och sätter 

henne i sin förra Ort. 
22. Fatter Remmen och kws-

Hvccen. 
2Z. ?r^senrerer Edtt ^lus^vet. 

24. Wänster swänger Eder 
Med tll Kiijvnelten. 

25. Mütter bajonetten. 
26. Drager ut och pr̂ senrercl 

Lojonctten. 

27. Sätter honom wid ̂ 5-
czvelen. 

28. Förut fäller Eder L^on-r 
emot Man. 

2y. Stöter ut. 
ZO. Îu5c>vcren j Wichtttt. 
gi. Halffpänner Hanen. 

Z2. Blaser och tarker uhe 
Pannan mcstTuninici^. 

zz. Slar Fängkrut pa Pal̂ ' 
nan. 

34. Giör igen Pannan.,̂  
?5^ 

H(o)H S) 

35. Skaker och blåser asPan-
^ nan. 

3". Wänster swänger Eder til 
Ladninq. 

37. Fatter Ladningen. 
38. öpner med Tänderne. 
39. Slär Krut i Î us^veren. 
40. Kulan uhr Munnen. 

41. Förladningen af Hatten. 
42. Tager utLaddstocken och 

präsenterer hollVM. 

4z. Kaster om/ katter af emot 
Bröstet. 

44. Sätter honom i ̂usove-
ren. 

45. Förer nehr Förladningen. 
46. Tager ut Laddstocken och 

P'Tlentcrcr H0N0M. 

47. Kaster om och karter af 
^0^ motBröstct. 
4 .̂ Sätter honom til sin Ort. 
49. Til höger prslenrerer E-

der î usHvet. 
5O.EkM 
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50. Skyllrer med ̂ !u8yveren. 
5l. IVlusciveren för Foten. 

52. Lagger neder Edert Ge
währ. 

5Z. Tager op Edert Gewahr 
54. Skyllrer med ^w^veren 

55. Fatter Remmen. 
56. Kaster Eder ̂ lus^ver pa 

Ryggen. 
57. Fatter Remmen och Ms-

hveten. -
^8. präsenterer IVlusczvel' 

59. Wänster ställer Eder mel 
KZusHveren. 

Hso)H ^ Z^. 

r-">e? ̂ "eringen mcv 
ktll ättda/ commeu ̂ ergz: 

«^Gewahr paHand. 
ve! Ae^nster drager E-

tl! Ehra LompZ^^iei-. 
^karLke  ̂

Ställer Eder. 
Hoger owwander Eder. 

Master Ställer Eder. 
«vtyllrer med îui» 

öfwer alt. 
ivec 

muz^vcren. M ^ 

60. Tager af och prXlcnrcrcl ^Mifning huru och pa hwad 
Lsjonettcn. c,rangtj,e^^c!! Haildgrep 

^  ̂  .  ^ 1 . . ^  ö ö r e s i i e .  

». ^^et(^run3cjleren<?arw^ 

61. Sätter honom i sin förro 

62. Til höger l̂ 'Xsemerer Ed  ̂ sin 
IVlusczver. ^ ̂unka aswen som om 

Sz, SkBr-r mch ,. Ä 
64. Kaster om Eder̂ u -̂' '-M^^^n^mgrm. 

65. Gewähr af.  ̂
^M^ucker wänstra Armen Ut med 

t Handen / som sagt är. 
^'^rEverjomfoff, 
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2. IVlu5«zveren j högM HüNdtN' 
i. Sträcker högra Armen ut med kws-

qveren sä hällen/som förmält är. 2.Hch 
ställer Eder som förr. 
Z. Skyllrer mcd i^u^veteo. 
l. Sälicker högra Handen ut paStoc^ 

ken sa langt neder/ som I kunnen/ utan ai 
röra Ptjpan/ och utan at backa eller lutö 
Ever. 2. llplyffter VI U8c^ veren, ochstl^ 
ger da med högra Joten något a sljda till-
baka/fatter l detsamma med wänstraHall' 
den om ^lusczver-Stocken/bakom H^ 
nen/ och sätter öfwra kanten af Anstagtl 
mit fram pä högra larek. z. Släpper hö^ 
gra Handen / betäcker med des tu främsta 
Ainger Pannan / och haller Tummct' 
twärt öfwcr Bakssrufwen/ sä at Jderwl^ 
sia wälrätt/ oä> oplpffter Armbogen^ 
lwungen. 

4,IV1u8lzvetcn PäArlatt. , 
t. Förer k!U5cj veren med bägge Hattt 

der och utsträkte Armar / utan at lyffta ̂  
ler sänka honom/ mit fram för Eder/sä^ 
han kommer rätt öp med Ptjpan/at E'v^ 
framsätter med detsamma kögra 
jämt med ven wänstra. Wänder ^ 
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cz vereu den wänstra Handen / saat 
-Läset kommer fram/tager i det med den hö-
gra/deß Tumme pa slt ställe uprätt wri-
dkn/under Hancn. 5. ?rXlenrerer ho-
uo»n med något bögd Arm til höger. 4. 
oörer ^uscz veren mit fram för Eder 
Uprätt/sa högt/at Bygelcn är mit fram 
sör Ansiktet / och Pipan utwänd / möter 
der/och tager med wänstra Handen et par 
Finger ifrån ändan af Anstaget. 5. -Läg
ger sa I^uzczveren pa wänstra Axlan. 
6. Släpper den högra Handen/och haller 
Klus q veren med den wänstra allena / a( 
Mynningen är wäl op / Hanen emot Ar-
lan / Bygelen emot Arelbenet / och lun
tan öfwer Anslaget kastad. 

5-Sanker Eder ̂ us^ver. 
drager med wänstra Handen kws-

qveren neder/ sawänd / at 4asetkommer 
wäl op. 

6. Tager med högra Handen 
under Hanen. 

Uplyfficr högra Handen / och tager 
medtcntwStt öftrer kiusqvclen under 
Hanen / Ärmen lika med den wänsira op-
hög». 

S4 7. 
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^.prXtenrercrEdtt^usczver. ! 
i.H)ffte! ̂ usczvecen med baggeHätt-

der iftan Axlan fram / at Pipan kommer ^ 
ut/och Bygelen mit förAnsiktet. 2. Släp^ 
per wänstra Handen/ och förer med den 
högra Veten,med nagotbögdArm/ 
till höger/haller Tummen widSkrufwar^ 
ne rak pa Stacken/och ^aset framwändt. 

!Uu8yveten j WlchteN. 
Höger om/ 06) förer k/lu5yveren sa 

^ögt/ som ) den hällell / tillika med högra i 
Form tillbaka / lägger honom / uti högra 
Fotens nedersättiande / i wänstra Haw! 
den/som möter mit framför 4ifwet/och ' 
Halles lika högt med desArmboge. Sträc
ker Tummen pa Stocken rak ut/ och lätet 
öl näveren wäga mehr bak/atMynnim ^ 
gen är wäl i Waoret/fläpper högra Han^ i 
den till sin sida. ! 

y. Spänner op Hanen. 
^yffter op högra Handen/fatter med k 

Tummen öfwer Hanen / och de twenne i 
främsta Fingrarnewtd trycket. 2.Spän^ Z 
»'er Hanen med Tummen / häller der pa 
stilla. 

10. Lägger an.  ̂

8? 
^ ^yffter kluzyveten med bägge 

Händernenägeop. 2.^?chidet/Jsänc-
Mynningen mit pä Man / och före» 

Auflager til Kinbenct med ändan mot A--
^lwctet/ stijger mcd deil högra Foten nä-
Ze litet a sida tilbaka/ saatTan wändes 
kil höger/och deß Knä är utsträkt/stär med 
wänstra Foten rätt fram / luter Kroppen 
wed wänstra Knäet något fram / tager 
Med högra Handen i detsamma om det 
trinna af Stocken med främsta Fmgren 
til Tryck-pinnan/och haller de sista bak 
om Bygelen / lyffter wäl op högra Arm
bogen/rörerey Tryck-pinnan förandet 
befalles. 

11. Gier Fyr. 
Medan I äre uti Anläggningen / som 

sagt är/trycker en gang hastigt til/och blif-
tver i Anläggningen ttl deß det besalles 

12. Bräcker af. 
>. Trycker med högra Handen Anfla-

Set neder / at kl us^vercn kommer oprätt 
framför Eder / wänstra Armbogen tätt 
tn til iifwet / sätter högra Foten äfwen dä 

bak om den wänstra. 2. ställer Eder 
sUM mcd I^usc^vecen i Wichten igen. 

A 5 »).Hat> 
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iz. Fatter Remmen. 
i.Stlge; med högra Foten fram/jämt 

mcd den wänstra/ fasert detsamma !^us-
cz veren mev högra Handen under Ha
nen / förer honom fram för Eder oprätt/ 
4aset framwandt och Skrufwarne mit 
för Ansikte. 2. Fatter innom Remen med 
Tnmen wänstra Handen wäl utsördt. 

14. Küster Eder ^u^ver pA 
Nyggen. 

I .  Förer klusqvetcn öfwer wänstra 
Armbogen/ haller Remmen qwar i den 
wänsira Handen. 2. Släpper med högra 
Handen klusczveren, hasler med ven 
wänstra uti Remmen / drager i detsamma 
pa Remmen / saat iVluzqveren kommet 
stadigt pä Ryggen. 5. Släpper wänsira 
Hanven ifrän Remmen. 

15. Fatter Luntan och sätter 
henne wid Tummen. 

». .lyffter tillika bäde Händerne op/nttt 
för Ansikte. 2. Tager luntan med för^ 
wand höger Hand frän fit ställe / sätter 
henne emellan Tumen och främsta Fing^ 
ren afwänsira Handen/som Halles knytt/ 

sä at iuntebrand stär rätt op. z» S läp^ 

^(0)^? 5l 

högra neder / och haller den wänsira 
luntan stilla mit för Ansikte. 
l6. Fütter (-ranmen. 
Högerom / flår i detsamma pa Taft 

kan med högra Handen. 2.OplyffterdM 
niytt lrka högt med den wänstra. 

17. öpner med Tanderne. 
l. Förer (-rånaren med högra Haw 

den til Munen/afbijterden ̂  2. Hch låter 
Handetl koma strax i ftt förra ställe igen. 
lö.Tummen paBrandtröret. 

Sätter da Tummen pä Brandtröret. 

19. Blaser afLuntan. 
i Förer juntan til Munnen. 2. Blä

ser den der hastig mit emot Branden af/ 
bäller luntan mit emotAnslkte/som I sta/ 

2O. Tänder pa och kaster. 
^ FörerLranaten pä sidan mit emot 

Ärlan/ möter der med wänsira Handen/ 
Under pä. 2. Kasier/och stiger i Kastnin
gen mcd högra Foten sä langt fram / som 
^ kunnen / och satter i detsama med wän-

Handen om I^uzqvelen. z. Förer 
^onom strax tilbaka iämt med den wän-
vra/ hänger Hänverne neder igen. 
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21. Tager Luntan och sätter 
henne,sin förra Ol t. 

i. Uplyffcer bägge Händerne mot An
sikte. 2. Tager juntan mcd högra Han
den ifrän Tummen och sätter henne ttll 
fin förra Ort wed Ulla Fingret. z. Fäller 
Händerne neder. 
22. Fatter Remmen och ̂ -5-

c^vecen. 

!. Som I siä stilla med Fötterne/fat
ter med högra Handen om Remmen/ mit 
sör Bröstet / med den wänstra ytterst wed 
Bygelen/ saat ^usc^veren tommcröf-
ßvcr Armbogen. .Drager med högra 
Handen Remmen wäl utsträtt/ och fatter 
med den wänstra Handen under Stocken 
trenne Finger ifrän 4äset/ sä at Mynnin
gen är wäl i Wädret. 
2Z. ?rXtenrel/er Eder I^u8<zver» 

i. lyffter med bägge Händerna tillika/ 
Gewäret med den wänstra och Remmen 
med den högra ifrän Axlan/ fatter i det
samma K?u8yveten med högra Handen 
under Hanen / 4aset framwändt/ Skruf-
tvarna emot Ansiktet/ Remmen starkt wiv 
Stocken under Tummen. 2. <)ch prs-
lcncerer ^us^veceu til höger. 
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24. Mnster sivanger Eder 
Med lVIusqveteli til k^jonetten. 

l. Förer IVI usq veten mit fram för 4if--
^et oprätt/ sä at högra Handen kommer 
üka högt med sin Armboge/ 4äset fram
wändt / möter med wänstra Handen / och 
tager mit emot Ansiktet i Stocken. 2. Fö
rer honom sä med bägge Händerne a t An
slaget kon ler ofwan förbtj wänstra Knät/ 
fatter med högra Handen / wid högra Fo
tens nederställande / Stocken wid Myn
ningen / kommandes I dä wänster om at 
stä mcd U näveren, Pipan just wid och 
til Kroppen wand / Mynningen wäl op/ 
och wänstra Armen wäl mdersträckt. 

25. Agtter öajonetten. 

«lägger högra Handen pä Handtaget 
af bajonetten. 
26. Drager ut och prz-lenrerer 

kajonelten. 
Ärager Lajonetten ut och prXien-

tercr Spcyen sa hög«/ at Hanben kom
mer mit emot Ansiktet. 

27. Sätter honom wid ivlux-
czveren. 

^ Sätter Lajonecccn fast wid K5U5-
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qvecen. 2.Wchoerhonom. zSkrufwer 
fast.Skrufwcn. 4. Sedan fatter strax der-
pämcd Handen under Mynningen. 
28. Förut fäller Eder «3)0»-» 

emot Man. 
i. Bringcr med bägge Händerne/som 
I dem hällen / kwsq veren mit för Brö

slet oprätt/sä at wänstra Handen kommer 
lika högt med deß Armboge. Släpper 
den högra Handen/ höger omwänder E-
der och fatter med den/ i wändningen/un-
der Anflaget/ Skrufwarne at Eber wän
de. 3 Fäller Lajvnetten. 

29. Stöter ut. 
i. Stöter utmed kwsczveren, sätter 

tillika den högra Foten til den wänstra. 
2. Ställer Eder som förr. 

ZO. IVlusqversn j WjchteN. 
t. .Lyffter Kw5qveren med Skrufwar--

ne mit för Ansikte / och sätter Foten tätt 
bak om den wänstra. i.StällerEder strax 
Med Z^usqveren i Wichten igen. 

Zi. Halffpänner Hauen. 
i. lyffter högraHanden och fatter mcv 

de twä främsta Ftngren underFlintan och 
Tummen oswan pä. Spänner hono^ 
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h?lfop. ^Sätter honom i Haken. 4. 
Slappa Handen til sidan igen. 

32. Blaser och tarke: uhrPan-
nan med Tummen. 

l. Tager med högra Handen ve-
ken under Hanen. 2. lyffter honom sä 
wed bägge Händer til Munnen / sätter 
i lyffmingenTummen i Pannan. z.Bla-
ser hastigt af/ tärker med Tummens om-
wrldande uhr Pannan/ och förer med dck 
samma kluscjveren til Wichten neder 
igen/stäpper högra ^)anden til sur sida. 

ZZ.SlarFängkmt paPanan. 
l. SänkerMynningen/säat Kwsyve. 

len faller jämt i Nnien, fatter Kruthor
net med högraHanden. 2. flarFällg-
krut der utur pä Pannan. 5. Släpper 
Hornet och Hatiden som förr. 
34. Giörer igen Pannan. 
i. Uplyffter högra Handen / tager med 

de tu främstraFmgrcn bak päEldstälct. 2. 
drager det pä Panan. ?. Fatter med hö-
6^ Handen gcnast bakom Hanen/ och sö-
reri detsamamed wänstra Handen/som 
den kius^veren häller/Mynningen op. 

35.Skqker och blåser af Pan
nan. »ich 
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i. lyffter ^usqvecen, som Iden häl- j 
len/ mcd bägge Händerne op/ at Pannan 
Lomer förMunm.T.Bläsc: den hastigt as/ 
förer ^usqveten mcd en stakning neder. 
z6. Wänster swänger Eder til 

Ladnlng. 
Förer l^luscz veten, som I den mev 

bägge Händerne hällen / fram / at Ansla
get/ jemte högra Fotens framsättianve/ 
kommer oftran förbrj wänstra Knäet/ fat- . 
ter med högra Handen/wid högra Fotens 
nedcrsättiande/StockenwidMyningen/ 
kommandes I dä wänsteromwände at sia 
med KluLczvet» Pipan just wid och till 
Kroppen wänd / Mynningen wäl op och 
wänstra Armen wäl ncdcrsiräkt. 

37- Fatter Laddningen. . 
i. Klapper mcd fiata högra Handen pa 

I>atron-Taskan. 2. Hch lyffterdcn g^ 
nast Knyt derifrän i en li^Ie jcmt med 
gat framsträkt. 
z8. öpner med Tänderne. 
i« Förerhögra Handen tllMunnen/a^ 

htjker patrons». 2. ̂ ch sträcker ArMlll 
Ut/som förr/ mcd Tummen pä öpninge^ 

Z9. Slär Krut i 

... H(o)N 97 
. 8'örerypningen af?arrc>n!iniMyn-

wttgen/ häller dcr litet stilla / och / scdan 
bruket ä/uhrluppit / förer Papperet in. 

40. Kulan uhr Munnen. 
. i. «lyffter Handen ifrän lUu^veren 
^ Munnen. 2. Förer den strax mcd ihop-
nutne Finger neder til Mynningen igen. 

41. Förladdningen af Hatten. 
. i. Tager med högra Handen Föi ladd

ningen ftänHattbandct. 2«Och iättcz dcn 
strax i Mynningeli. 5. Fattcr med samma 
Handen i ̂addstocken wid Mynningen. 

42. Tager ut Laddstocken och 
präsenterer hl)Nl)M. 

Som I nu hällcn Handeli drager ut 
Laddstocken mcd första taget/sä längt I 
luncn utsträcka Armcn otwmigcn. 2. Fö
rer Handen neder til Mynningen / sä ak 
rummen är op/och de andra Fingren un
der ^addstockcn/wanderHandcn der/sä ak 
Summen komme! undez/och de tu främsia 
^ugren op. z. Drager andra gangen 
<addsiocken nage mehr ut. 4- Förer Han
dln ätertilMynningenneder. 5.Ulryckcr 

^adstocken aldcles och häller den/ med hcel 
G ut-
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utsträkt Arm mcd öfra delen der afnägot 
t wädret/ och den andra jämt med Armen/ 
nägot/ eller llästan emot Bröstet passadt. 
4z. Kaster om / karter af mot 

Bröstet. 
i. Wänder 4adstockenmed Tummen 

och de tu främsta Fmgren. 2.S ätter tioc^ 
kesta ändan pa Bröstet/förer Handen til^ 
lika neder en god handbrev när til 4adstäci 
kenSända. 
44. Sätter honom i ivluzyve-

ken. 
^pfter^adstocken ifrän bröstet/och föret 

det/som är nchr omHandcn/in utiPipaN» 

45. Förer nehrFörladningcn. 
i. Förer Handen op mit pä 4adstocken. 

2. Sch sä honom in til Handen i Pipan» 
z. lyffter äter Handen op til ändan af 
^adstocken. 4. Skiuter honom dä alvelcs 
neder til ̂ adningcn. 5. Stöter der pa et 
par stötar/Handen hällen i ändan af^av^ 
fiocken/öfwer 06) tätt in til Mynnings 
46. Tager ut Laddstockm och 

präsenterer hoNVM. 
!. Som I NU hällen Handen / drag^ 

ut iadstocken med första taget/ sa langt) ^ 

55 
tunne utsträcka Armen otwungen. 2. Fö-

^r Handen neder til Mynningen / ja at 
Tutnmen är op 06) de andra Fmgren un
der iadstocken/ wänder Handen der/ sa at 
tummen komcr under / och de tusramsta 
Fingren op. z. Drager andra gängen 
iadstocken nage mehr ut. 4« Förer Han
den äter til Mynningen neder. 5.Utrycker 
^adstocken aldeles/ och häller den med heel 
utsträckt Arm med öfra delen näge i Wä
dret / och den nedre jämt med Armen / nä-
Han emot Bröstet passadt. 

47. Kaster om och karter af 
mot Bristet. 

i. Wänder med Tummen och de twa 
främsta Fingren 4adstocken / sä at I sät
ten smalaste ändan emot Bröstet. 2. ̂  ö-
rer Handen tillika neder en godHanddrcd 
intill ̂ adstockens anda. 

48. Sätter honom til DOrt. 
». lyffter ^.adstocken frän Bröstet/och 

?örer det/ som är nehr om Handen / ln utt 
^luz^velsStocken. 2. FörerHanden Mt( 
pä 4adstocken / z« och dermed honom in til 
Handen batter i Stocken. 4. lyffter äter 
Handcn op Ul ändan af 4adsiocken/5- och 

G ^ förer 



Ivo H(o)H 
föm honom aldclcs in/hallez medHandeN 
I^usqver-Swcken wiv Mynningen. 

49. Til Höger pr̂ lemercr Eder 
IVluzczvet. 

Bringer med bägge Händerne / som 
I dem hällen/ muzq veren mit för Bl 

stet oprätt/sa at wänstra Han den kommet 
lika högt med deß Armboge. 2. Släpper 
den högra Handen / lysfter musczvecen 
med den wänstra/läset utwridit/sa högt at 
Skrufwarne komma mit för Ansikte / ta
ger i det med högra Handel: under H^ 
nen. z. Ställer Eder ul höger och prs-
teurerer muscz veren, wällstraHaNv^ 
til sin sida hängd. 
zo.Skyllrcrmed ̂ lusc>vctsn. 
l. Stiger med högra Foten litet a siva 

tilbaka/och föl er i detsamma ^us^vcccn 
med högra Handen fram at högra 4äret/. 
möter i detsamma med denwänstra Sto^ 
ken »red ̂ aset / sätter öfre delen afAnfla? 
get mit frampa högra 4aret. 2. 
tcr Pallnall effter wanlig^eten. 

51. IVIuzqveren . 
i- Som I NU ^usczveten hallen/ 

förer honom/utan atbackaEder/med ̂  

0)^ ivr 

sträkte Armar neder at / sa at han kommer 
rätt op. 2. Fatter da med högra Handen 
^us^veren wed Benningen/ jätter med 

allena klusqvelens Anslag fram 
högra Foten/ som I da ställen tämh 
denwänstra. 

52. Lägger mder Edert Ge
währ. 

!. Sträcker ut högra Armen och dm 
»vänstra nage fl än 4lfwet. Stiger mev 
högre Fotcn et got steg fram/ backer Eder 
i detsamma och nederlägger rätt ve-
ten. z. Ställer Eder strax jämt med Iöt-
lerne. 

5z. Tager op Edert Gewähr. 
i. Sträcker bägge Armarne nage uti

från ^ifwet. 2. Stiger med högra Fo
ten et godt steg fram / barker Eder och ta
ger med högra Handen KIusHvcten wid 
Mynningen, z. Ställer Eder strax op-
rätt med veren för Foten. 

54. Skyllrer med I^us^veren. 
Sänker högra Handen ut pä Stoc

kan/sa längt neder/som I kunnen/ utan at 
röra PiM/ och utan at backa eller luta 

G z Eder» 
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Eder. 2.Oplyffter^iu8<^veren och stiget 
da med högra Foten något ä sida tilbaka/ 
fatter i detsamma med wänstra Handen 
om kUusqvet-Stocken wed i äset/och sät-
ter öfra Kanten af Aussaget mit fram pa 
högra iaret. 5. Släpper högra Handen/ 
betäcker med deß tu främsta Finger Pan
nan/och haller Tummen twärt öswer bak^ 
strufwen / sa atI derwid sta wäl rätt/ och 
oplpffttr Armbogen otwungen. 

55. Fatter Remmen. 
i. Stiger mcv högra Koken fram/ <äm> 

med den wänstra / fatter med Hingrarnc/ 
som I 'Laset betäkt med/under Hanen/f^ 
rer honom fram för Eder oprätt/ <laset 
framwändt och Skrufwarne mit för An^ 
siktet. 2. Fatter innom Remen med Tun" 
men af wänstra Handen wäl utsördt. 

56.KasterEder̂ u8<zvec pä 
Ryggen. 

l. Förer kwsqveten öfwcr wänstl^ 
Armbogen / haller Remmen qwar i vel> 
wänstra Handen. 2. Släpper med hög^ 
Handen IVIuzcz veren, daller med 
wänstra ut Remmen / drager i detsam^ 
pä Remmen / saat i^luz^veten konu^ 

^t(o)^ IOZ 
ledigt pä Ryggen. 5. Släpper wänstra 
Harven ifrän Remmen. 

57. Fatter Remmen och ̂ 5-
enveten. 

Eom J stästlllamed Fötterne/fal
ker med högra Handen om Remmen/mit 
för Bröstet / med den wänstra ytterst wed 
Bygelen/ saat l^usqveren kommer öf
trer Armbogen. 2. Drager med högra 
Handen i Remen wäl utsträtt / 06) fatter 
Med den wänstra Handen undcrStocken/ 
trenne Finger ifrän 4aset/ sa at Mynnin
gen är i Wädret. 

58. ?rT5enrerer Edtt ̂ usczver. 
i. ^yffter bägge Händerna tillika/ 

Gewäret med den wänstra och Remmen 
wed den högra ifrän Axlan/ fatter i det
samma klus^vecen med högra Handen 
under Hanen / 4aset framwändt/ Skrus-
warna emot Ansiktet/ Remmen starkt wid 
Stocken under Tummen. 2. Sch prs-
^merer Uusyvercn til höger. 

5Y. Wänster ställer Eder 
Med l^us^veren. 

I Förer ^usc^veten mit fram för ̂ if-
wtt oprätt/ sa at bögra Handen kommer 

4 lckg 
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lika högt med sin Armbogc / bläset fram
wändt / möter med wänstra Handen / och 
tager mit emot Ansiktet i Stocken.M 
rer honom sa med bägge Händerne at An? 
flagct kolner ofwan förbij wänstra Knät/ 
fatter med högra Handen / wid högra Fo
tens nederställande / Stocken wid Myw 
ningen / kommandes I da wänster om 
sta med I^u^ver-- Pipan just wid och 
til Kroppen wänd / Viynningen wäl op/ 
06) wänstra Armen wäl n-dersträckt. 
6c>. Tager af och prs-senrorer 

Lsjoneccen. 
i. Nasser Skrufwen. ^.Sedanwrivet 

Vetterten, z. Tager ^gjonetlcn as 
veten och prXtentererSpeyeN^ 

högt at Handen komer mit cmorAnstkttt» 
61. Sätter honom i sin förra 

Ort. 
i. Passer kajonstten i ballian. 2.M 

rer honom neder. z. Fatter ivlus^veren 
under Mynningen mcv högra Handen. 

62. Til Höger präsenterer A 
der lV?u5Hvet. 

i. Bringcr med bägge Händerne/ 
I vem hällen / ^ uferen mit för 

^ H (o) ̂  10 s 

sttt wänstra Handen kommer 
"ka hög^ev deß Armboge. 2. Släpper 
ven bögr^ / lyffler I^uscjvecen 
^cd^en wänstra / 4aset utwridit/ sä högt 
^ E krufwarne komma mit för Ansiktet/ 
tager i det med högra Handen under Ha-
^ Ställer Eder til höger och pr^-
enrerer veren, wänstra Handen 

^llsin sida hängd. 

63. Skyllrer med I^uz<zvere». 
l. Stlger med högra Foten litet a sida 

lilbaka/och förer »detsamma ̂ usc^veleri 
wed högra Handen fram at högra ̂ aret/ 
wöter »detsamma med den wänstra Stoc
kn wid Hanen/ sätter öfra delen af An
dset mit fram pä högra järet. -.Betäc» 

Hanen effter wanligheten. 

64. Kaster om Eder l̂usczver. 
Förer iVlusc^veten med bägge Hän-

ber och utfiräkte Armar / utan at lyffta el-
^r sänka honom/ mit fram för Eder/ sa ak 
Ml kommer rätt op med Ptjpan/ ät E-
vcr/ och j detsamma högra Foten 
»amt med den wänstra. 2. Fatter med för-
^^tld Hand U uzqvetSQ ungefär en god 

i G 5 hals 
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half Alm lfran Mynningen i Stocken, 
z. Wänder med bägge Händerne K5us-
czveren op och neder / Mynningen förbtj 
Höger Armbogen/och wänsterArmen wäl 
framsträckt/lyffter honom sa mit stam föt 
Ever/at högra Handen kommer mit fraw 
för Ansiktet/ ^aset ntwändt/och Anstaget 
rätt op / fatter i detsamma med wänstra 
Handen ^usczveren wid Mynningett. 
4. Bagger honom med bägge Händer pä 
wänstraAxlan/och haller den wänstra »riv 
Mynningen / Anflaget i Wädret / ^aftt 
op. 5. Och stäpper den högra Handen. 

65. Gewahr af. 
i. Drager Kwsqveten, somJdennitv 

wänstra Handen hallen/ utför Axlan/f^ 
(er i detsamma med dm högra in emot At--
lan/Tumen rätt under Stocken. 2. ̂  
ter honom fram mit för Hfwet / med 
pan ut / sa högt atBygelen kommer 
för Hufwudet / fatter i detsama med wän^ 
stra Handen förwänd bak pa Stocks 
wiv ^äset. z. Stiger med högra Foten lt? 
tet a sivatilbaka/ omwanderidetsamm^ 

, at ösra delen af Anstås 
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Mit fram pa högra Paretz stäpper i 
sändningen högra Handen/och betäc-
^ Pannan med deß tu främsta Finger 
Mer wanligheten. 

66. IVluslzveren pa AtlaN. 

67. Betäcker Edert Gewäbr 
för Regn. 

^8. S?yllrer ined Î lusizvecen. 
6y. Betäcker Edert Gewähr 

för Reg». 
70. IVluhveren pä AxltM. 

7l. Högerom/Skyllrer med 
i^uz^veten. 

72. Ställer Eder. 
7z.Wänsterom/ssyllrer med 

IViusczveren. 

74. Ställer Eder. 
75. Höger omwänder Eder/ 

sthUrer med ^u^vecen. 
76. Ställer Eder. 

77. Wänster omwänderEde:/ 
kkyllrer med klusyveren. 

78'Stät^ 
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78. Ställer Eder. 
7y. Gewähr af. 

Alt detta senare stier pä samma sätt 
som uti Uus^veterzrnez Handgrep re^ 
dan är anwijst / hwarwid hwart och et 
tempo, som här är maryverAt,äfwel^ 
»väl i akt tages. 

Eluteligen mäste och härwid oblee-
veras, at de Regementer som inge lunt-
I^us^veler haswa/ betiena slg aff ve 
kommando-Orden som wid Qran^ 
ciier-Handgrepcn brukas/ undantagas 
des det första 06) det som om kajonetceo 
finnes anfört. 

2. ^rriculn. 

HM ^volmivnerne. 

Alle Evolutioner bestal Sex Delal/ 
Wändningar/ Oul)!)lertngar / 
ringar/ c^onrramarcker» Elutning^ 
och Strängningar. 

)^är man wil giöra Lvolutwnc^ 
ve bör oblerveraz, at Latallion st^ 
träl inrättad i Rotar och ieder pä A 

sMl 

som här ofwantill är anwtjstT^ 
jote. böraf/Vfz. 
tre^! ? ^churanten strax indelas Uti 

^vi/joner, hwilka sedan le-
^^^nge smätte som befallts, 

»reta at hwar 
^ >sn iid-ciiviiion indelas i Kalfwa^eveZ/ 

k» Ziärendels/och^älA 

an^ /. .' UnrcwKce^rne hör 
hwm N d/»underrätta de Gemene 
n- >a-. ^' ̂derne/antingen uti lialf-
ken^ndcls/elltt hälf. 

vfftM ^ ̂  Man högt/hwtlkek esom-
Utl ^ttaczvcr och 

^ ^ andra occaiZo-
k e r ^ t > ^  a c c u r a t e r e o c h E ä -

^"ar förändring af 
k'''^em .°^^n'a ftk Folk/och 
'»b, säs" ' ,om stal commcocjs. 

>««»NI! Glexatt«tiiut>icr- ^x-
drq 
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dra Leder / gier akt at conrrsmar-
ckeru med ^Otar/ eller annat M. 
Och när Wartungen är således förutga!^ 
ge/stier sedan commencteringen/medaN 
Soldaten elliest lättligen kan blifwa irr. 
Berjämte som de Gemene altid äre 
nerade til hastighet/ hwarigenom confu-
i»on lättligen kan förorsakas: Sa alig^ 
ger OKicersrne, fast än Soldaten alttd 
hör opmuntras til hurtighet/ ända ver-
jämte at förmana honom til at intet öft 
werila sig / utan altid bruka betänksamh" 
och god concenznce utidethanglör. 

Deßutan måste 06)/ som en Zener^ 
R.eZeI, observeras, det alla wändning^ 
som giöres med styllrat Gewär eller m 
t^vec pa Arlan/ stie paden wänstra Fott^ 
och den högra röres; Men deremot nat 
man wil äublera, röres dm Foten/so^ 
wettar at den sidan/dit man stal marcl^ 
ra, undantagandes uti de främsta hals^ 
Rotars cjubler2n6c tilbaka/uti conr^' 
marckcr, ochdet wänstra halfwa^e 
»Rokamesstutandemituppa. 

Sedan Regementet eller kalalllc' 
således blchvit inrättat/ som här oswaw»' 
förmält är/ commenäer25 ^ 

af hwärHuft 
'vuo - (j, vilion träder m til edra 
^ fiarendels Leder, 

af^ capablsste Fältwäblarne 
^^gtl/och fyra LcrZeanceraf 

m/v högburne Korßgen'ähr 
del» 4cdet af hwart staren-

' ^" uppä taga atcr fyra af ve 
som sta bakom k^. 

^bortgångne Fckltwäblar-
Flyglarna ̂  börandesdesse 

«nderOKcersr- Ukl starendeis lederne 
siraxt, tysthet underrätta Soldatcrne om 

ksom befallts/sedan dm cowwencic. 
I ̂^?^-^^^mdcrom warnat. 

Wandmngar/ huru de 
nencierss och pZ hwgx> 

.deböreffie. 
Answer alt. 
^Mrer med ^lusqvec. 
Hoger om. 

Wänster ställer Eder. 
Sanster om. 
Wer ställer Eder. 
AHer omwänder Eder. 
-Wänster ställer Eder. 

Wckl!« 
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Wanstcr omwänder Eder- - ord 
Höger staller Eder. „-.„e. 

Hfiret med hurtighet / och wid den högr^ ?vsl ^ 
Fotens nedersättiande förer han ater M ^ ^ 
stagetfort til Paretz hallandes högra s' ! sta ller Eder. 
menwäl ifran^ifnet. SamaledcsnM 
der ?ihveneraren sig och sa pa trätts st mnmantll ciublcrer 
Foten / rör den högra och wändcrstg ^ ̂ ^leder. 
siigtom/tagandes?iqvenidetsamaN^ lv^ircne. 
bägge Händer/och wid den högra Fott^. Hoger staller Eder. 
nedersättiande bringcr ater?ic^ven . ^3rct)e. 
K°len> „ Hvgcr cjubie,cr Edra Leder tilbaka. 

ZVIukzvelcn Pa AMN. ^zrclie. 
Högerom. " 
Höger om. 
Höger omwänder Eder 
Wänster om. , . 
Wänsterom.  ̂ Höqerstävc^cr 
Wanster omwänder Ed  ̂ '̂ 

wm.dasighurtlgt°mpä^'> Efftttsta halfwa Rotar qicr akt til 
si.a Fot-../ ochblq deßem-llanhc.^ «iclubler. Edra jeder 
och ororltge bestående. ^ ^ ^^ver. ^ 

Wanster ställer Eder. 
^ ^Zrclw. 
^anstel'cj^lzjerer EdmLeder til

baka. 
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Efftersta halfwa Rotar högbarer 
Edrapiqvar. 

Efftersta halfwaRotar Höger üble
rer Edra -leder frammantil. 

^larcke. 
Efftersta halfwa Notar Wänster 

ställer Eder. 

Efftersta halfwa Rotar wänstet 
cjublererEdra 4eder frammantil. 

IVlareke. 
Efftersta halfwa Rotar Höger stöb 

ler Eder. 
ZVIarcke. 

Efftersta halfwa Rotar nederfätttr 
Edra?iczv2r. 

Främsta halfwa Rotar högbärer 
Edra?iqvar. 

Främsta halfwa Rotar Höger ^ 
bierer Edra ̂ .eder tilbaka. 

^larclic. 
Främsta halfwa Rotar wanster 

staller Eder. 
IVlZi-clie. 

Främsta halfwa Rotar wänstet 
ciublcrer Edra ̂ eder tilbaka. 

sämsta halfwa Rotar Höger stäl, 
ler Eder. 
IVl^rcke. 

3. Gier akt til at rriplerz Edra 
^eder. 

Högeroch Wänster öpner Edra Ro
tar till dubbel cjittstice. 

IVIarcke. 
Ställer Eder. 

Höger fram och tllbaka triplerer 
Evert tredie och fierde ^ed. 

IVlarclie. 
Wänster fram och tilbaka ställer 

Eder. 
IVIarcke. 

Bänster fram och tilbaka trixierer 
Edert tredie och fierde 4ev. 

I^Izrcke. 
Höger fram och tilbaka ställer Eder. 

IVlarcke. 
Hvger och Wänster siuter Sdra Ro

tar uti förra ciilisnce. 
I^larclie. 

Ställer Eder. 
4. Gier 
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4. Gier akt til at ciudierZ Edra 
Rotar. 

Höger ^üblerer Edra Rotar fratt! 
för Eber Man. 
I^arc^e. 

Wanster ställer Eder. 
I^Zrcl^e 

Höger cZudierer Edra Rotar bakow 
Eder Man. 

Wänster ställer Eder. 
IVlzrcke. 

Wänster 6ul)iererEdraRotarfia»ll 
för Eder Man. 

Höger staUer Edcr. 

Wänster ciublerer Edra Rotar 
om Eder Man. 

Höger ställer Eder» 

5. Gier akt til at mpierz Edra 
Rotar. 

Höger triplerer Edra Rotar fral" 
. för Eder Man. 

IVlzrclie. 
Wänster staller Eder. 

IVlZrcke. 
Höger triplerer Edra Rotar bakom 

Eder Man. 
IVI^rclie. 

Wänster ställer Eder. 
IVI^rcl^e. 

Wänster trivlerer Edra Rotar f^am 
för Eder Man. 

IVIarcke. 
Höger ställer Eder. 

I^arcke. 
^Vänster triplerer Edra Rdtar baks 

om Eder Man. 
IVlarcke. 

Höger ställer Eder. 
IVlarcke. 

6. Gier akt til at contramarcke-
.. ra med Rotar. 
A»ed Rotar höger omwänder Eder 

cvntramsrckerer. 

Med Rotar wänster omwänder 
der contramsrckerer. 
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7. Gie: akt til at conrramarcke-
ra Nled ̂ eder. 

Högerom / Höger omwänder Edel 
conlramsrckerer med^eder. 

ZVIarclie. 
Ställer Eder. 

Wänsterom / wanster omwändet 
Eder contrawZrckerer med 4eder. 

IVsarcke. 
Ställer Eder. 

8.GierakttilatsiutaEdra 
^eder. 

Höger framantil fluter Edra Lede^ 
^larcke. 

Wänster öpner Edra Leder tilbaka» 
k^arcke. Ställer Eder. 

Wänster frammanttl fluter Edra > 
-Leder. 

IVIarcke. 
Höger öpner Edra Leder tilbaka. 

ivlarcke. Ställer Eder. 
Höger tilbaka fluter Edra Leder. 

iuarcke. Ställer Eder. 
Frammantil öpner Edra Leder. 

Hvger fram och tilbaka fluter Edra 
4eder mit uppa. !Vl 3rc ke. 

y>>' „ Ställer Eder. 
klister fram och tilbaka öpner E-

dra 4edcr. I^Iarc^e. 
Ställer Eder. 

9. Gierakt til at siuta Edra 
Rotar. 

Dl Hoger flutcr Edra Rotar. 
"/"ke Ställer Eder. 

Wansteropner Edra Notar. 
Msrck?. Ställer Eder. 

^'lwansterfluterEdraRotar. 
l^rcke. Ställer Eder. 

Hoger opner Edra Rotar. 
Ställer Eder. 

°vogel och wanster sluter Edra Ro-
tarmituppa. 

Ställer Eder. 
klisteröpnttEdraRotai. 

7^ Ställer Eder. 
Höa^r akt atswanga Eder. 

ftaniantil fluter Edra Leder. 

och Wänster flliter Edra Ro
tar mit uppa. IV! sr. 
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2. Gier akt at ciut,iera Edra 

Leder. 
Höger frammantil! üblerer 

Edra Leder. 

l^Zrcke. Ställer Edel'. 
Höger swänger Eder. ^.^ckc. 

Höger swäng. ^larc^c. 
Höger swäng. Mareks. 

Wänster sivä>^e?'Ed^^ c°"'m-^c>sättiadech 
Wänster swäng. I^iircds. ^ ^ ^ 
Wcinster swäng. I^arcke. 
Wänster swäng. iu,rcl,-. 'Marken/ethalfftsiegförut/ochblq 

Höger och wänster öpner Edra ^ ̂ ' staenre. 
tar. I^larclic. 

Mareks. Staller Eder. ^ Alla träda dä pä en gäng med üögra 
Wänster tilbaka opner Edra Level F^cn an / marckers kre sieg langsame 

Skaller Eder. sin fram förstående Man pä högra Han-
I l. Gier akt at förstärka Edi5 ^n/ der hwar och en uti det fierdestcget 

isrä« 6 t,l 4 Man högt. >mtcrstna fötter jämt. 
IM « m « M.» 

«4M.nd^ 

liögt. l^arcl^e. ^ 

mböttstie. . H och 
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och marckera i tre steg sagta pä dcrak 
förra Rum/ sa at den wänstra Foten koi^ 
mer at sta nage förut / der Karen blir W 
stående med kromen tränstttom/hwarcl' 
alla wäl lystra til dcß alt är stilla och ittge^ 
hörs mehr röra flg i dä de sedan träda ha 
stigt med högra Foten högerom tillbad 
och formera deras lront lika med ^ 
andra lederne. 

Äetta giöres äfwen sa till wänster so^ 
till höger / dä den wänstra Foten bruk^ 
pä alla ställen / ljka som den högra är b^. 

Höger clublercr EdM Adtt 
tillbaka. 

Uppä detta comman6o wända vk 
första/tredie och femte 4edetsigpätr^ 
sira Foten högerom / sättiandes den ff 
gra Foten Hardt i Marken nage för"k 
sedan blij de till msrcde färdige stä^ 
des. 

^larcke. 
Te ^eder som stole cju^lera, träsa ̂  

la tillika med högra Foten an/marct^ 
tre steg langsamt uti det 4edet som 
cjubleras, och hljj sä med högra 

., ! I f 
k^Ult bestående högerom uti^ukan/ 
».^^ndes ryggen äll deras cffterstäen--
ska k - är stilla wända de 

3 hastige om / och träda tillbaka med 
"^nsterFoten inuti 4ukan. 

Wänster ställer Eder. 
v.a träda de ^eder/som ci ul)jerar, med 

^ kömt/ och 
^Ua jlgttll marcdc fardige. 

De ieder / som sig-. ställa stol-/ kräda 
«Ulla >»ed wänstra Foten an/ marckt-rz 

/"Ska och iämk/och dragasignäge 

ställes 

- sammaledes st,er det och ki ll wänstcr/ 
°"^nwänstra Foten dä äfwcn säbm-

>°M mcd den högra är sticvk. 

halfwa Rotar gier 
^ c^ut)!era Edlt? Leder. 

Återstå halfwa Rotar hög-
tkip,. ^rerEdra?>qvar. 

halfwa Rotar höger 
lerer Ehra Ltder fl anmittil. 
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Uppä detta commancio träda dtk 
fierde/ fcmtt och siette ^edet med högra 
Foten an/ et halffl sicg fram/ och hälla sig 
till marcke färdige. 

^larckie. 
Dä mzrckcra de -Leder/ som stole 6^ 

blera. med högra Zoten an/ y. steg läng^ 
samt oä> lika / hwar och en sin förestäenvi 
Man pä Höger Handen / och i det tion^ 
sättiadeFöttrenjämt. 

Efftersta halfwa Rotar watt̂  
ster ställer Eder. 

De -Leder / som sig erställa stola / gtM 
dä pä högra Koten wänsterom/ och träv<l 
med den wänstrai det samma et halfst M 
förut/och sta säledes til mareks färdige-

I^larcke. 

ri7 
dergS med de andra lederne» 

Werste halfwa Rotar neder-
^ sätter Edra k>>qv!>r. ^ 
Namsta halfwa Rotar hog-

bärer Edra ?>qvsr. 
Främsta halfwaRotar Höge: 

äuKierer Edra Leder tillbaka. 
Bä det första'/ andra och tredie 4edek 

^öger omwända sig pä högra Foten / och 
bltj sä till insrcke färdige stäendes. 

kvkrcke. 
De ̂ eder/som stole 6ub!era, träda al

la tillika med högra Foten an / m arcker» 
'ängsamty steg i de 4eder som stole cin-
leras, ych ^ ̂ ^nde med högra Fö

len litet förut/höger om i ̂ukan/wändan-

Desse förbemelte ^eder träda dertts^ 
pä tillika med den wänstra Foten an/ 
marckera y steg sagta pä deras förl^ 
Rum/ sä at den wänstra Foten kommer ̂  
sia nägc förut / wändandes sig alla tB 
wänstcr / hwarest de stanna och wäl lystla 
til deß alt är tyst / och dä träda de hastig 
med högra Foten tilbaka / formerar»^ Foten f^.n wänstra 

^lram ochhallastgttll msrcl^ftr-

dcs ryggen ätb deras effterstaende Man/ 
vch när alt är stilla wända de sig hastigt 
wänstcrom/vch träd» tilbaka med wänstia 
^vicniiukan. 

Trqmsta HalfwaRotar wän» 
ster ställer Eder. l> »rr nuucr^vrr. 

>st>^ tia de"etta Lommsnäo-Srdet sät-
»cics som ci»blcr->r, den wänstra 

Hz klar-
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De^edersomsig erställa ftole/ träd^ 
Mka med wänstra Foten an / msrckcrS 
9 steg sagta och jämt/ dragandes sig nage 
litet til wanster Handen/och sättia sedan k 
det tijonde steget Föttren jämt. 

Äetta fkler sa til wanster som til hö^ 
ger/ i det man dä altid brukar wänstra M 
ten pa samma sätt som det är stiedtmtv 
den högra. Härwid bör och oblerverss-
nären öatallion stär sex Man högt/ 
msrckera de uti halfwa Rotarnes c!U' 
dler^näe ^ steg/ och utidettijondesäti^ 
de Föttren jämt. Men stär LalaUlo" 
syra Man högt/ marekens 6 steg/^ 
cjudlera fram / det siunde Föttren jä^' 
Äch äterigen uti erställandet tillbad 
samt främsta halfwa Rotars äublers^ 
6e tillbaka/ msrckeras 7steg /atfäv^ 
Fottn fram / som man har begynt Wk^ 
och i vet ättonde dras Föttern jämt. 

z. Gier akt at lripierz Edl'6 
Lcder. 

Höger och wanster öpner  ̂
dra Romr till dubbel 

"öernppä wänder sig det högra halfwa 
^cdct pä wänstra Foten högcrom/ det 
wänstra halfwa Ledet pä högra Fottn 
^änstcrom och hälla sig sä til msrcks 
färdige. 

k^Iarcke. 
Dä träda alla Rotar pä en gäng med 

den Foten an / pä hwilken dt slätt / m sr. 
ckcrz jämt och längsamt / ypnandes sig 
ti! dubbel ciittance. 

Härwid är och at märka/ det den ytters 
sia Roten pä hwar Flygel msrckerar 
sä mänga steg / som Rotar äre i halfwa 
4cdet: Uppä de andras ckliance gifwa 
UndcrOiNcer^rne noga akt / och bltz sä 
alla med Föttren jämt stäendes. 

 ̂ Ställer Eder. 
Dermedwända sig alla i hastighet om/ 

det högra halfwa iedek wänsterom pä 
wänster Foten / och det wänstra halfwa 
iedkt högerom pä höger Foten. 

Höger fram och tilbaka "ipie. 
rer Edert tredie och fierde Led. 
^ppä detta commancio wanda sig 

främsta leverne pä tränstra Foten 
H4 Hb-
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högerom/sättiandes den hög:a nage haivt 
i Marken/et halfft steg förut/de tre efftw 
sia sattia sine Fötter et halfft steg frätt!/ 
och hälla sigtil marcks färdige. 

ksarcke. 
DekföiÄa och sicttciedttttäda da's>ä 

tNgäng nt med högra Foten / M2rcl?ers 
och ciudlerÄ det femte och andra / deras 

före - och effterstäende Man pä högra 
Handen / och sedanfölliasdejämt ät/ak 
trjplerg pa en gäng det tredie och sierde 
^edet. De twenne främsta lederne/ sonl 
haa ri-iplerat. W lltet bestämde med hö^ 
gra Foten förut högerom / til deß alt ̂  
sttlla/ dä giöra desse ^eder hastigt wanster 
om / och bltj pä den högra "Foten bestatt 
de/tradandes med den wänstra tillbaka. 

Härwld måste och t akt tagas/at vet 
första ^edet m^rc!,erar 7/ det siettt6/ 
men det andra och femte z steg/ pa det vett 
högra Foten ma komma fram,- Ställas 
des de twä efftersta lederne deras Fötttt 
iämt i det fierde och stunde steget/men ve 
twa främste i det sierde och ättonde steget» 

Wanster fram och tilbaka 
ställer Eder. 

Sa 
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. ^ä snart ^vmmsncjo-Ordetäruts 
Mättia främste ^ederne/som sig 

stole / den wänstra Foten et halffe 
förut/ de bägge efftersta wända sig va 

^ulka uppä höger Foten wällster om / sät
tandes i det samma den wänstra Foten 
^ halffc steg förut/ och hälla sig alla till 
""rcke färdigt. 

Da träda de alla med wänstra Foten 
an / och marckera tillika sagta och jämt. 

-^et andra och femte ^evet stanna pä det 
lredie/det första pa det siettc/och det 
Nette iedetpä vet siunde stegets blifwan-
ves de twa efftersta lederne wänsterom 
vestaende med wänstraFoten förut/til deß 
k si^t- ^ ̂ ^ högra Foten 
^lUvaka och tormera kronl som de aw 

Fölliande bör och bärwid obierverzz 

^kmbl: uti erstallandet sättia de twä främ-

' Z Lederne deras Fötter jämt i det sierde 
^^unde steget/ och de twa efftersta idet 

^ ättonde steget/dzagandcs de twa 
ae f?! > ^ "äl som de twä efftersta sig na-
A u! den wänstra Handen / pä det Rötan 

K 5 Och 
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Hch stier detta sä wäl til wänster som til 
Höger/ i bet man da altid brukar den wätp 
stra Foten som med den högra stiedt är. 

Höger och wänster fluter Ed:a 
Rotar Uti förra ciiüance. 

Beruppä giör det högra halfwa ̂ evet 
wansterom pa wänstra Foten / det wän? 
sira halfwa 4edet högerom pa bögra Fo-^ 
ten/ 06) bltj sa bägge färdige stående till 
ni^rckc med Föttren jämt. 

klarcke. 
Dä träva alla mcd den Foten an / pä 

hwilken de sig omwändt/ msrckers 
dan sagta och jämt uti deras förra ^ 
ftznce, och bltj sä höger-och wänsterostl 
bestående / pa det alla mage äter erställa 

sig pä en gang. 

Ställer Eder. 
Deruppä trader det högra halfiva ^ 

det med den högra Zoten tilbaka/detw^' 
stra halfwa ^edet med den wänstraIotcN/ 

och tormera kronr. 

4. Gier akt til at äubicra Edr»> 
Rotar. . 

»(0)» 

Höger ciubî cr Edra Rotar 
fram för Eder Mcm. 

^Ippädttta commenäo sättiadeaf, 
belte Rotarne den högra Foten et halfft 
^gförut/ochblrjtilm3rcke bestående. 

kvlarcke. 
Da träda de alla pä en gäng med hö

gra Foten an/ marckera langsamttwä 
steg fram för hwar sin til höger stående 
Man / i det tredie steget swänges högra 
Foten fram at formers kronr; hwar-
wid noga bör observeras, at de med det 
tredie steget komma mitutickttancen. 

Wänster ställer Eder. 
De Rotar / som äuklerar, giöra dä 

wänsterom pä högra Foten / och sättia 
den wänstra et halfft steg förut / bllfwaw 
des jäledes til m arcl^e bestående. 

^larcke. 
Sedan mzrckera desse Rotat läng

st med wänstra Foten twä steg i deras 
lbrrq Mance, ^ at den högra Foten 
kommer till stä framföre pä sitt förra stäl-

hwaruppä de sedan alla med wänstra 
Hotens swänaande formers 5ronr idet 

steget. 
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Höger clublerer Ehra RvM 
bakom Edcr Man. 

När detta commsn6o är sagt wän^ 
da dc afdelte Rotarne sig Högerom / och 
träda i detsamma med den högra Foten et 
halfst sieg förut päsijdan/ hällandes slg 
lill marcde färdige. 

Da träda de alla mcd den högra Fotett 
an/ marckera twa sieg/sä at den wänstra 
Föten kommer till siä fram mit uti 4ukan/ 
bak om hwars och ens Malls wänst^ 
Fot / hwarest de i tredie sieget med 
gra Fotens sramswängande formers 
krönt. 

Wanster staller Eder. 
Teruppä giöra de Rotar som ciub!^ 

rat, wänsier om / och sättia den Wänste * 
detsamma ethalfftsteg förut / hällanvc^ 
sig til msrcke färdige. 

I^larcl^e. 
Desse Rotar träda med wänsira Fottt< 

an och msrckLra med twa steg uti der^v 

förra ciiliance, hwarest de med den trät!^ 
sira Fotens franlswängande i det ir^ 
sieget iormers Lront. 

^  ^  ( o ) A  

. Tktta stier sä ttl wänsier som til Höger/ 
^ Man dä brukar den wänsira Foten 
pä samma sätt som med den högra är 
stledt. 

5. Gier akt til at rnpiera Edra 
Rotar. 

Höger rriplerer Edra Rotar 
fram för Eder Man. 

De Rotar som äreafdelte/nembl: den 
andra/tredie/fembte och siette/ochsawi-
dare/träda et halfst sieg förut med högra 
Foten/ och hälla sig til marcke färdige. 

^larcke. 

Dä msrckers dcssc Rokoräfwcn som 
Uti trjplenngen med ^eder förr är om-
kalt/nembl: den tredie Rötan cjublerar 
^en andra framför sin Man/och fölliaS 
sedan ät at lriplera d<n försia. Den trie 
^>ie Rötan msrc^erar fyra sieg/ den an» 
dra Rötan twä steg jämt och längsamt/sq 
^ den wänsira Foten komer at sia fram/ 
Ångandes sig således med högra Foten 
slam igenom det tredie och femte sieget. 

Wanster ställer Eder. 
^tAvtar/somsig ersiälla stole/giöra 

wäw. 
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wänsterom pä högra Foten/och travas 
detsamma med wänstra Foten et haljfl 
steg förut pa sijdan / hällandes sig salevcs 
til m^rcde färdige. 

k^larclie. 
Deruppa träda desse tillika medwä!" 

stra Fotenan/ och marckersr tiwarocö 
en pa sit stalle/ den tredie Rötan fyra/ d^ 
andra twa steg/ och bltjsa litet bestäenv' 
med högra Foten förut / da de / nar alt 
stilla/utt d-L tredie och femte steget/gen^ 
den wänstra Fotens framswänganvc< 
formera deras krom hastigt o6> tillit 

Höger rrip lerer Edra Rotat 
bakom Eder Ma»?. , 

Uppa detta commancjo giöraveas 
delte Rotarne / som are den andra/ trc^ 
femte och siette / högerom pa wänstra ̂  
ten / och träda i detsamma med högra 
ren et halfft steg förut pa fljdan / och 
sigtilmsrckc färdige. 

Häruppa träda desse Rotar med 
Foten an/och msrckerar först den trc^ 
Rötan i den andra / dä de sedan 

at första / i det den tredie Ros 
M3rciiersr syra och den andra twa 

^g/ blifwandes salunda höger om litet 
^stående med wänstraFoten förut/til deß 
"!t är stilla/da de sig hastigt omwända och 
Armera krönt, framswckigandes den 
högra Foten genom det tredie och femte 
steget. 

Wanster ställer Eder. 
Be Rotar/ som sig stole erställa/ giöra 

wänsterom pä högra Foten / och sättia 
den wänsira Foten et halfft steg förut. 

kvlarcke. 

Besse Rotar mgrck?rs deruppä ide
ras förre ctittance med wänstra Foten 
an/ alla jämt och tillika / den tredie Rötan 
fyra/ och den andra twä steg/ blifwandes 
sä litet bestående mcd högra Foten sörut/ 
till deß at ingen hörs mehra röra sig / dä 
de sedan hastigt omwända och formera 
5 ronr genom wänstia Fotens framswän-
Savde i det tredie och femte steget. 
. 'Äetta ster sä til wänster som til höger/ 
^det man dä altid sä brukar den wänstra 
v oten/som nu med den högra stiedt är. 

6.Gier 
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6. Gier akt til at conrram^r-
cker» med Notar. 

Med Rotarhöger omwänder 
Edtt'/contramarckercr. 

Uppa detta commancio Höger ow^ 
wändcr sig dtt främsta ^edet pa högra 
Foten / de andra lederne träda et haW 
sieg förut med högra Zoten / och halla siK 
til marcke färdige. 

^larclie. 

Da träda alla med högra Fottn att/ 
och m^l-ckera langsamt/i synnerhet vet 
främsta ̂ edet/pa det cjiltancen emeliati 

leverne ma bli< lijka. Alla 4eder bögero^ 
»rända sig uppa högra Foten när de kolN^ 
ma pa det ställe / der främsta 4edet stat/ 
hwarest det sidsta ^edet/ utanatwtjvat^ 
marckcra, t höger-omwändandet st^l^ 
nar/ sa wäl som det första när det konilw 
pa det sidsta 4edetz ställe. . 

Ättta stier sa wäl til wänster som t>i 
höger/ i det man da pa samma sätt bruka» 
den wänsira Foten/som tillförende vc>' 
högra. 

Emedan nu alla wända ryggen at ve 

coMlnencjerLnäe OiZicerarcn, ty 
^knmenäeras fördenstul således! 
MedRotar wänster omwän-

der Eder contramarckerer. 

IVlarcke. 

7. Gier akt til at conrramarcke. 
ra med Leder. 

Högerom/ höger omwänder 
Eder Lonlramgrckerermed Leder. 

Deruppa wända sig alle lederne pa 
högra Foten högerom / den yttersta Ro-
tan pa högra Flygelen högerom/ höger-
vmwänder sig pä högra Foten / och W sä 
alla till marcke färdige stående. 

IVlarcke. 
Dä träda alla med högmFoten an/och 

sedan jämt och sagta/tildeßde 
roma pä hwars anars ställe/ dä det com-
wenäergs til höger eller wänster 

Staller Eder. 
r -Ulla mäsic attr ställa sig/ cllrr formera 
""'upä sammaFot som dc sig omwändk 
"M' Uti^onlramarckerbörnoga 
^lcrveraz, at dM RotM/ somsigom-
vränger pä högra Foten/träder idetsama 

wänstra Foten et gät steg sörut/den 
I högra 
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högra Foten förbq/utan athwllapaF0' 
ten/marclicl-Zn^ez längsamt/pä detW 
tarne således altw mäge blifwa i der^ 
ordinarie cjiiignce. 

Derjemte mäste man och härwid i 
taga atiederne/der de hwarannall i 
tl-2 m arckc-ringen miUlppä möta / dra^! 
sig strax alla til Höger eller wänster/ 
de äter komma i deras förra ünie- TcÄ 
ssier sa wäl til wänster som til höger / l vij 
man dä altib brukar den wänstraFoten si 
samma sätt som tilförende den högra. 
8. Gier aktat siutaEd:aLcdll 
Höger frammantil siutcr 6' 

dra Leder. 
Dä träda de fem efftersta Oedeme ̂  

högra Foten et halfft steg förut / och 
sig til m arc k e färdige. 

! 
Seruppa träda de fem efftersta 

ne tillika med högra Foten an/ marcl^ 
längsamt och jämt/ och stuta deras'lev 
pä et steg när hwarannan. , 
Wänsicr öpmr edra Ledcr 

De fem efftersta lederne wända st9^ 
wänsterom pä högra Zoten/ ochs^^. 

Foten et halfftsteg förut/häl-
landessjg tll marckc färdige. 

X'larcke. 
Cedan träda a»a mcd »ränsicr Fokcn 

^kl/ rngrc^era jämt och längjamt hwar 
en pä jlt förra ställe/ och blij der Wtw-

nerom bestämde med wänstra Zoten 
förut. 

Ställer Eder. 
Bä wända de sig hastigt högerom och 

träda tillbaka med höger Foten. 

Höger tillbaka fluter Edra 
Leder, 

De fem främsta lederne giörahöger-
bM pä wänstra Fotel^ och sättia l detsam
ma den högra Foten et halfft steg förut. 

klarcke. 
Dä träda alla desse 4eder med höger 

ooten an/ och stuta Lederne / sä at de stan
na med högra Foten förut högerom / och 
Obestämde. 

... Ställer Eder. 
Oa dx wänstra Fotens tillbaka 

lagande tormera deras krour. 
I 2 Fram-
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^Wmmäntill öpner Edra 
Leder. 

I^Iarcke. 
Deruppa träda de fem främsia ^edw! 

nc med wänstra Foten an/ och m arckera 
sed^n jämt och iängsamt pä deras förra 
cjii^Znce. 

Höger fram och tillbaka fluter 
EdruLcvermlluppä. 

Le främsta halstra Rotarne wänva i 
sig dä pä wänstra Foten högerom / och 
träda i detsamma med högra Foten tt i 

halfft steg förut/ sättiandes de efftersta 

halfwa Rotarne sammaledes den Kögls I 
Foten et halfft steg förut. 

^larciie. 
Da ttäda alla tillika med högra Fotel! 

an och fluta deras 4cder/ bllfwanves ^ 
främsta halfwa Rotarne stäendes höget^ 
om med den högra Foten förut. 

Ställer Eder. 
Hwaruppä de träda hastigt tillbe 

ka med wänster Foten och tormer^ 
krönt. 

SM 

^(o)^ 

Wanster fram och tillbaka 
öppner Edra Leder. 

Teruppa träda de främsta halfwa 
^otarne med wänstra Foten et halfft steg 
?Mk/de efftersta halfwa Rotarnc wända 

' wänsterom pa högra Foten / träda l 
dttsamma med den wänstraFoten et halfft 
Ag förut/och hälla sig således til mareks 
särdige. 

Da träda alla med wänsira Foten an/ 
vch öpna deras ^.eder uti förra ci>tt.tnce. 
'Öe efftersta halfwa Rotarne blq stäendes 
wänsterom !ned wänsira Foten förut. 

. Ställer Eder. 
Uppädetta com m anclc» träda de till

baka med högra Foten och tormera 
kronr. 

y. Gier akt till at fluta Edra 
Rorar. 

Till Hoger Mter Edra Rotar. 
giöra alla ̂ ever högerom pä wän

dige ^ och hälla sig til miirckc fär-

^ z ' !^ar. 
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Hwaruppä alla träda med wänstraFo> 
ten an/msrckera jämt och längsamt/och 
siuta deras Rotar / den Återstå RotaN 
gär ey uhrsiälle/ blifwandcs alla högets 
om stämde. 

Ställer Eder. 
Ta träda alla med högra Foten 

siigt fram och formers deras kronr. 

Wänster öpner Edra Rotar-, 
Dermed wända alla Rotar sigwän^ 

sierom pä wänsira Foten / och hälla sig ltl 
rnarcde färdige. 

k^larckl?. 
Sedan träda alla med wänsira Fot^ 

an/murckcrs längsamt hwar och eNp^ 
sit rum med Zöttrm jämt / stäendes 
sterom. 

StäNer Eder. 
Äereffter träda alla med högra Fottl» 

tillbaka och koriners kronc. 
stier sammaledes till wänsier som till 
ger/l det man altid wänder sig om pä ̂  
wänstra Foten och marckerar an ^ 
samma Jot. 

^(o)^ ^ 

Högeröchwänster fluter Ed:a 
Rotar mit uppa. 

I^sarciie. 

Ställer Eder. 
Höger och wänster öpner 

Edra Rotar. ̂  

Ställer Eder. 
Cadant ffier pä samma sätt som här 

vfwantiläranwhst wid ledernes rriplc-
ring/der Rotarne först öpnades och sedan 
stötts. 

Wid detta mäste och i akt tagas/at 
UnderOtkcerzrne, hwar och en wid sin 

uti Ledernes och RotarneS stu
kande sä wäl som öpnade altid wäl vl)lcr-
^era Maucen. rättandes Rotar och 
4eder. 

lo.Gier a?t atswängaEder. 
Höger ftammantill fluter E-

dra Lcdcr. 

I^Iarcke. 

I 4 Hö-
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Högeroch wanster fluter Ed:a 
Rotar mit uppä. 

^larckc. 

StäNer Eder. 
Höger swängerEder. 

Deruppä träda alla med högra Fotett 
et halfft steg förut/och blij sa till msrcbo 
färdige stäendes. 

klarcke. 
Da msrckers alla med högra Fotttl 

an / den yttersta Man pa högra Flygelett 

rör sig ey uhr ställe/men den wänstra 
gelen msrckergr strax an/ochböreall^ 

see at wänster Handen/ siutandes vet 
främsta 4edet sig småningom at Höger? 
Lch som Rotarne falla ifrän den tränst^ 
till den högra Handen/ ochdcnwänstls 

Flygelen har således den längsta wägen?' 
Sa msrcker-ZZ 06) ifran den tränst^ 
till den högra Flygelen alt sagtare och 
tare j Dock mäste alla pa en gang rör^ 
sig/och stuta de efftersta lederne sa sm^ 
mngom Rotarne tlll wänster / Hallands 

lederne altid wäl stutna/och swänga hn^ 

IZ7 
en sterde part af en Lire ul ̂  forden-

widare commen6cr38 

Höger swäng. 
^larcl^e. 

Höger swäng. 
^arcke. 

Höger swäng. 
^larclic. 

Tenne strängn,ngen stier samniale» 
des tili wänster som t,l Höger. Och kan 
wan /ämwäl/om man wil/stränga >>clt 
vmk-ing pä en gäng/men da mäste sträng-
"'»gcnffie langsamk. 

Höger och wänster öpner E-
dra Rotar. 
Mareks. 

Ställer Eder. 
Wanster tillbaka öpner Edra 

Leder. 

 ̂ Ställer Eder. 
... ̂ ^Une öpningen sticrjom l'är ofiraiu 
^"sinnes förmast. Is 
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11. Gier akt til at förstärkta 
Edcr trom ifrän sex til fyra 

Man högt. 
Ifrän sex ställer Eder til fyra 

Man högt. 
De twä efftersta lederne/nembl: vet 

femte och sime/ sätta den wänstra Fotttl 
wänsterom/et halfft steg pä sidan föruk/ 
men hwarannanRote/som elliest til högcl 
är afdelt at cjudjera, sätter dcn högr^ 
Foten litet pa sidan / hallandes sig alle tu 
m^rcke färdige. 

Deruppa fluter sig hwarannan 
af de fyra första lederne et halfft steg 
höger/ det femte och siette ^edet ncmbl^ 
gen. -Ten första Karen träder med v"! 
wänstra Foten an / och/ sedan de til trä"' 
sier kubierst Roten bakom sin Man 9^ 
nom tre steg / marckera de alla pä ^ 
gäng op uti^ukan och formera venll^ 
die Roten pä wänster Handen. 

Ifrän fyra ställer Edcr til ̂  
Man högt. , 

Lcimw sätter det efftersta 

^ v -

^^nsiraZoten et halfft steg förut/sättian-
^ »ämwäl den andra och tredie Rötan 
'^Jottl! höger. 

I^sarcke. 

. Da stuta sig desse senare et halfft steg 
höger / och sedan det efftersta -Ledet / til 

ivänster bakom sinMan rripjerar Roten/ 
w srckera de med wänstra Foten an pä 
Wänsira Handen op i 4ukan / och förstär
ker sä den tredie Karen utur efftersta 4e-
det det första/den andra det andra/och den 
första det tredie ̂ edet. 

Ifrän tre erställer Eder til sy
ra Man högt. 

Dtsonrsidsi msrckersl,nembl: hwar 
mrde Rok»/ giöra högerom pä wänster 
Svten och sättia rcnnägc förut/vc»an< 
dr» och tredie Roten sättia deras wänsira 
»ot til wänsier litet förut. 

X^arcke. 
„ TätrSderdensierdeRotenmedhögra 

an/och marcl^erar längjamt til 
^ Armera det sierde ^edet/bUjwandes 
^ ̂tet bestämde med höger Koun förut 

deß at alt är stilla / däde sedan dra ven 
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wänsira Fottn hastigt tilbaka °ch tor-
merz kroni. Dc andra öpna stg ct HM 
sicg sä snart Rotan Sr ntnr <Ledet/ntan a> 
wända sig wänsier om. 

Erställer Eder ifrän fyra til 
sex Man högt. 

Hwar tredie Rota giora da Högerom ̂  
den wänstra Zoten et halfft sieg förutMl 
andra Roten sätter wänstra Foten päl^ 
dan / och hälla de sig således til marc^ 
färdige. 

Seruppa stijger hwar tredie 
långsamt med högra Foten an / och 
ckera säden fierdeoch tredieKareni^ 
ten at formera det slette ^edet/den allv^ 
och första Karen i Rötan det femte / bl'r 
wandes således alla liket högerom stäcl^ 
med högra Foten förut til deß alt är ty . 
och dä träda de med den wänstra 
hastigt tillbaka / formerades M 
kronr. I detsamma öpna sig äter 
til wänster de Rotar/jom et halfft ^9 
wa flutit i hörandes och wid detta ^ 
ceo emellan lederne noga vl)lervcl-^ 

^ (c> 141 

'--Huru och pä hwad fätman 
»Utkomma uhr^onfulioiUOrd-

ning igen. 
^kdcnstund det är nödigt at Soldaten 

ttderwists tilat komma uhrLonkul'ion 
<^rdnillg/pa det han ma wänia sig til 
r altld taa kiännemärke pä sin föregåen-

sa wal som a sidan stående Man/ty bör 
<an och som offtast deruti öfwas/ och stier 
ladantpa effterfölliandesätl. 

Gier akt at komma uhr <ion. 
Ordning igen. 

Zed halfwa fiärendels Leder 
lh halfwa Rotaraf hwar hufwud-
»'Vllion hogtr och wänster om 

i alla fyra hörnen. 
».,^^'^kuppä dck högra halfwa staren-
der f^msia halswaRotar wän-
bon vänster Foten at främsta 

wänstra halfwa fiärcndcls 
tränafrämsta halfwa Rotar til det 
balfwl^örnet^ I ltjka måtto de efftersta 
<eder^- ""d halfwa fiärendels 
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^larcke. 
Ta marckera alla in ntt fältet änvl 

ut/som de sta/ och nar de med sllarm attt^ 
ropas komma de hastigt och rangers stA 
med brulNen emot den commen6c-
runcie 0/kceraren » hwarät Kan 0^ 
rränder sig / gifwandes hwar och en nog^ 
aktning pa stn ä sidan och framförstaen^ 
Man. 

13. Gier akt at löpa under 
?jczvurne. 

IVIus^verer3re höger Och 
ster under?i^vgrne. 

Ta giör högra Alygelen wänstero^ 
och n änstra Zlpgelen högerom pä 
sira Foten. 

t^larclie. 
Dcrmed löper den högra Flygels 

fsam för l>jq v2rnc, och den wanstra 
om i hwart och et ^ed/ bllfwandes sä^ 
gwoch wänstcrom bcstäende. 

Ställer Eder.  ̂
Hwaruppa de sig alla hastigt omn?"' 

da och tormera bront. . 

-k?(o)5 I4Z 
ulczvereiare hl)ger svält-
lier ställer Eder pä Flyglarna, 

^larcke. 

Ställer Eder. 
14. Huru man stal betäcka 
"lu8<^vererure Nltd ?>c^vencr2re pA 

Ryggen »ür de sta sex Man 
högt. 

^/lut<zvererLrc »ch l'iczvenerzre 
gier akt til at beläcka hwarandra 

päRyggtlioch pä kromen. 

kitzvenerare höger tillbaka/ 
^lus^v-l-i-sre frammantil stuler 

Edra Leder. 
Î /larc^e. 

Ställer Eder. 
Twä mellersta Leder l'̂ venc. 
rsre högerom/ twä efftersta waw 

steroni/at betäcka ^ul^vecerar-
ne pa Ryggen. 

främsta Leder ivluhvete-
rsre höger-ochwa»istcromatfluta 

Eder för e^varne. 



Hwaruppä de stdan all» b>t> högcr^och 
wänsicromtil msrcks färdige Mendts. 

l̂arcke. 
Da mZrcker, piqveliersrne s>' 

mänga sieg som man har Rotar / och 
la sig t sin orciinsrie 6iKance hakl?^ 
mulc^vererarne; Sammaledes 

veterarne, formera »des de twa 4eVll 
^ulqveicsare af ven högra Zlygtlen^ 
lwa främsta Leverne för?iczvarne, °« 
de twä främsta leder af dm wänstra W 
gclen/dewäcfflcrsta Leder för e-^v-r 
»e. 

Ställer Eder. . 
Hwaruppa de scdan alla 5orwek 

xroiu och stuta sig op i Lederne. 

15. Huru man stal späcka ! 
qvetersrcmed?!Hvenerare. 

Dalattr man ei^venerarne ciubl' 
ra det främsta och fierde ^edet/ eller o' 
de twa främsta leverne til höger 
Wänster. ^ 

Men i fall kataUion redan 
Man högt / sä cotnmenäeras pa su 
.andesätt. 

5(o)^ 14. s 

Återstå halfwa Rotar t">^ve. 
wansterom / främsta halfwa 

^vtar högerom/ bctacker Edra 
^ulczvecerarc pä Ryggen. 

^usczvererzre Mtd flUtNa Ledtt 
pogcl- och wansterom/ beräcker 

?il)vener2rne pä krönte«. 

^sarclie. 
Dä marcliei's alla sa mänga stcg som 

^Xotar are i halfwa 4cdet afhwar hufwuv-
^ högerwch tränsterom 

^esiaende ttl deß det commcncjersz 

 ̂ Ställer Eder. 
5ro formera 

!6. EtannatManer at späcka 
tn kgtallioQ med ?iczvenersre. 

Mer akt till at späcka Edra 
munsta haifwa Rotars Leder 

I^lul'czverer3re. 

"Z^nerzre ftaMMaNtll Mtt 
^draLederpähalfcjittance. 

I^Arcke. 
K Hjäm-
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-Ojämna Leder î venerzre hö  ̂
gerom/ lämna Leder?i-zvcnerars 

wansterom. 
IVIulnveterzre Höger vch WäN^ 

sterstnter Eder mit uppa. 
l̂arciieöfwer alt. 

Da marckera?iczvener3rnettl^^ 
geroch wänster bakom de främsta halftra 
Rotars ^ever ^usczvcterarc sä män^ 
ga steg/ som halfwa 4edet af hwar hus^ 
wud-6ivlltc>n ärstarekt. ^ulczveterö^ 
ne mötas och stuta sig lhop/gasa ma!^ 
ga steg som halfwa 4edet är starkt/ ock 
sta alla höger-och wänsterom. 

Ställer Eder. 
kiyvensrzrc wänster mzrckcrek 

in uti Lederne. 
K4arcl?e. 

Deruppä ciudlera ?iczvencr3rn6 
lederne pä wänstra Handen om deras 
föreslående Man« 

17. Huru man med pipställ 
lpticka pwar credit Rott- ^ 

»fol» ,47 

'̂̂ enerare gjer att tll at späk» 
ka Edra ^ulqvetcrarc. 

^^venerare Med halfwa Ledtt 
höger-öch wänsterom. 

^ulczvererZre högtk l)(h tväll^ 
ster fiuter Eder mit pä med 

cliltancc. 

Î lzrcke öfWtr alt. 
Dä giör högra halfwa 4edet kiqve. 

l,crarc höger-och wänstra halfwa ^edet 
wänsterom/den högra Flygelen ^ulc^ve-
ter^re wänsterom/ den wänstra Ilygelen 
högerom/och marckera klusyvercrar-
ue och mötas at / men yttersta Roten pä 
hwar Flygel blijr stående/ stutandes twä 
^ch twä Rotar hwarannan/ Flyglarne 
Wvtas mit pä och lemna mellan hwaran-
Nan Rote twä goda steg. pi^venerarne 
^^rcliera in till Flyglarne och öppna 
'lg i en dubbel clitt2»ce, bllfwandesalla 
^ögcr^och wänsterom bestående till deß det 

 ̂ Ställer Eder. 
när det befallts kiczvenerarne 

üt wänster i ̂ul-
" K 2 yve. 
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^vetersrnes ^eder/da msrederarvet 
högra halfwa ^edet wänster / det wänstra 
halfwa ̂ edet höger in i 4edet/ och forme-
rg pä bäde Flyglar den andra Rottn och 
sedan hwartredie Rote. 
ig.Dlat formen ha; afen^va-

cirsc med halfwa Rotar ffier 
således: 

At de yttersta fiärendels -lederne afhela 
ordningen med halfwa Rotar swänga siS 
fram och tilbaka til klanqven, de mel? 
lersta stärendels iederne marckcra mcv 
halfwa Rotar fram och tillbaka at möta 
Aznqven, och'giöra alla krone ut ^ 
Fältet. 
Med hela Rotar stier det säle  ̂

des/ t det man dä com mencierar 

Höger sluter Edra Leder fraM 
mantill. 

I^larcke. 

Höger och wänster fluterEd!̂  
Rotar mit uppä. 

c. 

Ställer Eder. 

14? 

Tre halfwa fiärendels Leder af 
Avar Flygel utaf hela ordningen 
högeromwänder Eder/ höger och 

wänster swanger Eder at forme
ra Eder HViZ^rsc. 
Mareks. 

Halfwa fiärendels ^eder ytterst pä 
Flygelcn höger och wänster stuter Eder 

fronr ofwer alt. 
Höger betackcr Edra Hörn. 

Ta hwaroch en face rycker pa sidan 
4 steg och betäcker den wänstra Flygclen 

deß pä höger stäende ^ce»som 
^rerne med mehra utwijsa. Tenne czva. 

swänges frammantil äfwen som han 
Waka är worden formersct, när det sä 
vefallcs. 

Huru man stal swänga 
med^ivilioncrutietLed. 

Mer akt til at swänga Edra 
riivilioncruttttLkd. 

K z Mcd 
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Med hälfften af alla halfwa 
fiärendels Leder utafhwar hufwuv^ 

äivilivn Höger swänger Eder til-
baka uti et Led. 

^larcke. 
Den yttersta Kahren pa wänstra M 

gelen bltjr da stående pa stället / de andra/ 
som sta med flutna Rotar/ ga hastigt ba^ 
länges/ och swänga sig således i den cti-
Kancen som är emellan hwart icd/ tor-
mera nves sähwar äivition et^ed/soi^ 
tvänder krönten högerom. 

Detta stier sa til wänster somtilhög^ 
idet den yttersta Kahren pa höger Han? 
den bltjr da staendes. Sammaledes kall 
och detta stie genom swängning frai^ 
mantil. 

Wänster swänger Eder i edcr 
förre ordning. 

Da sätter hwar och en den wänstra 
len et halfft steg förut. 

Deruppä swänger sig hwart och el 
hastigt pa sit förra ställe igen. . 

^)ch är sa mycket mehr nödigt at S" 

^  A ( o )  ̂  ! fl 

^ierue härutinuan stitigt öfwas/som 
offra kommer til paß/säwid Mäk

els afiösande t portar/ sa wal som och at 
kunna pade ställen / der ingen Platz är pä 
ndan/ derigenom gie Lavajlcrier eller 
^ntanlerier rum til at draga sig igenom/ 
Kommandes Larallion pä det sattet lika 
sult at sta i auflag med de twä främsta af 
Wart^ed. 

z. ^Vruculn. 
I^etl^ocle at Armera Larallion 
csrre genom fiärendels Leder alt 

esftercommsnäo. 

I. Gier akt till at tormerz Lz. 
rallion carre. 

^(zvenerare l)(h I^us^vererare 
högeroch wänster stutcrEdra 

Rotar mit uppä. 
k^arclie. 

Ställer Eder. 
^venerzre och härendels Le-

I^usc^vererare näst ?>czv3rne hö
ger fram och tilbaka fluter Edra 

Leder mit uppä. 
K 4 K5u5-
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IVIu^veterare afbägge Flyglü^ 
ne med halfwa Rotar höger fram 

och tilbaka stuter Edra 
Leder. 

Ställer Eder. 
Efftersta halfwa Rotar ?i<zve-
ncrare och efftersta halfwa Rotar 
Zllulqvetersre af fiärendels Lederllt 

näst?iczvarne höger omwän-
der Eder. 

Fiärendels Leder ^yvenerare 
pä Flyglarne / och fiärendels Ledet 
^ui^velersre näst pic^varne högtl-' 

och wänster fwänger Eder til 
pic^varnes Aanc. 

^larc^c. 
Ta swänger sig högra Flygelen mev 

främsta halfwa Rotar til wänster/dc est^ 
tersta halfwa Rotar as högra Flygelen tu 
höger. Ten wänstra Flygelen med frän^ 
sta halfwa Rotar til höger / de efftersta 
halfwa Rotar til wänster / sä wälfiäre^ 
dels ^eder picz v^r af Flyglarne som ' 
<zveler3rnenäst?l^vsrne. 

rf? 

Fiärendels Leder l>xjvenersre 
l̂l linir mcd halfwa Rotar fram 

och tillbaka m^rclze. 

De twä mellersta fiärendels lederne 
warciiera da med halfwa Rotar fram 
06) tilbaka ända ut / tre steg mindre än 
Brendels 4evet kan finnes starkt af ?i> 
^Vörne der at möta de piczvencrare, 
^vm5c>rmcra iianczvenafc^vaciraten. 

I^ulyvererare aff FlyglaMt 
med halfwa Rotar höger och wän

ster betäcker Eder czvaclrar pA 
RyggM och pä kromen. 

Ta böre de främste halfwa Rotarne af 
^ägge Flyglarne mötas fram för ?icz vsr. 
^ mit för krönten,- Sammaledes mös 
tas dx eff^rsta halfwa Rotarne bak för 
^ '^varne mit för krönten til at betäcka 

Le twä yttersta fiärendels 4cder 
.us^velerarc med halfwa Rotar bly 

^ hörnen bestämde / och kunna tagas till 
Läkning in uti czvacjraren, om sä befäls 

'es / allenast dä i akt tages / at de twä fiä-
K 5 ren-
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rendels Oedeme pä hwart hörn af öarsl- sia pa wänstra Handen om deß cli-
lion lämna / när de sia sex Man högt/ tlt Fällor / ^fwerO^icerare 
Rotar effler ftg / och til fyra Man hög!/ ^ ̂  ̂ icjvarne»UnderOtiicerarc och alt 
§wä Rotar / som in uti således betacka / ^ ^ ^ vacjraren, r^nZeran-
högra fiärendels lederne pä främsta hör^ sig i alla fyra hörnen med 
netbetäcka fronten innom ?jqvarne> 6vrarne / men de öfrige Under^tRce. 
de högra fiärendels Lederne pa efftersta ^ne ranZera sig längs at alla fyra 5a-
Hörnet betäcka högra klanczven. ve frälv- ^«rne, der attilsee/det?>czvarne fällas 
sia fiärendels lederne pa wänstra Flyge- Nedrigt / at lederne äre jämt och wäl slut-
lenbetäcka den wänstra klanyven, och ^/och at ingen wiker eller gar tilbaka/bö-
de efftersta pjqvarne in Uti qvacirsten rändes akwaratyst. Skulle och någon 
pä Ryggen. Äe i^u5^vcterare,somh^ Wa/maste de draga försorg/at manstrar 
swängt sig till klanc^ven, stutasigintl' Upstuterochwäriersig padet bästa, 
piczvsrne, och formers alla krönt lll Z. öatalljon carr6 clefenciergz ans 
ath fältet när det commencieras ^ngen^edewtjs eller med plotoner, oci^ 

k-°n, öfwer alt^ ! 

FrämftaMctpäMä 
ki^venerare faller EdM densamma cn gäng genom 

ofwer alt. As formcrsr» st, 
2. Harmd mäste och observera,«' °»n form-rss qcnom TrnmNaa med 

När Lorallion carre stal formers "m.ochKererställasmcdrropp. 
dadela stgallcvKcerare Ivld IV>ulc>'° 5. Enär excrcicen är förbi»/ brykes 
t-r,rncpädctsäte«: athwarannan " pä samma sätt som den,amma 

/Sm°m .» de effterZ -r b, ^ 
xalfira Rotame/ och blq wid becaeknw IMärkmttvppade/ncmhl: 
gen kring ̂ vscirslen bestäenve i dell>^ j Gjtl 
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Gier akt til at tormerz Edra 
0)mpgAnier. 

Gewahr pa Hand. 
Höger och wänster tormerer 

Ei)l'a (^vmpaZnier. 

l̂arclie. 
Ställer Eder. 

Skyllrer med î us«zver. 
Sevan troppar hwart OvmpZAnls 

af mcd fult spel ifrån högra och wätM 

Flygelen et stycke i  fältet/ och m arcker^ 

sevan tyst t i l ven Ort der det stg försal 

lat. 

III. Lapirler. 
Sm Stand - och kli-rck -srd^ 

ning. 
K^kenstund Kongl. Maytt. förvc? 

M^tiensts sa mycket bättre förrättas 

de finner nödigt / det hwar och en 

rare, utan något wtjdare rubbande/bav^ 

iEtandoch marcker förblifwerwid!^ 
hufwud-äiviiion af ftt <^ompaZl?^' 
Ty har och Kongl. Maytt. ti l l den änv^ 

låtit författa effterfölliande Förords 

5(o) ̂  's? 
hwarGer alla sä i  Stand som msrc Ker, 

^ädemcd l^ompsZ^ier 06)Regimenter 
^afwa ar rätta och reZulera. 

i. ̂ rriculn. 
Stand - Orgning 

för 
Et Compg^nie bestående as 2 
^upitener, 2. I^ieutenanter. T Fän-

blickar/ 8 UndtrOKicerare, 2 
Trumflagare och i Pjj-

pare. 

Den äldsta Opiten stär mit för ?i-
^varne ochFanan bakom honom/den an
dra (^upiten pä wänstra Flygelen/ den 
sörsta Lieutenanten pä höger/den an-

pä wänster Flygelen/ och den äldsta 
^ändricken pä böger wid ?ic^varne. Vä-

^ Fältwäblarne ytterst pä bägge Fly-
^rne/izerAeanrerne pä Flyglarne as 
^'^venerarne, den äldstaFöraren i half
wa ^edet af?iczvarne, och den andra bak-

Fanan. Furiern i halfwa 4edet as 
^^vererarne pä höger / Rustmästas 

halfwa 4edttpäden wänstra Zlyge-
spelet bakom Fanan. 
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2. /^rriculn. 

ivizrck - Ordning för et 
LornpaAnie. 

Enäret (^ompaAnie marc^crgrutl 
sex (iivitioner. gar den äldsta Capiren 
för den första ciiviiion, honom föllier dtll 
äldsta I^jemenLnken med den andra cii' 
viiion, den äldsta Fändricken gar för dtü 
första ciiviilon piczvenerare , och dt^ 
andra Fändricken bar Fanan för den 
dra ciiviiion. Den andra Lapiten förtl 
wänstra Flygelens första ciiviiion 
czvererare, och den stdsta den aNv^ 
Lieutenanten. Ben äldsta Fältträ^ 
len marckerar Höger och Furiernwä^ 

ster pa Flygelen af den första clivili""' 
den äldsta Sergeanten Höger pa FlpS^ 
lenas den andra ciiviiion, äldsta 

ren Höger pa Flygelen af den första 
tion ?ic^venerare, den andra Förar^ 
bakom Fanan. Den andra Sergeant 
Höger pa Flygelen afden andra ciivi^ 
ticjvenerzre, Rustmästaren pa höS' 
wid första ciiviiion af wänstra Fly9^ 
^lui^veteraie. och den andra Fältt^ ^ 

. > ,  - *15 
belen pa Höger wld den stdsta ciivilion 
^uli^veterare. 

. ^ När ett LompgZnie rnarckerar 
^^e cii viiioner, gar den äldsta Lüpiten 
slamst/och honom föllier den äldsta I.ieu-
^'ngnten förden första ciiviiion IVIus-
^veterare, hafwandes pa fldorne om 
vlviiion den äldsta Fältwäbelen pa hö-
8tr/ och den äldsta 8erZeanten pawäm 
Ner/mcn Innern mit uti ̂ edet. Jör ?i-
czvarne gar den yngsta Aändrieken med 
Fanan mit uti/och den äldsta pa Höger/ 
wid sidorne af ciiviiion gar den äldsta 
Föraren pa Höger och den yngsta Leroe. 
^nten päwänster. DenandraLapicen 
ivrerdentredie ciiviiion, andra ^ieute-

bakom honom/hafwandes Rust, 
Mästaren pa Höger/ och den andra Fält
wäbelen pa wänster om ciiviiion, men 
/n yngsta Föraren föllier Fanan/äfwen 
svni förr. 

. l'ropp med sex ciiviiioner är 
annan förändring än atden äldsta 

c^uen gar för ?iqvarne, den andra 
^den ftrsta ciiviiion lVlulczvcterare» 
^ ^Ndra Lieutenanten för dmtredie 

ciivi-? 



, So «(->)« 
ivlulqverer^re, vä) dc» ä>ri ^ 

K.mernt.I höger omd-nfö.sta ä.^u. 

Uti 1°roppmedlre 6>v>5>oncrä< 
allenast °-n sörändr.ngcn/a^-na^ 
d.pUen marckerar för^^^rne 
äldsta SändnckenMwänster 

/,nr»ra dapnen och äldsta 
°7m- n f ö r d - . . f ö r s i a 6 . v>..o^U>.^ 
,erare. och den yngsta -
för ven andra. M spelet m-r-k-r 
som för har warit brntellgit. 

z. ^.rriculn. 
OM Stand-Ordning 

Et Regemente af 1200 
,6 Laoirener, 16 ^icurenanlc » 

z6 Fäudrickaroch64Un-
yel'O^cerare. 

,. Kfwerstcn stär ,z steg mit för 
»en af Regementet/ Regcmcnr,^» 
mästaren 6 steg bakom honom / oM ^ 
Sr till städes. Öf'rcrsie^^omo -^ 
9 steg fram för högra FlygelmMa," ^ 

nco)H ,6r 

^Häst päwänstraFlygelen medWärjan 
^ banden» Hwaröpiren förstt 
k^^Zuie IVIusczvererurc "/stegför krön-

I_ieuccniinrerne sammaledes för 
'lne ^ompZZnier 5 steg/ de yngsta Fäns 
dlickarnemed Fanorne och Förarne bak-

dem 5 steg/och de äldsta Fändrickarne 
web hälfts var 5 steg för bäggeFlyglar-
Ne tvld pic^varne. UnderOtHcersrne 
vch Spelet stä/somhäräfwantill är för
mält lvid karallions tc>rrncr3ncle; 
Hände det sig at den ena Flygelen wore 
dubbel sa starck/som den andra afLspice-

eller ^ieulengnrer, eller och at alle? 
nast enLspiten funes pä enFlygel och jw 
^ pa den andra / bör den yngsta träda öf-
^er til den andraFlygelen/och indelas der 
lamwäl ^il maretie, som förordnat är. 
-Är en (Zenerzl Kftverste förRegemen-
^r/ stärHfwerste^ieurenancen 9 steg 
Nut för krönten» fast än Qcnerslen 
vmmer sielf och tar piqven i Handen 

sr Kongl. Maytt. / pä hwilken Händelse 
^fwerstelüeurenÄnten stär bakom Le, 
Nehlen. 

Et Regemente/ som siar i kwmne 
4 eller 
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eller flere L3raI1ic>ner,r2NZerasgenoM 
samma 5uncjamenr, Lspirener och 
l^ieulenanrer för I^utyvercrarne, 
siwarwid stt dompaZnic, Fändrickat 
och Fanor för kiqvarne, UnderOtkce-
rsre pä Flyglarne/och Spelet bakom Fa? 
norne/ som sagt är. Skulle der och wara 
mindre OKcerare wid et Rcgemente 
ranZeras de lika fult effter samma 
tkocje. som sör bemalt är> Hörandes och 
bänvid oblerveras, at när k^jorcn 
commencjerar en kstaüion, mäste hall 

wara till Fot > och den äldsta L^ucn ttl! 
Häst t d(ß ställe. 

4. ^rüculn. 
HM I^srck5Ordning föret 

Regemente. 
Alle Regementer 6ei?Icrg gettons 

5ufwud-ciivilic>ner, genom halfwa 4evc 
afhwarhufwud-äivilwn, ochsälevesu . 
H äiviltoncr, elleri II ctivjslttner gcno , 
fiärendels 4eder / eller genom halfwa t!. 
relldels'Ledcr i 24^1 visioner, eller oa) 

48 genom hälfften af alla halfwa fiätt 
dc!s ^eder af hwar hufwud-ciivtii^ 

hwarjrid dock vd5erverAS» at om wlv ^ 

^ ̂  ̂  ^<55 
ren ^ ciivj/io^er, 6 Man Högt7k>?17. 

b'cfwe 4 hela/ 
,.slokar starck/ måste man dä ställa 
större kr" ^ "k fä sä mycket 

^ Sedan <j-6I-r->!i med flygande 
»° ochfnItSp-I helUängsamoch m». 

rätt uk/slutandes smälungom 
°»n 5 uppa/ me» lederne wäl 

p>ade. Hwarwid och ob/ei-vei-üs, <,k 
föregående äi. 

^ ° . >^med det främsta ^e-
det/dedabegynna msrckcrz. Om man 
stgkill höger swänga stal/ da swänger det 

^^asden andra 

v» ^ den föregående ciiviii. 
- Undantagandes dtt första ^edetaff 

^ i^rsta iedet förFas 
Flvaelen "fwänstr» 

qveicesre. hwilka alkid 
stehafwastörre ciiltance ättdeandra 

VI lonerne^ hörandes tVIujoren 

^ ^ pä 
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pa högra Flygelen. Len andra hälfften 
marckerari halfwa ^edet affhögra Ily^ 
gelen: Undantagandes den äldsta Öpi
ren af det Compagnie, som är näst 
civarne pa Höger Flygelen / hwilken förer 
första clivilion piczvenerare, och den 
äldsta af det nästa Lompagnier till?i-
cjvarne pa wänster Flygelen / som föret 
Fanorne. Äenöfrigehälfften marcke-
rar för den första cjivsion ^uiczvelera-
re bakomAftrerste^icutenamen , och 
den andra hälfften för det wänstra halfwa 
^edet. Hwar ̂ ieucenanr gar för den cii
viiion, som deß Compagnie är uti/och 
de dubbla Fändrickarne för ?iqvarn<?. 
UnderOi^cerarne rangeras pa Fly-
glarne saledes/at Fältwäblarne/den yng^ 
sia 8ergeanten, Furiern och Rustmä^ 
siaren äre hoos klutczveterarne; Mll 
den äldsta sergeanten samt andraFöra^ 
ren hoos plyvenerarne, och den äldsta 
Höraren bakom Fanorne. Skulle nägotl 
HfwerOckicersre fattasför enelleratt^ 
nan ciiviiion, da marckerar denäld^a 

Under0t?iccraren, som gar paFlygeleu/ 
för samma ciiviilou. Spelet mareld-«-st 

^Üre velar / bakom il>fwerstcn/ bakom 
Janozne och bakomOfwezsteUeutenZn-

l^joren bltjr altid till Hast/ 
kller den för honom deß tiensi förrättar. 

4. Uti twä Zarallioner giäller samma 
^uncjament, antingen der äre mehr eller 
Mindre Oikicerare tillstädes. Regementz-
Kvartermästaren marederar, som yng
sta Lapilen pä böqra Flygelen idet wän
stra halfwa ^edet. 

5. Kommer katallion at rnarckcra 
op ifrån 12till6/ eller; divisioner» blij 
UnderOiKcerarne lika fult gåendes i det 
4edet / som hwar och en är opm arclierac 
Med / och SfwerOKicerarne föllias ät 
fram för 6i vilionerne. 

6. Älla Karallioner böre cleiilera 
Med högburne?iqvar, padetswängnin-
gen mä gä desto bättre/och nar alt är i full 
tnarcl^e eornrnenclerar O^iceraren 
lör hwar ciiviiion 

?i(zve pä Axlan. 
.I lijka mätto tages ki^ven högburen 

Man äter opm arckerar. 
7» Enär som ?iq varne ssole fallas pä 

P^ten bö! sädant skie med cornmanclo: 

^ 5 Högs 
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Högbärer Edra?><zv-zr. 
Faller k><zvcn pa Porten. 
Hwaruppa hela division tillika högs 

barer och faller eiczvarne. När hela di-
vision är igenom Porten commende-
ras äter 

?i«zven pa Axlan. 
Och således giör den ena division eff^ 

lxr den andra. 
8. Et Regemente eller kstallion trop-

par aff utur samma iundament» i vei 
hwar c)6ieerare blyr gäendes pä sill 
Flygel/ som han op'NÄl-cKerar, allenast 
l>lq v!,rne dragas pä högra Handen/ och 
Fanorne för den första divition, veni 
Afwersten förer/ och Hfwerstel.ieute-
nanien gar för den första division 
qvelerare, som l?lanerne Utwisa« ^ 
Öfwerstel^icurenanren ey till stäves/ 
marckerar ända ingen Uti deß stä^' 
Skulle aterHfwersteI.ieutenanren fö^ 
hela Regementet bltjr Majoren a»l^ 
lika fult Ull Häst 5 Men om hwarken A 
wersten eller Hfwerst^iemenante 
tvore för handen / sa föres Regementets 

^^joren Lill Jot. ^ 

5 sc> ) ̂  

v- Är det saat etRegemente/som mar-
^ergr i 24/ eller en »arallioni 12 divi-
^"Ner, stal marc liera ännuengängisa 
^ättga divisioner, faller hwar dl vilion 
afmed wänstra halfwa 4edet / och föres as 
^NderOikcerarcn som gar pä Flyget 
len. 

lO. UnderOAcerarne, som mareke-
pa Flyglarne böre intet altid ga stilla 

!vid främsta ̂ edet/utan da och da rullera 
aff och an / at tillser det Soldaten mar-
ckerar jämt och längsamt/men dockstistt 
derhoos/ at han bär slt Gewähr wäl/ An
slaget för Knapparne as Räcken/ Myniw 
gen aff Ptjpan högt/ och at han har Han-
starne paHändren / med hwad mehra all-
drafrämstafdetta keglementel finnes 
förmält? tillseendes der hoosatdemar-
cliera med flutna Rotar/ uti mareken 
intet tala eller sqwallra, sig omsee/eller 
stanna / fast mindre röka Tobak / sa at alt 
Ma ga wäl och ordentlige« till. Uppadet-
^ahafwa jämwäl alla Äfweroch Under-
^tZieerare»som föra divisioner, at gift 
wa noga aktning / och dct icke allenast tviv 
de divisioner, som de sielfwe föra / utan 

<l 4 och 
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och pa de dem näst föregående. Men i syn
nerhet stall ^cijuranten hafwa et noga 
ins/ende uppa alt detta/för hwilken Orsak 
stull han och altid bör wara till Häst / och 
aldrig blij pa en ort stilla/utan rida af och 
an/fltjke fehl/ der han dem finner/ at rätta. 
Börandesderjemte obiervera8, detin^ 
geneffterlätesat ga eller rida igenom el^ 
ler emellan leverne när Regementet ar t 
full marclie-

ii. Uti opmarekermgen måste alla 
marckera sagta/dädenUnderOikiccra-
ren, som gar »vid hwar ciiviiion pa högra 
Zlygelen/öfwerträder pa den wanstra/det 
at rätta hwart ^ed/ mätandes tre gova 
sieg emellan hwardera/ hwarefftcr sedatt 
alla ciiviiioner sig hafwa at rätta / i det 
de andra UnderOiNcerarne sammale^ 
des träda pa wänsira Flygelen aff deras 
cjj viiioner at rätta hwart och et 4ed. 

12.. Efftez alla opmarckerz helt sagta/ 
sä böre Rotarne/om ortens belägenhet vet 
tillåter / småningom öpna sig / finnandes 

sin förra «Mznce genom Armens 
sirackande; och måste Soldaten/ oansevt 
han markerar sagta /andainttt siaM 

l?kan continuerligm röra sig/ fast än det 
pä samma Me. 

. ̂  Wid opmsrcken observeras 
lüniwäl/ när man ey mäste opmarckera 
^kom division, at da det sidsta 4edet aff 
^"föregående ciiviiion swanger/det för
ta af den nästfölliande och sa swänger til-

ura^ Undantagandes första äi vilion af 
samt den som Zanornegäfö-

/sa och första ciiviiion aff^lulczvere-
pä wänstra Flygelen / hwilka altid 

vore haa större ciistance än de andra cj». 
Vilwncrnc, som redan bcmätt är. 

>4- Skulle man, warande msrclis 
^Mma at swänga/ borden UnderOiRce» 

'/om gar pa Flygelen/ strax stijga 
s ^r at den sidan/ der swängningcn 

lkler/ och sättia sit Korßgewähri Marken 
crjom förståndet bör swänga / tillseen-
^6 atalla i eder med stutna Rotar mar-
Nera cffter hwarandra helt sagta till deß 
vrßgewähr/och swänga hurtigt/ mar. 

« ^"des sedan äter helt sagta. Pä dtt-
. >Met bör han afbida alla^eder aff sin 

Sterns' 5/b "ckrdeäreförbi, trädcrhan 
pa sin förra Flygel!. Men pa de vi-

^ 5 lioner. 
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tioner, som intet haa nägre Unders-
curare pä Flyglarne / böre klZjorcl! 
och 5cl,uc-nuen gie noga aktning/sä wäl 
som öftrer alt. ^ 

15. När et LompaAnie marckerat 

allena / mäste alt detta föregäende noga 
tffttrlcfwas och observeras,äfwen solll 
det wore en hcl karaUion. 

I V. Lapirler. 
HlN ^kzrAerZnäc. 

I. M^ar som en Laralliczn stall ck2l^ 
5Ä^Aera indelas OKcerarne pä^' 

vilivnerne hwar »rid fit 
till halfwa fiärendels 4eder / en eller 
wid hwar äi vition, och gä i främsta 4cvct 
pä wänstra Handen om deras cii viiio^-' 
Mat ja mycket wigare kunna comm^ 
cjera och winka med Marian. Ää inv^ 
lasjämwäl UnderOtkccrarne tillhtv^ 
ciivil'ion, hwilka altid böre bli? bak eM! 
sä länge ^zfwerOKcerarne äresraN!> 
re i börandes ochsänägreKfwcrl)^ 
rare effter förnödenheten indelas bako 
LatZllion. hwilka sä wäl som Unders 
cer^rne noga tillsee/at Soldaterne ! 
ty undansmyga/at de hälla leverne 

. ^ 

ua när de stole gie fyr/ och sedan fort 
ladda. 

2.1 lika mätto äligger och sä Hfwer-
UnderOtAcerarne at tillsee/det SolF 

daterne intet stanna när de ladda/ at de 
hälla Gewäret jämt och nedrigt när de 
!6gga an/noga derpä seendes / at de effter
sta Bussarnes Gewähr/ sä mycket möyei 
ügit är/ passerar de främstas Hufwun/ 
antingen de sta päKnä/eller stluta genom 
ciittance. T-il at förekomma olycka/ma-
ste Bussarne tivhällas / när de a va n cera 
med Gewäret färdigt giort/ at de altid bä
ra det fram för stg med Tummen pä Ha-
nanochPtjpanwäli wädrtt. 

z. Teßutan böre de och wämas dertil/ 
När ve skole falla pä Knä / at det främsta 
'ledet träder dä fram med högra Foten/ 
de efftersta fluta wäl op/ som redan sagt 
är/och at de/ sä snart/ effter com mcncle. 
rar gie Fyr / 8a1 van är förby/ stiga dä aff 
sig stelfwe op / utan at wänta orcires yer, 
til. Börandes alleot^cerare hällagod 
cvnrenance och intet öfwerila stg/ eller 
»Ma gie Iyx sör än alt är wäl anlagt och 
opstutit. 

4. Till 
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4. Till at gie Fyr med flutna 
Rotar com mcn6cr25 saledeö. 

Frammantill fluter Edra 
Lcder. 

I^Izrcke. 

IVlurcke öfwtr alt. 
Da löics alk Speick äimu / men sä 

snartdetcommencicras 

Giörer Eder färdige. 
Hörer altSpelet op/och?iczvenergr^ 

nc, som burit ?^ven pä Axlan/ bära dest 
da högburen. 
Främsta halfwa Rotar faller 

pä Knä. 
Dermed falla de främsta pä Knäoch 

Ma (ätt tillsammans/de efftersta Rota^ 
ne stuta sammaledes wäl op/ hälla deras 
Gewähr med Tummen pä Hanen och 
Pipan i wädrtt/ som här ofwantill är fö^ 
mält. 

Efftersta halfwa Rotar M 
ger an. 

Gier Fyr. 
Eä snart Sslvao är förtil/ ^ 

frM 

»(o)» i?» 

ftämstlhIls^Rotar op/Soldatcn brcke. 
Utan commanclo I och laddar det 

snaraste han kan. 

5wckc öfwer alt. 
Hwaruppä alla jämt och sagta mar-

ckerg. 

Främsta halfwa Rotar läg
ger an. 

Tä stannar hela L-Itallioa > lägger 
Nedrigt an/jämt och tillika. 

Gier Fyr. 
Wärjorne uth. 

Dermed fälla alla ?iczvenerare ?!-

päMan/^ul^veterarnedragauk 
Wärjorne och bära k^us^vercn i wän
stra Handen / Pipan ut och mit för An
siktet / 0l)l'erverandesderhoo6 at Wär-
jan Halles under k^ulcz veren äuda fram/ 
till at säledes kunna bryta in när de äre 
Weierle uti hwarandra. 

Skier detta ckarZergncle uti exerci-
ce, sä commencjerassedan 

Högeromwänder Eder. 
Termed äterm arckcra alla pä deras 

förra ställen/och dä comenäera-
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Satter in edra Wärjor och 
ladder. 

Men är det emotFienden sa brukas i^ 
tetdesse senare commanclo-ord/utanda 
giör hwar 06) een sit bästa. 

5. Tillät gie Fyr med öpna 
Rotar stier säledcs. 

Efftersta halfwa Rotar läg
ger an. 

Uvpa detta comman6c> wända dt 
främsta kalfwa Rotarne sig högerom/ 
hälla Gewäret tätt till ̂ ifwet och PipaN 
t wädret 5 de efftersta halfwa Rotarne 
ciublcra pä höger Handen op/samt 
ga wäl och nedrigt an igenom äiüau- s 

Gier Fyr. ^ 
Deruppä bräcka Bujsarne sedan as ^ 

^an cymmsncjo. 

IVIareke öfwer alt. 
De främsta halfwaRotarne 

»s .de efftersta halfwa Rotarne sta sa la/' 
ge till deß de främsta äre förby / och va^' 
lia de effter / lätandes man sedan gic 3^ 
lMd främsta HalfwaRotarne / som fö' . 

^(0) -7f 

s^> Men när man pa Fienden stall bry-
^ flutas Rotarne mit uppä. 

Till at gie Fyr ?ioron-wijs 
stier pä effterfölltandesatt. 

^ Hwar Flygel! bör dä wara Nldelt Uti 
åtta ?lvtoner genom halfwa stärendcls 
^der/ dä man sedan med slutna eller öpna 
^Vtarcommencierar 

koraner af FlyglaMt Mtd ess-
tel sta halfwa Rotar lägger an. 
< eruppä falla antingen dc främsta pa 

Knä/ eller äublera de efftersta op och läg
ga an. 

Gier Fyr. 
IVlzrcke öfwer alt. 

Lägger an. 
?tärdetta commmencjcrgz, lägger 

andra?Ic»rvn afhwarFlygelmed eftcrsta 
halfwa Rotaran/vchsaledesden ena 

effter den andra alt in till Kvarns. 
^»är nu äter sedan commenciera5 

Främsta halfwa Rotar läg-
ger an. 

^ä begynnes det frän ?^varue,och 
Sar ja elden / den ena effter dm andra än

da 
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da ut till Flyglarne. Warandes harwiv 
tlll observera» det katallion stannat 
hwar gang det commenäcras lägget 
an. 

7. Till at gie Fyr med ?iowner 
uppä et annat satt. 

Dä delas hwar Flygcll i den första och 
andra ?lolon» hörandes den första/tw 
die / scmte och stunde affdelmgcn till vett 
första ?wrcin, men den andra/ fierdc/siek 
te 06) åttonde till den andra. Och kan 
man uppä detta sattet ckarZera anM 
gen mcd öpna eller stutnaRotar 06) cow' 
ir»en<äer25 dä således 

Effte:sta halfwa Rotar af 
sta eioivn lägger an. 

Gier Fyr. 
X^larcke. 

Efftersta halfwa Rotar afalp 
lägger an. 

Gier Fyr. 
Ivszrcke. 

Flämsta halfwaRotar af fö^ 
sta eioion lägger an. ^ 

-T? 

Gier Fyr. 
^larclie. 

Främsta halfwa Rotaras an-
0r»!ewtou lägger an. 

Gier Fyr. 
IVIarclie. 

L^tallion stanar hwaz gäng det com. 
Mer><^ra8: t?n/och tomma 
pa det sattet alttd fyra elotoner af hwar 
Flygel at gie fyr tillika; hafwandes den 
första sa läng tijd at giöra sig fardtg/ som 
tre statt eller ekarter giöras uppa. 

8. Til at gie Fyr Lede - wijs. 
Tre främsta Leder pa Knä. 

Efftersta Ledet lägg an. 
Gie Fyr. 

Tredie Ledet lägg an. 
Gie Fyr. " 

Andra Ledet lägg an. 
Gie Fyr. 

Första Ledet lägg an. 
Gie Fyr, 

Ai NÄ 
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När man pä det sättet wil ckargera» 
mäste lederne stuta sig wäl tillhopa / och 
siijger dct tredic strax op nar dct sidsta hat 
gicdt Fyr. Det andra och första 4edet 
siijga op när dct tredie har gicdt Fyr/och 
slinter dct andra ̂ edet genom Mwncen 
aff dct första. Härwid måste och i akt ta
gas / när Oedeme fal/a pä Knä / at Kw5-
czvcterurnc dä altid sänka Pipan aff de
ras Kewahr/ pä det de cfftcrstas Kulor cy 
mage ftä dereinot när bet nedrigt anlag
ges. 

9. TilatgieFyrRotewijs el̂  
ler emot en cjetilce l full marcke. 
Hela vstallion giör dä köger »eller 

wänsterom när det befallts 

Tre främsta Leder stuter Eder 
och faller pä Knä. 

Efftersta Ledet lägg an. 
Dä falla de tre främsta Oedeme mev 

siutna ^eder/som de sta/pä Knä/det effter^ 
sia 4edet lägger wänster an emot cieä-
leen, scdan det marclierat till 5öger/rytt 
kändes ov i cjiKancen. 

Gie Fyr. 

H(o) 17? 

I^lzrclie. 
Äcmicd siijga åker alla »p / och ms» 

sa widarc tll höger. 
Tredic Lcdet lägg an. 

Äcnwpä falla de nrä främsta päKuä/ 
^uia >räl ov och lägga a». 

Gie Fyr. 
K-Iarctic. 

Andra Lcdtt lägg an. 
Ta lägger det an genom culiancen af 

dcl första iedek/som stannar. 

Gie Fyr. 
k^arcke. 

Första Lcdet lägg an. 
Gie Fyr. 
^larcke. 

Dekka stier pä samma sätt till wänster 
som till höger. 

iv.Et annat maner at gie Fyr 
tlll höger eller wänster närLsigi. 

liou är > full msrcke ä>-
vilioner. 
M! Zräm-
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Framstå Ledet af hwar ciiviii
on lägg an llll höger. 

Deruppä swänger sig detförståndet 
till höger och lägger an / medlertid mar-
cKei-2 de andra Oedeme altid gerad ut/ 
dctta förbtj. 

Gie Fyr. 
När desse haa stnttt dzaa de sig til wäw 

ster/bakom deras division, som dem re
dan med siutna 4eder är förbtj gängen/ 
och stier detta pä samma sätt med de an
dra leverne. 

Tetta kan äfwen sä giöras til wänstcl 
som till höger / hwilket jämwäl pä samma 
sätt kan stie med den ena vilion om vett 
andra / pä det Elben ma wara sä mycket 
längre. 

ii. Till at gie Fyr i full mzrcke 
med hela ci>v>li»n twa Man 

högt. 
Med halfwa Leder af hwar ci>-

vision höger swänger Eder-
kviarcke. 

Kermed swänger sig hwart och ek Av 
itwä^ederat gte Kyr til höger. 

^ag-

, zZr 

^ ^Läggeran. 
<>eruppä sluter det anvra^edet tätt till 
första och lägger an tillika mcd de( 

lörsia igenom det första Nvetz ciiüance. 

Gier Fyr. 
Wänster ställer Eder. 

Tä hwart och ct icd aurDmr slq i stll 
«livitton. Tctta ka»sammaledes stiege-
Nom den ena cil vision om den alldra. 

Atgie Fyr till höger och wän-
fter stier pä samma sätt? 

I det at det wänstra halfwa 4edet da 
swänger till wänster / och det högra half
wa .Ledtt till höger? och dct sa wäl med 
främsta 4edet som med hela ciivilion. 

12. Sluteligen bör ock) sä observera, 
at när en kittullion marckersr i fält 
emot Menden/böre 8.6ran Vierer, mcd 
Lgjonetter pä I^Ius^velcrne. gä fram 
forden commen6er^n6e05kcel-Ären 
l^twä ^eder5 och när träffningen med 
»ienden angär/ marcbera de pä bägge 
kldvr om honom/och det sä wäl för Fanor-

säkerhet stull/ som pä det de mäge kun-
giöra sit bästa ttl! at dä ochdä stiuta 

Mz Pä 
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pä Fiendens 0üicerare,conlerver3n-
des Utom deß deras Eld til! deß man med 
riq varne kommer at bryta in 5 Men Kai 
norne träda in uti halfwa Rotan när man 
gärpä Fienden löst / och alt Spelet blrtl 
da bakom kscaltivn. 

iz.Om Kiede-82iv3. 
När manwilgieKicde-8aIva,r3NAe-

ra5 Regementet t twa linier och ätstillige 
xlotoner, sedan fläs pa högra Flygelen 
tn wirfwel/som beswaras aff alla 
ner; deruppa befaller hwar com men-
cierancle Ötticerare stn?luron. 

GiörerEdcr färdige. 
När arer sedan andra wirfwelenflas/ 

cvmmencieras 

Lägger an i högden. 
Lchnär den commenäerancle ()5-

ticeraren wid första ?loton t förställ 
pien sayer 

Gier Fyr. 
Ol?5erverar Officeraren wtd andtO 

riown, at han/ sa snart Elden syns bl^ 
ka widden första/gienast commencie-
rar, Gier Hafwandes sedan vi 
öfrige hwar cffter annan at giöra vet-

^(0)^5 !8) 

sawnia när de see sin pa stjdan stående 
Mans Eld blicka. När nu Lalvao säle-
^6 ar gängen iftan höger till wänster 
flygelen af första linien, begynner den 
första pioron af wänstra Flygelen i an
dra limen at gie Fyr/och säden ena cffter 
den andra pa samma sätt. 

Teruppa begynner den högra Flyge
ln afandra limen at stä apcU, da hwar 
tloton honom med apell swarar/ Nlat 
gie derigcnom tilkänna/det de äre färdige. 
Sedan när wirfwel slasiandra linien» 
beswaras den änva utäth i samma lime; 
Sammaledes ifrån den wänstra Flyge
len af första limen til den högra/ hwllket 
betyder / Glör lLder fardlge. Äen 
andra wirfelen som sedan stier/ betyder 
Ligger an. 

t4. Nar som Klcde?5slvan är till än
da/och katallioneu äter ranZerakltN 
^ront, commencleraz päfölliandesätt 
ill en Zeneral-Lalva. 

Gier akt til ̂ iva. 
Giörer Eder färdige. 
Lägger an i högden. 

Gier Fyr. 
M 4 Här-



184 

Härwid ar at märka/det mall altld ma^ 
sie lcnma Soldaten nage liten tijd utt 
Anslaget innan man comme^cierar: 
<Fler börandes han derjemte al^ 
tid wänias til atwäl lystra päden com-
^en6eraocte OKiccraren, sa at hatt 
intet stiuter innan det befalles/och at hall 
utur anslaget kall bräcka aff cllcr giöra 
»lägst annat om sa commenäcras. 
Hwaruppä Soldaten jämwäl i träffande 
bör gie noga akt/sa at han intet stlutcr söt 
än det befallts. 

V. Lapitlet. 
Sm opbrat utur Qwarter ck 
ler La^zer/sä wal som om det t wa--

mnde marc j^e bör l akt taguö. 
i. M^är som et Regemente skal opbryta 

M^bör hwart och et OompaZme t 
god ttjd samlas för sill (öpiren8 dött/och 
ftdan i tysthet marckera dqtder kaka!' 
jion stal formeras. Hwarwld det alt 
noga mäste observeras, som aldrafräinst 
afdctta keAlememe stlUlcs förmält. 

Wcderbörande Ofkeerare mask 
dra försorg/atdct LagaZe, som affSol-
datcn intet bäres/ tidigt och wäl inp^ 

kgs/ 

H(o)A I8f 

kas/ ochförcssedanigod orcire tilldcn 
^som aff Majoren befallts; hwarcst 
det afRcgcmenl?Wäbelen emottages och 

i behörig ordning / uti etclltr 
^re ̂ cdcr/ först Faltkisian/ sedan de Ge-
Menas Tält/dereffter Brakens, ochsidst 
hwart och et (^om paZniez LaAaAe, alt 
effter som LompaAnierue pwarannan 
föliia. Wid samma ttaKaxe bör och länv 

' Nas cn LorporÄl med 6 Man/ som det t 
god ordning fortstaffa. Scdan föres det 

j pä den ort som beordrat ärat emottagas 
' aff ^eneralWagnmäsiaren; böralldes 
! ingen understa sig at intränga med La-
! L^ec öfwer den ra nZ, som honom com-

^ peterar. wid straff till giörandcs. 
Z. När Lompagnierne äre komme 

! kill den-Ort/dcr Larallion stall forme-
i! börhwarLapiten gie l^l^lc>ren,els 
z ler dcn deß ställe förträder / cn noga ra-

om alt det som är föreluppit/hwiiken 
det sedan Hfwerstcn och Hfwcrsie^ieu. 
^nznren behörigcn berättar. Scdan 

deruppa är fomeracj. cjeij. 
den samma pä satt och wijs/ som Uti 

! ^urcl-l^rdningen är anfördt. 
4' Dä vet gifwes tekn med Trumman 

M 5 wid 
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wid främsta ciivilion» swarasmcd alli! 
Trummor/ och förstaS dermed at Gcwä> 
rct afstas. Uppä detta tckuet tillatcs all<> 
v^ceräre» som aga Hastar/ at Nda/ 
dockatdebiij wid fme ciivilioner; Mc!< 
när någon wil rida derifran / bcgtärcs 
tillstånd dertillaffden commencier^u' 
(je OKceraren. I ltjka mättoeffterlätts 
de Gemme pa detta tckuet / at hänga dc^ 
ras Gewärpa Axla n/ cllcrdet sa till ball 
som dem beqwämligast faller / da de och 
haa fl ijhet til tala/röka eller siunga. Mci! 
sa böre de tcke destommvre alt lä»nt blt> 
gående uti Rotar och 4cdcr. Skullens 
gon behöfwa at affträda / sändes med ho^ 
nom en Underofficerare eller Oorpo^ 
ral, som honom aterförer. Leßutanböt 
och strax/ när Gcwäret är afslagit/cn 
piren eller Lieutenant affden sidsta ^ 
vilion altid rida cffter/ till at hälla alt ut' 
god ordning. 

5. Sa snart Gewäret afflas/ bcgifwtl 
alt Spelet sig fram för hwar sin hufwuv-
division, och gar uti en eller flcrc^evtl 
med god ordning / da Regemcntz Tru»^ 
slagaren anförcr dct som gar för dcn ftalU' 
sta hufwud-cii viiion ̂  ältggandcs bo^^! i 
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see dcruppä / det en Trumslagare altid 
m fram för det första ^cdet och 
^ Jaltmarcke; Men när Rcgcmcntct 
^rckersr utiM öatallion, lemnaset 
sädantSpchlwidhwarhufwud-ciivilion, 
llll at alttd sta Fältmarcke, börandes 
s^mma Trumslagare alla halfwa Timor 
aflösas. 
. 6. Sedan Gewähret således är afsta-

gtt/drageS det för ingen undcr fult Spehl 
för än man äter i lägret skall opmgr
ekers. 

7. Kommer katallion at marckerz 
genom en Stad / böre da alla Hfwcr05. 
ticerore ga till Fot med flygande Fana 
vch fultSpel. Är det en Stad der 4andz-
höfdingcn finnes siclf tillstädes uti sit an
förtrodde ^ähn / eller och en Stad der 
^uarniidn llggeruti/ föres LaraUion 
aff Regementz-OtKcerarne siclfwe till 
Fot/mcnelliesttil Häst. 

8. Wld allaStäder/Torp ellerByar/ 
man parerar, böre I^^jvren och 

^M2nten,sawäl som alle Hfwer - och 
Underofficerare noga trllscc/ at ingen 
smyger sig utur äivitionerne in uti 
Huus ellcr Krogar/ at giöra ciesvrcl^cs. 

^.När 
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y. När man kommer at paüsraförbtj 
et Regemente til Häst eller Fot/som stär 
i Gewähr/böre alla Osticerurewaratill 
Fot/Fanorne flyga och alt Spelet röras; 
men bet Regementet/som siar uti Gewal/ 
rör intet Spel. 

i O. Alle 056ccrAre böre jämwäl r2l> 
Aera sig till Fot när Regementet stall op> 
z-ngrckera nti Owarteret/och sedan 
tLl1ic>n är bruten/föres hwart Lompa-
Zme aff l^ieutenanter och Fändriekak 
M sit Owarter; Men wore det sa at 
hwart^vmpaZniebchöllesinFanahoo!) ^ 
sig i Owarteret/ sa föres densamma ty!^ 
och lnweklat sa ifrån som til k.ende vcius^ 
Plagen. 

11. Hm under warande marciie nä^ 
gon cie^jee funnes sa träng/atmanbtU/ 
samma en för en mäste patlera, börsa^ 
dant stie hastigt pä det sättet / at det första 
4edet cteülerar, och sedan bet nästpasötli^ l 
ande/alt effter hwarand!a/ form erändes 
sig strax hwart ^ed pä andra sidan mev 
flutna ̂ eder: och bör OsZiceraren intck 
gä bädan för än han sin hela cii vUwn M 
N'äl raderar, dä han marckerar heli 
sagta/at gifwa de effmfölltande tqd/pp^ , 

nan-' 

H(O)V ?8? 
llandes lederne småningom i marcden. 

Men om cieiileen beflnnes wara 
sa bred / at halfwa eller tredievehls ^edet 
kUnde patlera ttllika/bör sädant stie ge
botn äul)Iering med halfwa ^eder/ eller 
8Mom criplering ifrän bägge Flyglars 
; hwarwid observeras at Man alttv 

^rclierar hastigt öfwer cistileen, 
dä hwart 4ed sig sedan erställer sa snart 
det öfwerkommit/marctierandes sedan 
hela 6 i vili c, n som förr är sc,gt. 

15. Wil man i hastighet ga öfwer en 
6eii!äe, der intet mehr än 6 eller 4 kun
na parera tillika/och karallion starien 

indelt uti siärenbels ieder; Sä 
^aste hwart fiärendels-eller hwart halfft 
fiärendels 4ed aff högra Flygele» »ned 
halfwa ^eder 6uklera Rotarne til wän
ster bakom sin Man; Mm 0M vision 

ällda wore för starek/ warda de til wänster 
tri ple racie genom tredicdehls^eder/de aff 
vänstra Flygelen / sa ?iqvenerare son, 
^ul^vererare , cjublörs eller rri^Ier^ 
tl!höger. Sedan marckera twä de mel
lersta c^ivillonerne hastigt öfwer cjeti-
^een, och erställa strax deras Rotar som 
de ciubltzrac, och padtt sätfttföllias sedan 
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at öfwer clelilcentwa oä)twaciubler3' 
cte eller rriplerscje 6ivil!c>ner» sn a! 
hwardera Flygelen/ ersiällandes flg altio 
sa snart de are öfwerkomne/hwarwtd och 
altid bör gies noga aktning pa Rotar och 
4eder. 

>4. Kommer katalüon til at rasta/böl 
man noga oblervera»sä framt fältet vet 
tillåter / at hwar hufwud-äi vision för sig 
opmarckerar; Men der man inttt hat 
falt nog dertil marckera dä fyra och fl?5 
ra/ eller twä och twä tilhopa/ftutandes ̂  ! 
tid cüvil'ionerne tatt tilsamans/vocklt^ 
wäl Oedeme öpnade/hwaresi Gewäret nei 
derlägges och Soldaterne hwijla derhos? 
Fanorne hällas medlcrtid af?i<^venera-
re med bare wärjor i Händren. 

VI. (girier. 

Huru man ffal sä ock) 
om vet som elliest uti Lägrer dör 

observeras. 
I. ^rticuln. 

<i3mpemenr fl)r et Regelneliti 
til Fot af!2OO Mm?/eller 
girier, Utl twenne katallic>ncr)hwllktt 

bestä hwardera utaf 4 ^ 
ßnlsr eller 600 Man. 

^ 5 

Alnar 
Ironien för hela earalllon blrjr l 50 
Iftänhöger/däresiVataljions för

sta (^ompnAnieffal stä/räknas 
föl det första Tältet - - -

svanen Gata utaff - ^ ' 8 
Gemästet Tält 
Playen emellallRyggarne afTälten 
Ä>lvareetTalt ^ - - » -
Sedan den andra Gatan - > - 8j 
^chsidsietTältaff - ^ 
EaatföretLompzAnis, somhar ^ 

4Tältraver och twenne Gator/ 
hwaremot utgången af Tälten 
ivänves/gies 52 

Häruppä föllier dct tredie Lo m pa-
ZNlet af kurutlion. som ha! alle
nast i Aln til ätskilnad ifrän det 
förra Lompa^nlet - - - l 

^chtager sedan lika stor Mance 
somvetförra Zt 

^rsliivns-Gatanbltjr - - - 20 
^cruppäföllia de and:a twene co m> 

psZnierne, som rangeras pä sä-
wa sat/som de förra/ och bekoma 
hwardera 52 Alnar/ hwilket med 
stilnaden emellan dem bäggt'giör ^5 

Ts-?. 



Härwtd mäste 06) ol)icrverus vc 
hwart och et Lompaxnie har twttU'l ^^vetei-saks 
LlwartwFanor/utaf hwilka en sattes p ^'"^?^aicdeS/ 
hwmI>M>.ffdc„^l.nc..so...c.n. 
pZZinel uttager. Men scvan^agret ^ -Mauoch et 
opsl^git/säktes halfwa parten äff sannii' ^veterne ^ ̂ 
Olvarter-Fanor emellan Taken och W rq ööqar/ m/f fp-
waret pa bägge Ilyglame/och dragés^ ken/ mit fär ^ 
Repemellan staugcrne/pa det ingen w ^vardera (,ompa. 
tunna kiöra eller rtda der emellan. skavlasf^ni ^rummorne op-

«.Mm-.»«.»,T.«>- '«LüSAN»... 
ksr.ilzver, och gles tll hwart Tält ? » Alnar bred til ' 
AI» / Playen emellan twenne är - Al» kommandes Lapm, Tält kill ak stä iint 

?vicy dubbla Tältrad t.'ll 
lsier/efftersom hör 

och Föraren uti den frckmsta ytterst ^icc^rne, och büie alle 
uättster / kouriern och Wonstc. ffnsV gen affTälten e.nok li^llio " 

KLWWWWS - eWZTSL? ---
8üml!i(zns iränstra Flygel siä UM' 4c»mpz»nie^ eller 
0tt.-er->r»- twärtemotdeinpa^gel. tili troml"; Al.mr/ 

^ N ö,. 

. 

KASMy-«»!.» 
.k,/sl.5- ^sslersom r^enhör gelcn / siär Fältwäbelen med Rustmaj^ ^^^lZc/erergz. 
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Lar^IIion^Gatanbltjri; Alnar/^om-
pzZnie-Gatorne 6Alnar/och det öfrigt 
lika som det ofwansiaende. Diupheten bei 
siar äff 6 Tält eller öarZqvcr, hwilka 
med deras platz och Mellan-play intaga 
ZO5 Aln/sa räknade / at hwart Tält taget > 

Aln/och Mellan-platzen 2 Alnar/ mett 
den sidsia Mellan-platzen bör wara 1'Aln» 1 

y. Et Regemente äff 1000 Man uti, 
2 öat3llicincr,af5Lc)mp2Znicrliwa^ 
dera/ bör ha 145 Alnar till krönt, Lata!-
1ion5-Gatan blijr 15 Alnar / och Lom--
psZnie-Gatorne6Alnar/men det öfrtt 
ge är lika med det ofwansiaende. Äiu^ 
heten besiar af 5 Tält eller kargqvcr» 
hwilka med deras platz intaga 50z Aln/ 
sa räknade at hwart Tält tager Aln/ 
och Mellan-platzen zj Aln. 

»0. Et Regemente aff i ovo Man utl 
2 vzcaUiouer, besiaende hwardera utaft 
4 eompaZmcr, eller 500 Mau/bekoM-
mer tillhwar kAtalljonz kronc 115 Al
nar/ k-uallionzsGatan bltjr »5 Aluar/ 
<^c,mpagnie-Gatorne6Alnar/ och det 
öfrige lika som det ofwansiaende. Utt 
Gmpheten komma 5 Tält/bwilka med 

'  l9f 
platz och Mellan < platzer intaga zoj 

^n/ so räknade/at hwart Tält tager z! 
^lti/och Mellan-platzen 5^ Aln. 

N.o^ccrarnes Stallrum förderas 
Häsiar böre alla komma uti en lime»z 
^^ltqrbakom <^c»mmenc!eurcn8 Tält. 
Teruppa komma OiNcerarncs Kiök/ic> 
Alnar bättre ttllbaka / hwilka/ sa wäl som 
stallen/böre ga psralelc med den siora 
lwär-Gatan; Men iO Alnar bakom Kiö-
ken fa kvi ̂ rc^verenrarnc deras platz/ som 
alla måste rangeras uti god ordning. 
li. I^arrinerne giöras IOO Alnar 

framför krönten af^^caüion,enär dm 
star uti Träffen/eller den första linien ̂  
Men för Lstallionerne uti Reserven 
Ziöras l^arrinerns 50 Alnar bakom 
^Arczvetcnlarne, alla Uti en linie, 
tülelt Med kat^Uiou och det öfrige. 

2. ^rriculn. 

OM dtt soM bör obl-rverz5 
uti Lägret. 

». Enär et Regemente kommer in emot 
<ägret/ rangers alle Oi^cersre stg M 
Jot med god oräre, flygande Fanor och 

^! fult 
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fultSpchl/marckersndes sä hwar La-
rZÜioni^ägretförsitLampemenr.soW 
utaf Regementz- Owartermästaren/Fu^ 
rierne och Furier-stlöttarne/ hwilka warit 
förut/behörigen börwara utstuckit, ka-
AZger.soni effcerföllier/marckerar ge^ 
nom incervallerne och ställer sig bakow ^ 
lägret. 

2. Sedan katallion således är op^ 
rnarckeraä och wäl stäld/ commen" 
cieras 

Gewähr aff. 
Höger och Wänster formerer 

Edm LompaAnier. 
l̂arcke. 

Höger och Wänster ställer 
Eder. 

Skyllrer med!^uhver. 
Sedan utdrages Fanwackkcn pa 

saittt/akcnl-i-mensnr.eller Fändrick< > 
ineden UnderOKccrzrc, enLc>rpor.il> I 
cnTiumflagaie och i4Gemcne/ställa sig ̂ 
kwenne ^cder och marcbera stegvis 
gefär fram för Fanorne. Derifran 
lackeras sedan Wände Skyllwaw'^ 

tttMvi» 
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^cwbl: i för Fanorne och 4 pä Hörnen 
"f ^ampemenrer, hwtlka böre förhin
dra ^ „ägon / ehwem det och mä wa-
^/far ktöra eller rida emellan Tälten och 
^ewäret. Beruppä förordnas ock 2 
^kyltwakter forden commencjcrijncje 
^egemeny-OtKceraren wid hwar La-

och l för Majoren; börandcs 
lnan draga försorg/ at desse Skyltwakter 
^war tima/eller hwarannan tima/ genom 
en Lvrpvral bchörigen aflösas. Fan-
wakten mäste oä/stitigt träda i Gewähr 
för Kongl. Maytt./ Lencralicelet»ych 
deßRegemeny OKcerare. 

?. Enär Fanwakten pä förbemälte 
^t är utdragen och utsatt/ commmeu-
ver25 

I^usgvercn för FvtM. 
Lägger nehr edert Gewäh: och 

sätter Eder neder Bussar. 
Deruppä commcncjcras UnderOf» 

6cer2rne inuti lägret at planera des 
ras Gewährckorß. Ää en Undervis c e-
rare under hwart Lowpagnic, ^ 
k'l'czvJrne som l^uiqveterac, trädam i 
lägret/xlaalera Gewähr-Korffen / och 

N z ihop-
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ihopbinda 5 och zl?iczvar pä de stallen/ 
som för Gewahret är beteknadt. Furien 
ne och Furierstlöttarne afpacka och utve^ 
la Tälterne effter deras numrer. Aäl 
nu alt sävant ärförrättadt/det hastigaste 
som stiekan/ averreras den commen-i 
cicrancie OiRceraren, som t medlertiv 
har lätit nederlägga Gewähr och Bussar
ne hwila / de der med ställning aterropas. 
Hch demppa cvmmencieras 

Tager op edert Gewahr. 
Skyllrer med iviuhveren. 
Ta igenom Fändrickarne och Förare 

ne / med alt Spelet frän hwart Lompa-
Anie, Fanorne rroppzg mit för kroi^ 
tcn ochinweklas 5 Sedan commenäe-
ras 

Gewähr pä Hand. 
Högeromwänder Eder/ 

rera hwart Led kffter annat sit 
Gewähr. 

Dock com m cncjeras detta intet fölt 
i!n Trummorne hört op til at sta 

595 

hwilkct stler sä snart de förmärka atFa-
Uorne äre inwcklade. 

4» En c^Lpnen med cre I.leuten3n-
ter. f^r^ ̂ lwerOkkiLcrai- e och en Trum
slagare/böre stunvtligen med täiffte de
len äff Regementet wara i Beredstap/ at 
kunna utträda när det bcfalks/deck blijde 
idezasTält/och icke utt/liggiande.Sam-
Ma Läpi^en bör jemte ^la^orenhaswa 
inseende dcruppä/atuti lägret hälics rent 
och snyggt at mga stagsmälföreiöpa/och 
inge spelplatzar tlllsiädlas/jämwäl at emel
lan Tälten intet kokas eüer gchres nägon 
Eld / utan bör sädant stie bakom Rege
mentet/ alt uti en Ii nie, som et snöre. 

5. Tetbör och denne Lapjrcn» sä wäl 
som OMccrsren affZanwakken/gte no
ga aktning när det släs apell wid Hög-
qwarteret/Qusräe, eller nägot annat Re
gemente/som är det förnämsta wid ^r-
rncen, at han densamma widfinWakt 
strax läter beswara/ hwaruppä ännu en 
Trumstagare sig infinrier/ som tillika med 
den andra rundt omkring lägret genom 
samma slag swarar/sonnrid Högqwarte-
ktt är begynt/det wari sig revciUc» förs 

4 gade-
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gadc» i»q/ Mr Tappto. Wi» 

dcita til lfället mäsie och nbtcrvcrzz, ick 

alla Trumstagarc böre til lhållas atbaft 

wa Veras fulla Mundernig^ä flg/ sä och 

Wär,a» wid sidan/ när dc skole giöra 

kiänsi/ wid hwad til lfälle fäbanko»>,älll 

Mawara. 

6. Hwar k^gjor bör fö: fitRegemente/ 
genom Regemeny (?Lvgicii^ern och deß 
Profosser/lata anwisa de gemene ort och 
stalle tllj deras Affträde/ochdet somojf^ 
tast lata igenkasta / pä det sianckcnmtet 
mataga öfwerhanden. 

^ 7« Deßllkest altggcr Kl2joren,sawäl 
som ^pjrc.n af bered flapen/ at tillsee oM 
Att lägret fins nagon cjeälee.som katt 
förhindra communjc.irionemellan/el, 

lcr fram för Regemellterue/ pa hwllkett 
hälldelje sadant genom planer^n^e, 
Bryggors förfärdlganoe / eller opfyllati-
de med l'ackinei', si^x H5r ändrasoch 
förbättras. 

8. Majoren mäste och hälla en riktig 
ja! rnaj alictnlöpande vrcircsoch 
cc»mmendcringar / sä wäl som uppa 
W!anskapey/ych Mulweriw 

gcns 
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gens afgang wid Regementet / saathan 

densqnlma kan opwijsa näZdetpäfordras/ 

htvilket i  lika mätto bör stie wid hwatt 

9^ Atta Hfwer--och UnderOi^cerars 

böre / om de til lspörias/ kunna giöra full

komlig raport om alla commencieriw 

gar / samt hela Lompzgnjctz Wand. 

8ör hwilken orsak flu! de ringare Befehl 

hafwa flg märgon och affton af Fältwä-

belcn eller ^er^esulen derom at under

rätta. 

i  O. Det böre och alle/ sä wäl Hfwer-

som UndorOiNcergre, tilsee / det wid Re

gementet alt flickeligen och wäl ti l lgar/ 

Utan at inwända slg ey böra draga om

sorg för mehr än de mpagnier. under 

hwtlka hwar och en Hörer ? utan åligger 

dem / när de märka nagre fehl förelöpa/ 

sädane strax at rätta. 

Ri. Närnagoncommencjcringflicr 

bör densamma församlas fram för Fa-

wrne/ aff Majoren igenomsees uti alla 

siyckcr/som dcrwid erfordras. Eedan af-

färdigas bemälte commenäcring ge-

Nymfen med commenäerad^ Ostice. 

5! 5 raren 
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raren och Hchutznten, och lefwereras 
yäbestämd ort/ hwarest densamma emot^ 
tagesaf (»enersl-Majoren och Lene-
rat-^cljutanten, hwilka sedan hela cleka-
ckemenker til den Oskcersren öfirer^ 
lefwerera/ som det en Lkef stall com-
mencjera; bözandes hela cjetackemen-
tec, när det i lägret återkommer / föras t 
ltjka orcire til hwars och ens Regemente/ 
som det bottgällgit.Samaledes måste och 
de Gemene/ som päArbete commencie-
raz, af den 0t'ticeraren, som derwid blijt 
commenäerac^» uti god Ordning MtV 
Rotar och 4eder / sa til/som frän Lägret 
och deras Regementer föras. 
ii. Hwaz märgon/strar efftez reveil!^ 

Mäste OKceraren af FanwaktM giöra 
raport till Majoren af Regementet ottl 
alt det/som om natten kan wara förelup^ 
yit/ hwilken/ sa framtdet är angelägit/b^ 
rättar det genast Leneral-Uajorea iis 
dagen. 
i ?. Fanwakterne böre alla pä en gänS 

tillika med Högwakten astösas/rättandes 

ftg til ven ändan hwar och en effter apel-

^en och Trumsiagenwid Högq^rarteret. 

,4.M 

^ 2O) 

14. För alting mäste och tillsces/ at 
^^cerarne ey tillates at gä eller rida 
längre ut/ ände altid tunna wara wid sine 
^ornpa^nier tilstädes när sä päforMas; 
öörandes altid twenne Oskcerarewara 
hoos LompaZnier, förutan den som är 
päBeredstapen/och densomcomman. 
lier tilstär.J lika mätto bör man intet gie 
deGemene ^af at gä längre utom^agret/ 
än de om affton wid Bönestunden äter 
kunna wara tilstädes igen. 

15. När som Armeen äter stal opbry-
ta och warckera, mäste Regementz-
Owartermästarne med sine Furier och 
Furierstiöttar infinna sig i rättan tijd pä 
besagd Ort / och tilhalla sine Underhaf-
wände at msrckers i Rotar och 4tder/ 
effterlefwandes för det öfrige alt hwad 
Utaf(^eneraliteler och Leneral-Awar-
termästaren kanblifwa befalt. 
l 6. Sä snart det blasts Putzel/siäs re. 

Veille wid Infanterier genom twenne 
Trumslagare rnndt kring lägret af hwar 
kargllion, hwaruppäkaAaZeraf Rege-

(-cvalcjigern Uppackas/och ran. 
3^»5, samt uti behörig Ordning sedan 

borte 
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hortföres / som uti den andra ?unNen as 
Nästföregående Opmel är förmält. Nät 
det stasFörgaderingwid Högqwarteret/ 
swaras gcnom alla Trummor wid hwal 
varallion rundt omkring lägret/och Up-
ropas da hwart Lompagnie,at halta sig 
färdlgttlll marcke. 

»7. När som det blåses till Häst / swa
ras wid Infanteriermcd msrcke rundt 

omkring lägret genom alla Trummor-
Hwaruppa alla kacalljoner rangera 

sig emellan lägzet och Gewäret/och mar-
ckerar sedan hela krönten pa en gäng 
at taga sit Gewähr; Fanorne styga och 
baraö'till deras <^c>mpaAnier pa saM^ 
ma satt/ som de blifwit bortburne/ Geira^ 
ret dragés pa Handen/och marcderar sä 
det ena ledet effterdet andra helt sagta/is 
sieg fram för Gewär korssen/ hwarest mev 
Gewärct styllras sa snart Trummorne 
ophöraatstamarcke. Äeruppaform^' 
ras kurallion pawanligitsätt/ ochran-

xera sig da Ü^wer-och UnderOikcers-

rc med alt Spelet til deras cliviiioncr. 

18» kztallion bör msrcliera utUt 

iägttt med fult Spel och flygande 

20^ 

twr/ dä alla ofticerare jämwäl mäste 
wara till Fot / rättandes sig i det öftlge 
^cd Fanornes inweklande / och Eewaretz 
^^staende effter det/ som derom redan sagt 
ar. 

19. Uti mareken böre alla katalllQ-
"er noga obtervera cliliancen sin e-
ttiellan / antingen Armeen marckerar 
Uti en/eller stere kolumner. 

20. Om under warande marcke stås 
tropp framstwid Lolumnen, gies der-
med tillkiänna at en cletilee är förhan
den / fördenfful och hwar LatsIliQn sig 
dertill flickar/ryckandesalle Larallioner 

sä när tillsammans eller bredewid hwar-
andra/som nätlsin giörligit är/ hwarcst de 
sä länge rasta/til deß hwar och en i sinOid-
nmg kommer at polera. Men päandra 
sldalt om cletilcen mäste de afwänta 
hwarandra/at kunna winna deras förre 
c!i liiänce, och sedan föllias ät. 

21. Finnes uti warande rnarcke fäl, 
^et sä stort / at Man til marekens f^cili-
ter^ncje främst wid <Dc>Iumnen funne 
det KarsUion uti tre ciivifloner» eller 
N! kry^l,hör opmsrckers,gifwes der

till 
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till tekn med Trummome genom Ställe 
uma / hwaruppa sedan alla opmarcliera 
till wänster. 

Skulle Armeen uti warandt 
marcke pa en gang willia giöra krönt 
till Höger eller wänster/ da stannar hela 
c^umnen och fluter frammantill smt 
lcder/obterverandes at dijt den första 
Kurallion swänger/dijt swänga och alla 
de andra/der destä. 

VI I .  dzpi t ler .  

Om Wakter och vemcks-
menrer. 

1. Enär nagot Manstap utaf etelltt 
annat dompaZnie commencjeraspä 
Wakt/aligger det wederbörande Lapic^-
ner med de andra üfwer-och Under^ 
6cer2rne at draga försorg/det de com^ 
mencjeracie i rättan ttjd päbesagdÄ^ 
Mage blifwa föZde/pa sätt och wijs/som 
dan sagt är. 

2. Wid alla Wakter ever Oerack^ 
menrer, som äre 75 Man starcke/ böp 
wara s Lspiren, I ̂ iemenanr, i Aärt/ 
driek/4 UnderOtäLcrsre och ^ 

galt? 

.. 2O7 

; hörandes det Regemente / som gier 
^9'ten, och sagie Aändricken. 

3. Sedan ^cljuranren Manstapet 
kMottagit/uti Rotar och leder ranZerar, 
l^ch ksrallionen formerar» berätta? han 
^euienanren at paraden ar färdig/ 
hwaruppa Lieutenanten tager stnhalf-
^czve i Handen / jemte alle med honom 
^vm mencjeracle OKcerare, och låter 
Myllra med l^ufczver sa länge Lapiren, 
som Wakten skall opföra/gar igenom al
la leder / öfwerseer Manstapet / deß Ge
währ och proprerer, informerandet 
flg derjemte om de haanödig ̂ mmuni-
uon och Kast / da han jämwäl optecknar 
dem/ huru manga de äre til antalet/ sa och 
üf hwad LompZZnier. 

4. Detta obterveras jämwäl af Qe-
Neråt ^Huranten, när han ran^ersr 
et helt Derackemenr afatstilligeRege-

^ wenter/hwilket han till den commenäe» 
< ^snäeOikicersren riktigt bör lefwereZa. 

Eä l^ge Leneral ̂ (jjulanten Maw 
rgnZcrar, böre alle Lapirener, 

^ieurenanrsr och Dändnckar/sta för ho-
i Gewähr. Sen eowmenäerancls 
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Or^ceraren emottager VerackemeN' 
re t pä samma sätt / som revan Här ofwaB 

til l förmält är / och afhämptar Qeneral' 

IVla/orens orctres, om han är til lstädes. 

^.Närnudencommencierancle 05' 

i i ceraren» eller Lapltenen, detta förtM 

tadt/ tar han fin half ?ic;ve i  Handen och 

hcrattar Leneral-I^ajoren, eller lVla' 
jc»re», som wid alle parader börewaltl 

ti l lstädes / at alt Manskapet pä paraclen 

flnncs riktigt/ och läter sedan gie sig tyve^ 

llge oräres, demhanwäl opteknar. 

ter unfängne orcires lätcr han genottl 
Trumman kalla til flg alle Under OAce-

rare, pä fölliandesätt: Äthan låter förs^ 

flä en läng wirfwel/ sedan längsanit tr^ 

dubbla slag/och deruppäaterenwirfwel? 

da alla UnderOtticerare med högburs 

Korßgewähr komma til l honom / hwareß 

han dem förmanar at hälla god Watt/ 

jämwäl påminner omalt det de/sa upj^ 

inarcken sompä Wakten/hafwatillät 
effterkomma? oblerverandcs derhos/^ 

han explicerar sigwäl ocAtYdeliget! nat 

han Utgier nägre orcires ti l l flne undel^ 

hafwande. 

.  ^(o)^ 20A 

6. Teruppä marckerar han med sik 

^Nderhafwande Manskap til l den Ork 

ber Watten stal hällas - Hwarwid är till 
Härka/ at den Wakten/som astöser/ställer 

flg pä wänster Handen om den gamla 

Watten / och när alt är opmarckersl 

9ch Wäl rangerar, corn mencieras 

Gewähr af. 
Dä alla Trumflagare ophöra med 

tnarcke, och sta Gewähr af. Sedan Ge
wäret är afslagit/ träder Lapnen med 

kiqven i Handen til l den som Wakten 

harhafft/och informerar sig om nägok 

synnerligit är befalt / som uppä hanS 

Wakt bör observeras. Och när ban 
derom unfätt Bestied/träderhanmitför 

krönten afstn Wakt och eommenele-

ras, i fall nägre Pästcr derifran stole 6e. 
lackeras, päföliiande sätt! 

Gier ak till at formen Ed ra 
Wattcr. 

Gewahr pä Hand. 
Höger och wanster om / forme. 

rerEdra Makter. 
O K? ar-
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I^larcke. 

Ställer Eder. 
Skyllrer Nied ^usyvcrcn.' 

<^c>mmencIerZcje Pästkk Gt̂  
währpä Axlan. 

^larclic. 

Hwaruppa de commencjeracle Pa^ 
sierne marckera bort med fult Spchl/ 
och ssler dem samma heder af dem som sta 
qwar. Medlettid lättr den (öpiren, som 
da kommer pa Wakt/ftg alt rickttgttlb 
lefwercra ifran den han astöser. Tenne 
Waktens tc>rmerÄ»c!e böranwijsasg^ 

nom Mutanten ̂ som?sraclen ranZs-
rat; ältggandts den Zaltwäbelen / soM 
blijr wid Högwaklen/ at giöra fig under^ 
rättad huru mänga Skyltwakterhanhat 
at besättia/och sedan'derefftcr indela sik 
Folk uti tre astösningar / nembl:den stl^ 
sia / andra och ttedie Karen / pä dtt/ at 
närdetcOmmenctei-35, 

Första Karen Gewahr pa 
Hand/wänsterom. 

^ ^(o) 25? 

Mareks. 
. Densamma dä ma weta hwem som der-
igenom förstas. Scdan ranZera desse 
flg Pä wansier Flygclen/ hwarcst deemot-
^gasafen/elicrstei e (-»rpvraler, som 
haa ul c^vel pa Armcn/ och föras (ill at 
astösaalla Skyltwaktcr. Samma Lc»r^ 
poral somsörerdemdijk/ ätcrförcrdeaft 
^öste Skyltwakternemcd omkastad ^ws-
^ver till den gamla Waktcn / hwilken flg 
öppnar t»ll at gie de återkommande rum. 
Börandcsallc l^j^vene^Päster/narde 
vp och asföras/haa?ic^ven högburen. 

Sedan commenäeras dm gamla 
Watten/ 

Gewahr pä Hand. 
Sammaledes ven nya Wakten 

. Gewähr pä Hand. 
Ath dcn gamla Waktcn säyes 

Wansterom. 
Och ätcr titl dcn nya 

Högerom. 
I^arcke. 

Bermel» draga dc sig igenom hivaraw 
H ̂  dra 
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dra / och tager således den ena den andras 

Platz. 

Ställer Eder. 
Skyllrer med ̂ u^veecn. 
Men om terra in ey til låter/atWak? 

ten/ som stal aflösa/ kan ställa flg pa wällZ 

sira Handen om den gamla Watten / vs 

siäller sig den nya mit emot den förra / och 

när dc skole draga sig igenom hwarandra/ 

skier det således: At den gamla Walter' 

swänger sig Rotewijs ti l l wanster/dcn an

dra ull höger / och marckerg således ige^ 

nom hwarandra/ den ena pädenandras 

stalle med Gewähr pa Hand / och erstälk 

sig sedan/ låtandes styllra med 

När de cietackeracie Pasterne ätct-

komma med I>opp, sta bägge Walters 

för vem t Gewähr / och flas marckem^ 

Trnnnnorne wtd deras återkomst. M 

Trummorne ophöra / och bemelte 

opm2rcKer2tpawänsiraHanden/co^ 
mencicras 

Gewähr af. 
Sedan träder Lapiten mit för 

ten och eommencierar 

Gewähr pä Hand.  ̂

q:(o)^ 

^vencriire hogerVM/ ̂ ul<jve-
tersre WÜnstkl'l)M« 

^larc^ie. 

Ställer Eder. 
Sedan troppar han af/som marclis 

Ordningen utwijsar / da den nys pa kom
ne Wakten siar tropp, sa länge densams 
lNa den aflroppancie Wakten secr. 

7. En OtNcerare bör uppä »varande 
Wakt wäl underrätta sine Underhafwaw 
de om det/som dem åligger at observera, 
och genom en god disposition söka at af-
böija all turprise, giörandes sig aldrig 
saker / ehuru ringa fahra det och ma syn-
Nas a färde wara/ utan måste han tillhålla 
sine Underhafwande at wara alerte, s<Z 
at de alla ögnebleck hälla sig färdige at 
emottaga Fienden, )ntet tlllstädiandeS 
dem at aflägga ^mmunmons-Tastan 
närdehwila. 

8. Han bör och sielf somofftast vi. 
lirerg sin Wakt/ och Medcom mencie. 
racle, sa wäl som alle utsatte Skyltwaks 
ter. Geßllkest mäste han läta Kcnährtt 
^väl tagas i akt / sä at det intet blhr watt/ 

Oz vch 
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06) fördenskull ttl lhalla sine UnderO^-

cerare och Lorporaler, at deintetläta 

ligga det pa bara Marken/ utan lägga det 

pa twä smä Trä-gafflar nage ifrån Mar? 

ken uti god Ordning/ sa at det intet flat 

sig af wäskan 5 beorclrAndes derhos/ ak 

Fänghälet hwar märgon med fängnah-» 

len ränsas/ och at nytt Fängkrut stäs i  

Fängpannan. Han bör och riktigt hwat 

Tima/ eller hwarannan Tima/ lata asiö^ 

fa och ätersöra sine Skyltwakter genom 

en Lvrporal eller Rotmästare/ som dä al

tid bära deras Gewahr pä Armen. Teß^ 

likest stal han/antmgen sielfbesiktiga/elltt 

genom nägon sin underhafwande 

cerare läta öfwersee sine Päster / sä wäl 

när de gä bort/ som när de aterföras / tilk 

häl landes Lorporslen at giöra rapott 

om alt det som derwid kan wara paile-

rar. 

9. För än Pasteme opföras/bör 06?" 
ceraren läta Warna dem/at de pä Pästett 

intet sättia sig neder/ mycket mindre in^ 

somna/ey heller sättiaGcwähretuhrHaltt 

dren/at de intet röka Tobak/at ve bära 

Håret under Hatten / och i  spatzerande pa 

H (o) H 2 rs 

Pästen behälla deras Gewahr paArlan 

om det är wackert Wäder/hwar och icke/ 

draga det under wänsterÄrmeni Men 

^Zvenerarne plantera deras piczvar. 

Teßutan mäste de och ansäyas/för hwem 

de skole skyllra sit Gewähr/sa och tlihällas 

detsamma hurtigt och effter rempo at 

hmwtera; Börandes alle Skyltwakter 

Slöra hwarannan heder mcd skylrande 

wid Lorporalens ankomst och afgaende. 

»o. Alla Skyltwakter/ antingen de stä 

pä Tag - eller Nattpäster/ förmanas ti l l 

at intet läta nägon komma sig sä när pä 

li jfwet/ at man kan taa dem i  Gewäh

ret» börandes sä mycket minder läta nå

gon taa det ifrän sig / ehwem det och mä 

wara. 

l  i. Ingen Skyltwakt/ som star pä nä

gon Jörpäst/ bör wid Nattettzd läta nä

gon / ehoo det är / paüera sin Päst / med 

mindre densamma icke dit föres genom 

nägon af Wakten / med orcircs atläta 

honom passera. 

12. Eu 05äcerare bör aldrig lätanai 

gon obekant  Passers s in Wakt  oexami. 

ueracj förbis / och i  fall densamma ey hade 

H 4 nog-
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nogsamt bewtjs om sin Person/stall han 
honom antingen hoos sig behalla/eller/ 
öm giörligit ar / försända till högre Ort/ 
eller och til den som sörer commanäo. 

15. Alla Hfwerlöpare / som komma pä 
någon Wakt / stole höfligen 06) wäl han
teras/ och äfwen som de komma sänvas 
till Högwaktcn / effter som allom wid 
^ijfzjiraf stall waraförbudit/at tillfoga 
demnägotmehn eller stada. 

I4.056cer2rcn aff Wakten böroch 
tillsee/ at man träder l Gewähr för vem 
som det är befall Effterlefwandes der? 
hoos noga de o^rez?, som honom warda 
gifne/eller af ven Wakten effterlämnas/ 
som han har aflösi. Men om Natten trä? 
der ingen Wakt i Gewähr för nägon / ep 
heller styllras för nägon mehr än för 
Kun^erne ^ Sa framt de sig icke lata 
anmäla / och gie lösen ifrån sig / som uti 
näsifölliande Lapirel om Kunäer och 
1>2lrujjer förmälts. 

15. Har Ofäceraren at lata befalla 
Nagottill sine cjeraeticracie Pafler/ eller 
och at anmähla hos en förnämare Wakt/ 
Mäste sadant altid stie genom nägon st^ 
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telig och bestedelig Under05kicerarc med 
^orßgewähr / Lorporal eller Rotmäsia-
re/hwilka senare dä bära deras Gewähr 
pa Armen j börandes ingen Soldat röra 
pa Hatten när han har sit Gewähr med 
sig. 

i6.Aldenstund en cietackerac! OMce-
kare är ffyldtg/till at swara för alt Maw 
stapet / samt deß Gewähr och ̂  m m u ni-
tion, ty bör han och om alt glöra en noga 
rsporl til den som förer hela (bommen-
cieringen. Wid sin återkomst til Rege« 
mentet / mäfie han med sineMedcom-
Mencterade opm arckerg fram för Fa? 
uorne/ och der/ sedan Fanan behörige» är 
tnrroppacj, i fall han nägon med sig haft/ 
taga Gewähr för Fot / glöranbes scdan 
en utförlig rapvrt till sim Regemeny 05-
öcerare, om alt det som är pallcrzr. 
hwarwid han intet bör förtiga nage Fehl/ 
som han / antingen wid afiösnadet/ eller 
under warande Wakt / kunnat föl märka. 
«Äeruppäläter han sedan sineMedcem^ 
Mencleracte gä ifrän hwarandra/tackan« 
des dem för erwtjst hurtighet och wälför-
hällande. 

O 5 i7'Näx 
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17. När nägon UnderOKcerarö 

commenäerar en Past apart, lrädtt 
han mil för sin Wakt/och bltjr intet staen? 
de pa Flygelen; börandesey heller / nät 
han mareliei ar pa Wakt/ lata röra nä> 
gon Trumma/ fast än han har densamma 
mevsig. 

18. Alla Wakter/ som sta 6 eller 4 
Man högt/och intet haa 14 eller Ro? 
tar/ måste ciublera öp med halfwa Ro
tar / til at derigenom fa sä mycket ansenlig 
gare krönt. 

VIII. Lapitlet. 
HM ̂ unclcr ?arruller. 
i- Sedan som Tappto ar stagit ow 

^wällen/ utsänder o^eeraren asfHöF 
wakten en Lorporal eller Rotmästare/ 
med Korßgewähr ochtwä ^lus^vecera' 
re med laddat Gewähr/ gifwandes dem ek 
wist tekn med sig / sa och lösen / men intet 
Parolen; är det Uti en C'Uarnilon hat 
Korporalen eller Rotmästaren allenast 
enKahrmedsig. 

2. När patrullen kommer tildctförsta 
(^orps cle Auarclet, och EkyltwachtM 

ropar 

21Z» 

toparlVeI?rda/swaras?arru1I) der-
pa ropar ater Skyltwakten?3tru!I stä/ 
^vr^oral ut / da träder Korporalen 
Ut med tre ^lulqveterare , dock intet 
langt ifrån sin Wakt/och frågar u?el?r-
da/swaras patrull; Sedan säyer Lor-
poralen äth patrullen» som stannat/ 
3VZncer3 Korporal, gie Mtg Lä-
sen/sättiandes honom/som patrullen 
commsnclerar, Korßgewähret paBrö-
fiet/ och emottager således lösen utaff ho
nom. Hwilket alla de som antingen emot-
kaga eller affärdiga nägon kund hafwa 
til at observera. 

?. Sedan Korporalen således fat 
lösen / taär han teknet af patrullen, och 
affärdlgar strax utan drögsmal en annan 
parrull, med samma tekn/til nästa Lorpz 
cle Zuarde, hwarmed således continue. 
ras til deß tecknet kommer til Högwakten 
igen. 

4. Alla SkyltwakterochPäster/som 
emellan Oorp8 cle guarclerne äre Utsat-
te/mäste anropa alla dunder och parru!-
ler»när nägon ankommer 5 börandes sä 

wäl 
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Wal Kunden som pscruilen. sedan den-
samma twa ganger är anropat/ swara 
Kunci eller ^trull, dä Pasten atersap-
ttKunci eller?atru1! förblj. 

5.  Enar katrullen har giebt fit tektt 
tftan s.g/som förmält är/ och gar tllbaka 
tu sit Lc»rp8cie^u3rde, hwarifrätthaN 
or commcnciergt, bör han/när Päslm 
ne honom anropa/swara wakt. Ätt 
^an och bör giöra när han kommer til stt 
^orp^cieZuarcie igen / och när Skylt-
waktcn ropar Wehrda/swara watt/ 
^varuppa Skylwakten ropar/ Makt 
itä/^orporal Ut; da stijger Lorpora-
^en Ut med tre lV4uj^vererare, och tar ̂ ö-
suiaf honom/ lika som den andra ?un-

färmaler / för än han stipper m uti 
(^orpsdeZuardst. 

6. Ger som tijderne sa ssulle fordra/at 
Mehran ordlNZl-ie bör P3truliera5, da 
kunna twä earruHer tillika utsändas/sa 
at den ena gar pa höger/ men den andra 
p^ wänster fljdan; och när Me ?2trul. 

gl" den ^lösen ifrån sig/ 
jonz sorst bltjr anropad. Men möter l^a-
^ da emottager l<uncicn 

^öjen. 

^ 

7» Emot midnatten gar den pa Hög
vakten commenderandeOtficeraren 
Högrun cj,beledsagat afen Undervt^ice-
rare, eller Lorporal Nied Korßgewähr/ 
hwilkei, gär fram för honom / samt fyra 
^ulc^vererare, hwilka med laddat Ge
währ gä effter honom. )»är han kommer 
kil första (^orps cte Zuarcier, blrjr han aff 
Ekyltwaklen anropat Wehrda/hwar-
päswaras/^ögrun<^. Posten ropar 
^ogruncistä/dor^ora! Ut/Bust 
sar l Geu?al)r/ hwaruppa hela Wak
ten trader i Gewähr och skylrar. ^>m 
twenne Hfwervtkicerare are paPästen/ 
gar dåden ringarederaf med 4 k^ul^ve-
terare honom emot / men om der allenast 
är en OfwerOi^cerars, sa giör det en 
UnderOKeerare, frägandeS Wehr
da/ swaras ^Zgrunci, sedan säyes 
av3ncer^ ^ögrunci, och derpa tar 
Oüiceraren af Wakten/ utafUnderOs, 
ti ceraren eller Lorporalen, som gä! för 
Högrunden, ^ösen pä wanligit sätt. 
När han densamma bekommit/trader han 
til HfwerOiklcerareii, som gär H"ög-
runcj, och sätter honom Korßgewahrce 
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pa Bröstet / gifwandes honom således 
Parolen tyst i Arat. SedanfrägarHög^ 
runcjen hwad som ar förelupit/ och hu^ 
ru mänga patruller äre palZeracje; ällg-
gandes (Mceraren af Wakten/ noga 
at obtervera huru mänga patruller stg 
hoos honom anmält/ pä det han wid M 
frägall ma kunna giöra bestied derom. 

Säledes continuerar Högrunclen 
ifrän (-'orp5 cie Zuarcle till Lorp5 clö 
Kuarcle,tildeßhankommerti!!Högwak-
len tillbaka / hwarcst han/ sä wäl som wid 
alla Lorps cle guarcter, pä samma satt/ 
med hela Waktens utträdande och stylk 
rande / bltjr unfängen/ som här ofwantil 
finnes förmält. 

8. Emellan Hög-och Dagruncien 
gärBtjrunclen, som föttättasafven tre-
die (Mceraren pä Högwakten / hwilktt! 
en Korporal med Korßgewähr föllier/ 
och twenne Gemene med laddat Gewähr/ 
som honom beledsaga. När han kommer 
till första Lorps cie Zuarcie, bltjr han ajf 
Skyltwakten anropat Wehrda / swa^ 
las Atjruncä) Skyltwakten säyerver-
pä j^uncl ffA/Lor^orZl 

i  22Z 

i ^vtd Gewähr. Dä stijger hela Wak
ten ut wid Gewähret / men skyllrar intet/ 
utan wtjser allenast at de äre alerre och 
u?aksame/sedan träder en UnderOKicera-
re med fyra Man och frägar 
lVehrda/swaras Btjrun6, derpä 
^yes^vancer3k.uncl^ ochdägär Un-
derOMceraren med bemelte4Manho-

^ uom närmare/ sättiandes honom Korß-
gewähret pä Bröstet/ och tar sa af honom 
bäde ̂ ösen och Parolen. Således con-
tinuerar B^unclen, lika som det 0M 
Högrunclen är förmält/ ifrän Lorps cls 
Luarcie till Lorpz cje Auarcie, til deß 
han med ftt Manskap kommer tillbaka pa 
Högwakten igen/hwarest han/ äfwen som 
wid de andra Lorps cie Zuar6er, bHr e-
Mottagen; börandeswid alle Lorps cis 
xuaräer lata underrätta flg om alt det 
som kan wara passerar, och huru mänga 
patruller tillsamma ttjd äreförbtjgängi-
ne/om hwilket alt han sedan gie? den com-
rnencjeranäe Otticeraren pä Höa-
wakten berättelse. 

9. TagruncZen förrättas af den an
dra officeraren pä Högwakten/hwilken 
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beledsagas af ltjka myckel Manssap / soni 
Högrunäen. och förhåller han flg pä 
samma sätt/som omHögrunclen förmält 
är; han bör och i ltjka måtto inhämta full-
komligit beffed / om alt det som hela Naft 
len är passerat, hwarom han sedan giet 
den Otticeraren behörig effterrätlelse/ 
som hela Wakten eommenclerar. 

ro. Wid de Lorpz cle Avarter, det 
twenne Kfwer056cerare finnes/ laget 
den andra i Ärdningen emol Hög-och 
Tagruncien, men Bijruncien lägest 
mot af en UnderOKcerare. 

ii. patrullen läges emol af Lorpo^ 
i-alerne, dock der som UnderOsticerarS 
sia / der lager Lorporalen sa wäl emot 
t<uncierne som parrullerne. Hög^och 
Kagrun^en lager Parolen. men Olp 
run6enbörgifwa denistäu sig. Uti Fasi^ 
ningar lar Stadz^joren, hwilken glöt 
den försia kunäen, som kallas vUiccr-
l< uncj, parolen och ^ösen / lika som ost! 
Hög - och Dagruncten är förmalt. 

Pasterne böre/som redan sagt är/ 
altid genom en Korporal afiösas/ och 
när Korporalen kommer mcd ven joM 

Pajlen 

kasten stal aflösa/ och Skyltwakten ro-
^iVehrda/bör Korporalen swara/ 
^vrporZlen som aflöstr/ochderpa 
^terhansig afiösa. Tenne Korporalen 
^äste altid draa de afiöste Pasterne uppa 
"ställe tillsammans/ och föra dem sedan 
allapa en gäng tlll Lorps cle Zuarciec 
!gen ; Kock bör Lorporslen skicka 
ku förut lil Lorps cle Zuarclet.at berätta 
deß ankomst med deaflöstePästerne/hwil-
ken/ sedan Skyltwakten honom anropat 
Wehrda/ swarar ^06 wän/ da ro
par Skyltwakten sta/dvrporal ut/ 
och när Korporalen kommer ut/frägar 
han Wehrda/ den andra swarar/ god 
wan/som bädar^orporalenii aui-
komst med de aflöste pästerne» 
deruppä mäste den utskickade gie ^ösen 
ifrän sig pawanligit sätt/ och sedan slip
per han in uti Lorpz cie Zuarclet, hwa-
rest han berättar OKceraren som har 
Wakt/ al Korporalen med de afiöste 
Pästerne är förhanden. När nu 5orpo^ 
ralen med de aflöste Pasterne ankommer/ 
ropar Skyltwakten / Wehrda / Lor. 
poralen swarar god wän/ deruppa 

P säyer 
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säyer Skyltwakten/ stä/ dor^orzl 
ut / da siijger Korporalen ut jemte hela 
Watten wld Gewäret/och sedan som ven 
ankomne Korporalen pawanligit satt 
gifwit 4ösen ifrån sig/siipper han med fint 
astöstePasieri (^orp8 cieAuarcjet. 

15. Sedan Tappto äre slagit/ böre 
Skyltwakterne och Pasterne för mgett 
flpllra,- dock der Kongl. Maytt. stclff/ 
FeltMarstalken / eller någon Qenerals-
Person kumme till Wakten/ sedan det hat 
flagit Tappto / ropar Skyltwakten sam? 
maledes Wehrda/ och när Kongl» 
Maytt./ FeltMarstalken / eller nägon af 
(^eneralerne, sig angifwit / swarar 
Skyltwakten / stä/ llorporZl Ut/ der^ 
päsiijger Lorporalen fram/fråga ndes 
I)wad är Aöslt? och sedan Kongl. 
Maytt./ FeltMarffalken/ eller Genera-
len, den ifrån sig gifwit / gier Korpora
len det uti (^orps cie Auarciet tillkiäN^ 
na/och träder sa helaWakten uti Gewahr 
och ffyllrar. 

'4. Äm uti lägret intet sins någon 
annan Högwakt än den / som är hoos 
Kongl. Maptt./bwilken intet giör någon 
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sa ßar dm Or^ceraren, som an
ingen afBeredssapcn/ellerelliest/com-
Wencier25 till at ga Kuncl, sa wäl som 
de / hwilka densamma affärdiga / at rätta 
slg effter detta keZIemenrer, och det 
somelliest wid parolen kanblisbefalt. 

I X. Lapirler. 

HtN kzrolens utgistvnnde öch 
emottagande. 

I. Klackan 5. praecile efftermiddagcn 
börealla(zencraler,(5eneral.^cjjutun. 
tsr, Klajoren af^rtolleriet, samt alle 
andrak^ajorer» Lapiten afkvnikcali-
vn, jämwäl och (3eneraI-(zev3lcjiZern 
06) 6enera!-Wagnmästaren/sa och alla 
(^eneralernez ^3juranrcr, infinna flA 
Uti Högqwarteret/ derest alla Generaler 
utaf Kongl. Maytz. wänsira Hand unfä 
parolen och 4ösen/ sa wäl jom alla or. 
äres, dem Kongl. Maytz. General-^cl' 
juranr, som hovs Kongl. Maytt. da bör 
waraMsiäns/upteknar/ och unfar sedan 
parolen af Kongl. Maytt. fielf. Mm 
kvore Kongl. Maytz. General 
ranr intet tillstädes / infinner sig dåden 

P» älve 
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leriec eller Infanteriet uti Kongl. 
Maytz. Rum/ at optekna alle ordres soM 
derutgies/och unfar Parolen och^ösen 
af Kongl. Maytt. siclff/ dem hanpäför-
hemälte sätt sedan utdelar. 

2.Qenerai.kl3jorenafdagen utgier 
parolen. ̂ ösen och alle ordres til iVl^jo-
rerne och Tapiren af^orrjsjcalion,til 
hwilken ända han låter dem alla rangers 
sig uti en Kretz för Högwakten/den der 
styllrar sä länge Parolen Utgies i höran
des jämwäl kring om samma Cretz fyra 
Skyltwakter utsättias/12. steg hwardcra 
ifrän hemältcCrey/til at afwäria det intet 
Folk mätZängadttinpa.Eedan säyer^e-
neral Majoren hwad fom ärbefalt/och 
der pä giesparolen med tilbörlig rechet 
öfwer wänstra Handen / sedan han mev 
IVlajorerne först alla oräres collatic^ 
neråt. När Cretzen är bruten/öfwepAt 
I^ajorernc deras förslag /angifwanves 
derhoos hwad de cllicst kunna hasim til! 
atförfragasigom. 

5. Kongl Maytz.(-eneral.^chutant 
gicr^oro!en,^öscn och alle andra ordres 
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at^enersl-^djuranrerne afLavaileri-
^ ochintanterier;den äldsta afdem gier 
äteride yngres närwaru Parolen, 4ösen 
Vch orderne at <3eneralernc5- ̂ dju-
tsntcr, hwilka sä wäl som ofwanbemälte 
General-Adjutanter, böregie Kongl. 
Maytz. Qeneral-adjutant noga ra-
porr om alla de kommissioner och för^ 
rättningar / som dem warit anbefalte; 
hwaruppa Kongl. Maytz.(5eneral-^ci-
jurant hör hälla en riktig journal, sä wäl 
som Uppä commenderingar/ expedi-
tioner, afgäng och all annan händelse/ 
den han sedan alla lördagar bör tilsända 
(icnera1-^uäireuren,hwilkenderutaff/ 
sä wäl som af alt annat wid Armeen 
passerar, bör formera en riktig jour. 
nal. Åliggandes jämwäl alle c-eneral-
Adjutanter at gie Qeneral.^udireu» 
ren noga effterrättelse utidestyckerdeaf 
honom tillspörias. I lika mätto gier 
Kongl. Maytz. (-eneral-^djuranr or. 
derne, Parolen och 4ösenath General, 
(ievaldigern och 6eneral-WagNMä-
staren. 

4. SedangierKongl.Maytz.(5ene. 
P z ral» 
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ral-^djuranr Parolen och ̂ ösen/samt 
alle ordre5 till Labilen af Högwakten/ 
hwilken / medan han dem unfar / siar med 
hela flu Wakt i Gewähr. Men är det sa 
at Högwakten hoos Kongl. Maytt. be
star af des Quarde, da träder hievte-
nanten i Gewähr wid Parolenz utgif-
wände / och tapiren unfar parolen och 
^ösen/samt alle ordres af desHfwersie. 
I lljka måtto siar intet Majoren af 

kuarde i Cretzen med de andra k^ajo-
rcrne när Parolen och orderne utgies/ 
utan bekommer sadant af deß egen Hf^ 
wersie. ^)m Affton äterbringer La piren 
af Wakten parolen til Kongl. Maytt./ 
och om Märgon raporterarhan Kongl. 
Maytt. hwad som kan wara passerar. 

5. 7!är någon commendering wid 
lösens utgifwande är blefwen befalt/böre 
(General ^djmsnrerne, sedan de unfa( 
orderne af Kongl. Maytz. Qeneral-
adjutant, infinna sig hoos (^enera^ 
kl^oren afTagen/ at säya Majorer-
ne repartitton huru mycket hwar och en 
hör gie Uti com m endering; deß emellan 
har han at begifwa sig dt>t/ver alla Under-

H ( o ) ̂  2 ) D 

^^icerare ärepäordjnantz/demat de-
lackera ^ Böraudes sa wäl (?eneral, 

sotN (-eneral - adjutanten 

infinna sig pä det siället/der alla com-
wendermgar församlas/dem at rsn^e-
^ och öfwersee/ om de och befinnas som 
wid commendcringenärbefalt. 

6. Sedan Majoren, som här ofwantil 
är förmä!t/har unfat parolen, ̂ ösen och 
orderne widHögqwarteret/bör han först 
gie dem ät sine RtgemmyOikicerare, 
och sedan utgier han dem wid Regementet 
Pä effterfölliande sätt/ nembl: ^djuran-
ten med alle UnderOKcerarc siä fram 
för Fanorne / wid Kfwersiens Laralli. 
on,uti en Cretz rangerade, med deras 
Korßgewähr i Handen / latandes Fan-
wakten kring berörde Cretz utsättia 4 
Skyltwakter /sieg hwardera ifrän sam-
maCretz. Deruppä säyer Majoren hwad 
somär blifwit befalt/ hwilket UnderOKi-
cerarne optekna / och sedan han det med 
dem collationerar ^ utgies parolen och 
4ösen med tillbörlig retpeN. Skulle Un-
derOssicerarne haa näge till at anmäla/ 
tller förfräga sig om/bör sädant stie sedan 

P 4 Cm 
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Cretzcn är bruten och Parolen utgifwen; 
odlerverandts UndtrOiNcerarne VM 
hoos/ at de altid hehälla sine Korßgewähr > 
i Händren när de gie OKicerarne ?a- ^ 
rolen. 

7.(Zeneral-(?evaIdiZcrn och(5ene-
ral-Wagnmäsiaren / mäsie dageligen gie 
Oeueral ^uditeuren raporr omdera^ 
förrättningar och unfangne ordres. 

X. dapirlec. 

SmGudztiensten. 
L. Säsom all Wälsignelse kommer w 

tafden alvrahögsta GUden/sa bör och 
deß siora och heliga Nampn troligen dyri 
Las/ock fördcnfful GUdztiensten ibland 
Kri^gzfolket silttgt ock utan försummelse 
idkas / sä at uppä Sön-och wanliga Hel
gedagar/ Halles twenne Prädikmngar! 
Högmässan klackan 7 förmiddagen/och 
Affwnsangen klackan 2 efftcrmiddagen. 
Ättn om Söknedagar Halles Bönestuw 
der/sommartiden klackan 7/06) hösietiden 
klackan 8 om märgon / om asfton klackan 
7 om Sommaren / men om Hösten/ litet 
för mörkningen. ^ 

H(o) H -zz 

Till Prädikningarne sa wäl som tlll 
^önesiunderne gies tekn med Pukorne 
tt'ld Högqwarteret/hwaruppä genasi sias 
^pell med Trumman pä Högwakten/ 
och nckt densamma tre ganger af alla La-
lajjjoner är beswarat/ siäs af twenne 
Trumslagare wid hwar Larallion rundt 
omkring lägret till Lkorum, hwaruppa 
alla sig verwid böre insinna / wld siras för 
den / som det försummar / som uti Krijgz-
^rtjclarne finnes förmält. 

3. När Lägret stal opbryta böre Pu
korne wid Högqwarteretgie tekn tilLKo. 
rum» litet effter sedan Förgadering är 
slagen wid Högwakten / hwareffter alle 
andre hafwa sig at rätta. 

4. Wid alle Wakter och detacke-
menter, som Uteommenderaz, bör/ 
föran de ops eller bort m grekers, sias 
till Ekorum, daalla Medcommende-
rgde, sa wäl Otttcerare som Gemene/ 
falla pä Knä/ och i tysiheet befalla sig 
GU» mw Fader «är/och Her
rans wälsignelse. Hirilkttiämwäl 
bör skit när di ftterkomma. 

P; XI. c,. 
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XI. Lapirler. 

Om den Nonrieur som bör b^ 
Wi>sa6 Kongl. Maytt. och Lis-

neralerne. 

k. Nar et Regemente siar i Gewahr föt 
Kongl. Maytt. bör det lata röra altSpe-
let / Ossicersrne och Fanorne lalvera 
vcheiczvarnefällas. 

2. Hwar Qenera!,som har Rege--
mente/ sttjger af och siar med ?^ven i 
»ande»! för deß Regemecke / när Kongl. 
Maytt. dytkommcr/ellerförbtj passerar^ 
Men för sin kriZsde blqr han sittiandcs 
till Hasi medWärjan i Handen. TeM 
kestmarckerarochen General tillFot 
för sit Regemente / när det stall giöra ^ 
rade för Kongl. Maytt. / eller och möttt 
firas af Kongl. Maytt. sielft Mm elliest 
marckerar han altid tlll Häst. 

5. Kommer Kongl. Maytt. till paü'«?-
ra Fanwakten/ salverar O^cerarco, 
och hela Wakten styllrar / men mgelt 
Trumma rörs 5 Äa utropas jämwäl 
Bussarne uhrTälten/ och ranZera sig/ 
mellan Tälten och Gewähret / i tre eller 

flere 

flere 4eder/ med Hatten pä Hufwud/alla 
^Kicerare ställa sig för Fanorne/ at wij-
sa det de äre tlllstädes 5 warandes härwid 
till ol^lervera, det Kongl. Maytt. intet 
5alver38 mehr än en gäng om Bagen 
wid hwart Regemente/ fast än Kongl. 
Maytt. stere ganger skulle pallera 
der förbij/ ey heller dragés Folket uhr 
Tälten mehr än en gäng om Lagen. Z 
ltka Måtto lslverar ey heller ̂ rtollerie-
Wakten/elle: nägon afde andraWakter^ 
Ne / Kongl. Maytt. mehr än en gäng om 
Kagen / rörandes derwid ey heller nägon 
Trumma. 

4. För Qeneralerne styllras allenast 
wid alla Wakter/ utan at talvera 5 Mm 
Uti Kongl. Mayy. fränwara/ stier den 
Generalen, som cornmenclerar en 
^kcf, samma konncur, som Kongl. 
Maytt. flelf. 

5. Uti iubordmatlON Oskcerarne 
emellan wid Regementerne bör oblerve. 
ras, det den Ringare träder altid i Ges 
Währ för den Förnämare. 

XU. O-
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XII. Opirler." 

och^xecu-
tion. 

'-^°/ nägon Kchgzrckkk t ^ägrctl 
hallcs/bör alc,d Kongl. Mantt. först dcM 
omafQenergj.^uditeuren avcrtcras, 

och sedan <.omen är fäld / öftvergees vett 
^ ^enersj - ^udjteuren , hwilkett 
nongl. Maytt. densamma föredrar/och 
expecj.erar Kongl. Maytz. jenterati-

ft" tnnan nagon kxecution gat 

2. Narnagon ^xecution i?al förrän 
las/bör Kongl. Maytt. och (^encraii-
lctcr forst derom avertcraz, och sedatt > 
wärkställesdensamma genom ^sioren, 
4^pttener,  4 I . jeurengnter,4Aaw 
dncrar/16 UnderO/^eerare, 4TruM^ 
flagare och 500 Gemene / alla utaff det 
Regementet / som Oeiincivcnren siat 
under. ^ 

^ dtt en Halssaak sa formeras 
p?/ölliande sätt: At man ranxc. 

carre, pjavenerarne 
med opna Rotar falla derasvar m uti 

(Zva. 
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^^cjrgten, och ^ui^vctcrarne betäc
ka Ulan till med styllradt l^usqvct. Kers 

låter Majoren opläsa Tomen/ och 
förmanar sedanFolket at de taa sig til wa
ra för sitjke bratt/latandes/sedan Synda-
ren/genom Prästens tillhielp /stg til Tö-
den wäl beredt / kxecutionen gä för stg. 
Men stal Oelinczventen karczvedule-

öpnas (Zvsdraten pa den Städan 
der Syndaren star/ och när ^xecucion 
är förbi^/erställes k;ar2ll!on och ate?före6 
i lägret / hwaruppa Majoren Kongl. 
Maytt. sedan raporterar at Lxeculion 
är förrättad. 

4. Bestar Lxecution i Gatulopp/ 

Kommenderar ^la^orcn pä fölliande 

Gewahr pä Hand. 
Frammantill fluter Edra 

Leder. 
^larcke. 

Höger och wänster fluter Ed:a 
Rotar mituppä. 

^larcke. 



StätterTder. 
Högra och wänstra Flyge 

Höger och wänster swänger 
Eder. 

Skyllrer med l̂usqvccen. 
Sedan upläses Äomen/ ochdcruppä 

commencjergz äter: 

Gewahr pä Hand. 
BäggeFlyglar höge: omwän  ̂
der Eder/Höger och wänster fwckn-

ger Eder t Er förra clillsnce. 
^arckc. 

Wänster omwänder Eder. 
xHöger öpner edra Leder till

baka. 

Ställer Eder. 
Höger och wänster öpner edra 

Äotar till en dubbel (Maoce. 

^larclie. 

Ställer Eder. 

Höger fram och tilbaka rnpie. 
rcr edra twä mellersta Led. 

k^zrcke. 

Främsta Ledet höger om wän-
der Eder. 

Skyllrer med ivluhvelen. 
I^ulczvercn för F0ttN. 

Ställer edert Gewähr pä 
wänstra sidan. 

Dermed sätta bade ?iczvenerare och 

^us^vetersre dcrasGewähr emot wäw 

sira Armm / ställandes Anftaget as ̂  u5-

och Stumpen af ?iqven» lite 

förut i  Gatan / och sedan förrättas Kxs-

Gurion under fult Spchl. Närdensatw 

är sörbtj commenderss: 

Ställer Eder med edert Ge
währ för Foten. 

Skyllrer med Î ulyveren. 
 ̂ Gewähr pä Hand. 

Främsta Ledet wänster ställer 
Eder. 

De som haa rnpierz, wänster 
fram och tillbaka ställer Eder. 
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klarcke. 
Höger och wanster stuter edra 

Notar lEdcr förra cliliz»ce. 
k/larclie. 

Höger och wänster staller 
Eder. 

Skyllrer med ivluhveren. 
I^uhveten för Foten. 

Under warande j^xecucion stätwe^ 

ne Lapitener, 2. UnderOsticerare och 
1.Trumflagarepä hwardera Flygelen/ 
2. Fändrikar i  det främsta och 2. i det ejf^ 

tersta ^edet ?ic^venerare. 4itet bako^ 
^edet sta I^ieutenanterne hoos 

czvecersrne, säwäl som UnderOMcera' 
re wid al la Mendels  ̂ eder/l.Trumfl^ 
gare hoos ?i^varne i  främsta ^edet up^ 

ya höger/och i. l efftersta ^edet pawä^ 

ster. 

XIII. Opkler. 
OM ̂ rcollerietz l)ch (Jeneralic^ 

cctz Makter. 
i. Wid Artilleriet eommendera  ̂

orctiusrie 75 Mat!/». Lspiten, i. 
»eusnt, 

, i.Fändrick / 4. UnderOMcera. 
^>2. Trumslagare och r.Pijpare. 

2. En Kongl. Rad/ eller General. 
IältMarskalk / sa wäl som alla de andra 
^eneralerne och General - KrW-

kommissariatet, haswa iO ManhooS 

slg pa Wakt,' Mendt Generaler, som 
hafwa Regementer/ böre lata nöja sig 

Med den Wakt / som dem wid deras Rege-
wcnter / såsom Hfwerstar / bcsias. Till 
Profwiany-Amptet giesWakt effterför-
Nödenbeten. (^energ!-(ievaIctjAern he-
stas en UnderOKcerare med 12 Man 

til Wakt. 
z.När Armeen opbrytergäalla^c-

neralernes Wakter tll sine Regementer 

lgen; Men Watten hoos General-
Krtjg^Lommislarisrel blqr qwar/ bö-
tändes jämwäl Betiänterne derwid bli^ 
hoos Fält-Latlan uppa marcken, och 
hielpa til at taga wara pä densama. -Deß- ' 
Utan beliäller ochLeneral-LevgläiAerQ 
sä mänga af sin Wakt / som til Zängar-
Nes bewakande erfordras. 

4.1.,eutenanter ochIändrickargiö-

ra lPa tienst/ och bör altid en I-ieule-



nanten eller Aändrck af första/ och en af 
andra !in>en,hwar Äag wara hoos 
Kongl. Maytt. pä c>rcjjn-,r>tz/at kunna 
fözsändas M/der det behöfwes. 

5. EttUnderOKccrizre med Korßge? 
währ afhwart Regemente bör hwar Hag 
warapä oräinany/ antingenWtd i^rto!-
jeriec eller wid naget Regemente mit uti 
Armeen, at kunna beställa de Lcim^ 
rnen6srinA3rwid Regementet / som hol 
nom af (-enerZl.^cjjutanlen befallts. 
Eä snart nagen sädan UnderOikicerare 
till Regementet äter tilbaka kommer / nick 
sie en annan honom afiösa och gä i des 
ställe pä c)i-6inantt. 

6. Alla Wakter förgadras och astösas 
tilltjka med Högwakten hoos Kongl. 
Maytt. / hwilket bör stie för ̂  rtollerier, 
eller mit för linjen, hwarest de emottagas 
och rangeras af Qeneral-^cjjutiznren, 
tje ti lera ndes sedan i god orcire och pro
prerer dijt/der de Watten skole emotta--
ga. Titt samma On arertroppas jämwäl 
desse Wakter / och föras sedan dmfran as 
I.iLUten 3 r> rer och Jändrickar tyst til de
ras Regementer. 

xiv.c^iZ-

XIV. Lapirler. 
9m General Mönstringar och 

hwad derwld bör oblcrverss. 
1. Enär Kongl. Maytt. mönstrar uti 

O.warteren/och sig der!nagot uppehäller/ 
gies hoos Kongl. Maytt. till Watt 150. 
Ä!an Gemehne / ellcr et 
Med de dertil hörige Hfwer - och Under-
v^cerare, stygande Fana och fult 
Epehl. 

2. För Kongl. Maytz. Port utsattes 
cn dubbel Päst/jamt sä mäugePaster/som 
till Kongl. Maytz. Lczvip3Ze5 bewa-
kände rekvireras. 

z. karingen Ryttar-Wakt är tillstä
des/dä ställes wid Kongl. Mayy. Äörr 
Gwenne UnderO^ticer^re ellcr piczvene-
rare mcd Korßgewähr/ som alla twati-
Mar/ lika med de andra Päsierne/ aflösas. 

4..Om någon Kongl. Rad eller Fält-
Marstalk är med Kongl. Maytt. / gieS 
dem hwardera af Högwakten en Under-

med twenne Rotar Gemene 
förderasPort. Teandra Generalerna 
bekomma hwardera en Rota med en <^c>r-

eller Rotmästare tlll Wakt / och ut-
O ̂  sätlia 
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sättiadeffeen dubbelPäsi för^enei^ls-
Personernes Dörr/ hwilka alla tträ tü 
mor aflösas. Mcn bor Kongl. Rädet/ 
FältMarssalken/eller de andra venera-
lernet Kongl. Maytz. egit Owarter / dä 
gieS Kongl. Räder/eller FaltMarssalkeN 
cn pjqvener med Korßgewahr förÄör-
ren/men de andra (-eneralerne cn ̂  
<zvererare med!V1u8czvet. 

5. Mönstrar nägon Kongl.Räd/Fälh 
Marstalk/eller annan QeneralsPerson/ 
sa wederfares honom samma koneur, 
som Kongl. Maytt. sielf. 

6. För an Mönstringen angar/stät 
Regementet i en eller flere karallioner, 
Mlt effter Kongl. Maytz. keZIemeiue» 
da Kongl. Maytt. under fult Spegla!-
Veras- hwamppä Latajlionen brytes 
och (^ompZAnierne formeras. ÄW 
med utsattes sirar af det yngsta Lowpa-
^nier twenne Underütt^cerare mev 
KorßgewährförMönsterbordet, Sedan 
rangera stg Hfwersten /  ̂ )fwerst^ic "t-
ngnreri, Majore, Regemenyqwartermäi 
staren och /^cljuranreu för^hf-^ompa-
Znier, alla med deras ?^czvar eller Wät? 
jor t H^uderne/ och marckera sa med 
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Ångande Spehl/ högburen ?>qve i en 
t>0nr til Mönsterbordct/ lalvcrandes 
l^lla Kongl. Maytt. t marckerandet. 
Ta Kfwersten / sedan han com mencje. 
52t (gewähr pä ̂ >aild/tager8rat)8-

Rullorne och öfwerlefwererar dem till 
Kongl. Maytt. med sin ?iczve i Hatwen/ 
Med hwilken han / afwen som de andra 
^ral)5.0fkicerarne, salverar Kongl. 
Maytt./dä han och de upropadewarda/ 
czvirerandes sedan deras ?i^var, Men 
de öfrige Lrabs Personerne finna stg alla 
pä höger Flygclen om ^tjf-Compa^m-
er.atkunna parera dä de upropas. 

7. Sa snart Lraben arförbij ranZe-
sig Hfwersten för ^ijf-LompaAnier, 

och när halt upropas som öpiren, 5a!-
verarhan äter Kongl. Maytt./ochgier 
bort sin l'ic^ve sä wal som tapiren af 
4ijf (^0m paZnier, sedan han ar upropat 
worden/atgiora redo för ^ompaZniet 
wid Mönsterbordet. Alla UndervfKce-
rare och Spelet af 4ijf-^0Mj)aAmet 
radera sig bakomZanorne/at paü'erz 
Närde upropas. 

8. När orima planAfwexOtsscerare 
ärupropadt commenclerar andra (^2. 

ptten L z Ges 
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Gewähr pa Hand. 
I^lu5<zveceriire tvanDrOM/ 

czvenergre högel 0M. 

I^larcke. 

Ställer Eder. 
Skyllrer Med IVlulqvctcn. 
Lä l'iczve» jSmwäl tages för Fotcil. 

IVIuzqvercn pZ AklaN. 

Drager ut Edra Warjor. 
Högbarer Edra 

y. Ofäcersrne böre tillhalla de Ge
mene at draga deras Gewähr wäl/och 

hurtigt Kongl Maytt. förs 
hij. piqveneraren faller Uti m^rcke-
ranciec sin ?iqvespetz till Jorden pa 
Wärtan; Vlusqvereruren bär Gewäh
ret pä Axlan/ och Wärjani högra Haw 
den. 

lO.Alla UnderO^cergrc fälla deras 
Korßgewähr för Kougl. Maytt. i Mön
stringen / men röra hwarken da eller elliest 
pä Hatten / sa framt icke nägon en Wakt 
allena commencicrar, och dä star mit 
för fronten. 

»». Uli 
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11. Uti Fändrickens franwaru bäres 
Fanan af Föraren / men Föraren lstve. 
rar intet med Fanan. 

12. Ea snartUndervftieerarne äre 
Upropade wid det första Lomp^nicr, 
astösa ve de twenne förra/ som sta för 
Mönsterbordet. 

15. När halfparten af?iczvarne har 
paüerat, föllier Fanan effter > Men 
Lieutenanten och Fältwäbelen sta till 
deß den swsta Man har parerat Mön
stringen/ at tillsee det alla psilera hurtigt 
och med wäl burit Gewähr. Fändricken 
och ^er^eanlen rangers Foltttakeff
ter som de komma. 

»4. Nar alla äre genom passerade, 
rycker det andra panier pä samma 
sätt till Mönsterbordet/ med fult^ pehl 
ochSkallmäyor/p!U!er3ndts Mönstrin
gen som förr är sagt / dä jämwä! de andra 
RtgementzOfKcerarne föra stelfwe de
ras (^ompnAnier. 
l 5. Det förta Lompsgmet aterföreS 

lyst med högburen ?iczve och ^us^vec 
pä Allan/til des förra Srt och ställe/der 
GtwättMdttlägges ochIanan Halles af 

O 4 eu 
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envener-zre med Wärjan i Handen« 
16. Om Regementet kommer at pall'e-

ra Kevileu ietHuus/ellerpanagotan-
nat trängt ställe/der Lo m paniern e in
tet tunne rangeru sig uti en 5ront, dra
gas ejq vcneral-ne strax pä högra Han
den/och p^-rn mönstringen som sagt ä?. 

17. )tär Möllstringen är förby tor-
mer^8 ättr 06) oansedt alt 
Spelet rörcs/lalveras Kongl. Maytt. 
anda intet wijdare / utan as»räntts deß 
naoige orärc5. 

X V. Lapirlcr. 
Sm cm-cer-zrncs förcställande. 

När nägon Kfwerste stall föreställas/ 
bör sådant stie genom en Per-
son/ om han är tillstädes/ dä Öfwersten 
siar med Hatten i Handen pä wänstra si
dan om (-energien, och sedan (-enera. 
lc n med et tlänligit Tahl Regementet be
rättat den förra Kfwerstens afgäng / och 
Kongl. Maytz. nådige Willie / at den da 
närwarande är förordnat i deß ställe till 
Ofwersie för Regementet/ läter genera-
lett opläsa Hfmrstenö Aullmackt/ och 
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när det är bestält/ önstar honom 'lycka 5 
Hwaruppa ^swcrsten träder mit för 
^Otiten af Regementet i Gewähr för 
Generalen meldHalfpiqvcr» ellerWär-

i Handen; Men om ingen Generat 
^ore tilstadeS/ställer stgKswersten pa för-? 
bemelte sätt sielfföre / och låter upläsa sm 
Fullmackt. 

Üfwersten föreställerüfwerst^ieure-
kanten och Majoren, pa sama sätt som 
han är förestäld »vorden. zHfwersten före
ställer och således alla Lapitcner. Men 
Hfwerst^icurenzntenj eller klöjoren, 
^ieutenanrcrochFandrickar/pä samma 
sätt. SedanträderLapilen eller l^ieutc-
Nznren,  ant ingen med ?ic^vcn e l ler  
Wärjan i Handen/för Lomp-ZAnier; 
Men Fändrickcn gier zHfwerstl.icure-
Namen eller Majoren Fahnan sielf i 
Handen / hwilken sedan ställer sig dermed 
förLompa^nietz 



Ken. 
Bsa-
der. 

H(o)H 

Summariskt ^e^itler Uppä Jtl^ 
nehälltt af detta keimen-

tet. 

Härwid mäste i akt lagas/ at den föt^ 
sia hummern bemärker ?unÄen och den an/ 
dra Bladet ; Men de psllaxer, som ingett 
Kummer siar Utsatt före/ finnes igen UNdek 
den näjt fram föriiaende Nummern. 

I. (Is^irlet. 

Om?itgemtntch fi, sam
land« och Lstalliom kormcrancle, 

samt Zanernee ut- och in-
troppandt. 

Huru och hwarest hwart och et 
eomx-Znie bör färsam las/samt 
hwad som derwid är at ob5er-
vers - - . . 

lueutensntcr och Fändrickar föra 
eompaZnicrne utan spchl dijt/ 
der LaraUwn skal församlas / 
och huru LompAFmerne böre^ 
ranAeras -

Om LarMons 5c»rmersncte 
-öfwer-och UnderOKccrÄrnes 
ranAcranäe -

Hwaresi Fanorne och Spelet böre 
s t a  . . . .  

Z-4 
5 5 

lO.ti 

Huru 

Fanorne stolc troppas utur 
Hfwersiens Öwarter när Re-
gcmentet intet siar langt dm-
fran / eller för öfwerstens Port 
rangerat Uti en Billion -

^!är Regementet står upstält pa 
fältet eller nage langt ifrån öf-
werstens Omaner - -

När Regementet siar i 2 kztMo-
ner för HswersienS Port /e l ler  
pa fältet -

Inrroppningenftier lijka som Ut. 
troppnmaen - - . 

Huru et LompaZnie bör uttaga 
sin Fana när det för öswersiene 
Hwaner är opsiält -

Jnkropningen stierpa samma sätt 
När <ÜOmxÄZmet siar pa fältet el

ler nagc langt ifrån.öftversiens 
^warter - - ' ! 

Cn Latallion Ut - och imroppar sin 
Fanapa samma sätt som et Re
gemente - - -

11, (girier. 
ÜM Exercerande. 

Bussarne böre wäntas at lystra 
uppä hwarandra när de giöra 
Handg^epen ochLvolutionerne 

Fanornes/Spcley/ samt sfwer. 
och UndcrOKcerarnes ranze-

I». lGl. 

14 

17 

19 

20 

rsnäe 



N(o)k 
rancic til LxercerinA, sa och 
^vencrarncs Utdragande -

Lomman^c, - Ord till I^u^vete-
rarncs HaNdgrep 

Bestrifning om Ivlusczveterar-
ne8 Handgrep 

Commanäo, Ord till ?iczvenet2r. 
NC5 Handgrep - -

Bcstrifning om ki^venerarnes 
Handgrcp - - -

<^omm3n6o - Ord till (?rana6ie-
rernes HaNdgrep - -

Bestrifuing om (-ranaäicrernes 
H a n d g r e p  . . .  

LatalUonz indelande när man wil 
giöraTvolutionerne 

Wid hwar förändring af <2om-
rnÄnäc» mäste Soldaten sörjt 
liUsäyas hwad som skall giöras/ 
innan det commenclcras -

UnderOKccrarnes indelande Uti 
fiärendelS lederne - -

OmWändningar - -
OommancloOrd tilLvolunonerne 
O'N ledernes äubleranclc -

ledernes tri^!cr!,nc!c . . 
Rotarnes cluizlcranäe 
Rotarjles trip1ersn6e - -
evntramarckcranäe medRota^ 
dontramarc^ersnäe med^eder 
levernes stukande - -

?. V. 
24.25 

I  2 6  

z 5^ 

4 5/ 

s  8 0  

6 8 l  
I O 8  

I I I  
! 

l l) 
2  l  l )  
) I  1 8  
4 I  2 2  
5  I 2 f  
6  l 2 ?  
7  l 2 5  
L i ) c ?  

Ow 

.  5(o)H 

5)m Rotarnes stukande - -
Swängningar 
krontens förstärkande isran 6^ 

till 4 Man högt - -
Isran 4til z Man högt -
Erställande ifrån z til 4Man^ 

. ̂ h^gt . -
Ifrån 4 til 6 Man högt 
Huru man stal komma uhr covw 

6on i Ordning igen - -
At löpa under ?iyvgrne 
Huru man stal betäcka Klus^vcte-

rare med ?icjvener2rc pä Ryg 
gen/när de sta 6 M an högt 

At späcka X4u8^veterare med ?i-^ 
cjvenerare - -

Annat maner at späcka cn LÄtalli 
»n Med ki^vencrare 

At späcka hwar tredie Rote med 
? i ^ v a r  . . .  

At formers deras cn qvaärat 
halfwa Rotar 

At swänga med clivj5oner Uti l 
öatallion Lsrre 

rancleUtlöstallion^arre -

«»«rsiM-S'nomTrumfltiz 

?. V. 
9  l  ZZ 
I O  I  Z5 

I I  ^ Z 8  

l Z ?  
14s 

12 l4l 
l )  142 

^4 1 4 5  

! s  1 4 4  

16 145 

17 146 

1 8  148 
1 5  ' l  14? 
i 151 151 
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Hum Latallion Larrc ater brytes 
I II d3^>it!er. 

Om Stand-och Uarck-Ord 
ning. 

Stand-Ordning för et Lomxa-
xnic - . . -

l^arck-Ordninq för etLomxaZnie 
Utl 6 6ivi5lvner 
Ull Z 6iviilc»ner 
Uti Tropp med 6 clivilionct 

Med z clivilioncr 
Stand-Ordning för etRegemente, 

Uti en Lattallion 
utt 2/tller fiere katMoner 

>4arcK-Ordning för et Regemetite 
Uti huru manga äivilioncr man 

bör och kan öeklera . . 
Hwad som bö^ observera när man 

Ull äc6!eran6e komer at swänga 
Huru och hwarest 0Kccrarne mi^ 

6el?Ierzn6e skole marc^erz 
At cletilcrz Uti 2 Lataljjoner -
Ma LarMuner äeklera med hög 

burnc?icsvar - - . 
När ?i^v2rne skole sä5as bör sa 

da«n skiemedcomman^o 
Om Astroppning 
Majoren bör wara tilHäst när öf-

^ IB. 

-57 

I  r j- 8  

5 
4 i 60 

i 
1 6 1  

l 

2 l6) 

) 
4 

6 

7 

Mer-

IO 

lversten eller Hswer^ieutcnan- ?. 
ken föra Regementet - ^ 8 

När etReaememe/som marckerar 
Uti 24 6iviiloner, skal MÄrc^e-
ra ml änizu ei» gang ftl mauga 
6ivilioner, da saller hwar äivi-
llon af medwänstrahalswaje« 
d c c  . . . .  

Sfwcr-och UndttOKcerare med 
^äjutantcn måste tilsce arBus 
sarne marckeratämt och ordetl: 

Inzell far ga eller rida emcllall le
derne »lär Regementet är i full 
rnarcke - - -

llti o^mÄrckerinaen måste Under-
OKceraren pa högra Flygelen 
c.f hwar äivilion träda öswer pa 
den wänstra at rätta Lederne 

Ilti 0^ marckcrmgen böre Rotarne 
småningom öpna sig / ocd ingen 
stanna fast än de marckcra sagta 

När uri opmsrckeringcn det sidsta 
^eder afden föregående äiviüon 
swänger/ sa swänger det sörjda 
as den näsisölliande tillika -

Kommer manutt warande mar-
c!,e at swänga/ sa börden Un 
dcrvKccrarcn, som garpaFly 
gelén/ stiga öswerat den sidan/ 
der swänqningcn ftier/och tillsee 
<tt alla swänga rstt - - > 14' 

> B. 

167 

168 

II 

I 2 

15 165 
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Et LompÄAnie allena bör Ull mar 
ckeranäe obiervera alt det som 
om en hehl öataliion är förmält 

I V. dapitler. 

officerarncs indelande när Mali 
wil cliarzera 

Soldaterne böre intet stanna när 
de ladda/ Gewähret bör läggas 
nedrigt an/ och xa/II-ra de främ-
stas huswun när man ffiurer 

Tummen bör wara pa Hanen ock 
Pipan wäl i wädret när man 
avancerar med Gewähret fär
digt giort -

Hwad som bör vklerveras när 
Bussarue wid cKarZeralxict 
stole fallapa Knä - -

Til at gie Fpr med sluma Rotar 
med öpna Rotar 
?Ioton-wijs 
kloton - wijs pa an 

nat sätt 
^ede-wijs 
Rote-wijs eller emot 

en äeiilcc 
Et annat malier at gic^yr til hö

ger eller wänster / när öatallion 
är i full marcl»e mcd ciivilloner 

Til ar gie Hyr i full marcke ined hc-. 

z 
4 172 
f 174 
6 l7s 

7 176 
8 177 

9 I7S 

l o 175 
' la 

la äivilion, 2 Man högt » 
D?ären LataUionmarckeraremot 

Fienden böre 8 Lranzclierer ga 
sram för den commenäeranäe 
Officeraren 

5)lN Kedic-8a!va 
(-eneral 8alvÄ 

V. dapitler. 
Om opbruk utur Owarlcr 

cllcr ^ägcr/ sa wäl som det i wa-
rande marcke bör i akt 

tagas. 
Om Oompaßmernesförsamlande 

och öacallions formerancle -
5)lN 
Om dcll raport Laj)itenerne böre 

glöra Majoren, och han ater til 
Ofwersien och Ofwersil.ieute-
nanten - - -

Om Gewähretz asflaendeukimar-
cken, sa och om der som derwld 
bör oblcrveras 

^är Gewährer är assiagit dragés 
der för ingen under sulr Spchl -

Alle ^swerOKccrarc böre ga till 
Foch när man marckcrar ge
nom en Stad 

Ut? en Stad der sandzhöfdingen 
i sit iähl; tillstädes, <ller der^ 

Quar-
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(-uarnilon ligger utt/ rnarcl^era 
RegemenyOAcersrnc t i l  Forh 

Wd alle Städer eller Vyar malle 
tillsees a? Bussarne inrer smy 
<za stg UtUr 6jvilionerne 

När man kommer ar pallera sörbij 
er Regemente hwad da bör od-
ferveras . 

Hm opmarckcran^e Uti ^wattere 
Ar pallera en 6eklee en för cn -
At xa/Iera en 6e6lec med halswa 

eller rrediedehls ^eder tillika 
Til ar i hastighet gä öswer en cteti-

Icc, der inret mehr än 6 eller4 
tunna x>zlIerÄ rillika / da öatalll 
on starren front, indelrurifiä 
rmdels^cder 

När Katalljon kommer at rasta 
hwad som da bör i akt tagas 

V I. (kapitlet. 
Huru man stall campera, fa 

och om det som ellicst uti iägret 
bör olzlerveras. 

c^smpement för er Rea-mente aff 
izov ManellerK LomvÄ^nier 

För er Regemenre aff 
lOOv Man i 2 Lata!. 
jioner, hwardera aff 
4 

Aff lvoo Ma» Uli» 

»(->)» 
öatallioner och s. ?. B. 
Oomp: hwardera - 9 194 

2lff looo Man uri 2 
Latallioner hwardera 
aff^Lomp: - 10 

^ c e r a r n e s  S r a l l  c c h ^ l ö k  -  1 5  l A f  
^lar^ veren tarnes Play 
^Ätrjncrne » » - l 2 
H M marckeranäe t ^ ägret » 1 

Fainvafrcn och RcgimenyOck-
cerarne^ Wakter - 2 i?6 

Gcwähr-korsme x»Ianteranctc ) 19? 
Tälrerues affpackande och ur< 198 

delande - » -
Gewärey vlanteranäe 

Dm beredskapen - - 4 s 15? 
^rumflagarne måsteallid ha deras 

sulla Mundering uppä sig näl 
deskoleglöra Zien/t 

5)m de Gemenas affträden - 6 20s 
Be äeklöer som un lägret kunna 

hundra communicarion böre 
ändras oä) förbättras 

Majoren bör hälla journal om der 
som pallerar 

Alle Aswer-och UnderOKcerar 
böre kuna giöra besked om^om 
paZn!cy tilständ 

Alla mäste rillte der wid Regemen-
tcr wäl och stick» ligen tillgår 

Hm commenästingars och 6era-

7 

8 

9 20 

10 



. 

ckementers församlande/ »ge
nomseende / affärdigande och ä-
tersörande - -

OKceraren aff Fanwakten bör 
hwar margon gic Majoren ra-
xort om det som är söreluppit 
öswer Natten 

Fanwakterne böre tillika medHög-
waklen asiösas 

Huru wljda OKcerarnc och deGe-
mene mage sä ridacllergaulm 
i ä g r e t  . . .  

Hwad Ri^mentzqwartermästar-
ne åligger ar giöra när Armeen 
skall opbryta 

När det blåses puyell sias reveille, 
och dä oppactae LaZaZet 

När det släs Förgadering wid 
Högqwartercr swaras det med 
alla Trummor kring helasägret/ 
och da upropas Lompa^nier. 

När det blåses till Hast/ swaras 
wid Infanteriet med marckc, 
och da giöra sig alla marekc-sär-
digc 

Utur lägret markera alla OKcc-
rare til Forh lncd sult Spehl och 
flygande Fanor 

OiKan^en bör Uti marclicn emel
lan Latallionerne noga vbler-
veras i 

?. 

ii 

12 

i) 

14 

is 

16 

B. 

2Ol 
!O2 

2O) 

2(?4 

27 

l8 

^ 20 < 
Hlp 

21 

Huru nian i mareken bör gic till ?. B. 
kiäna at en cleiilee är för handen 20 205 

^ärkatallionskalopmarckerai 5 
äivilionercllcr cn front, da siaS 
ställning med Trummorne -

Huru Armeen Uti warande mar-
c^ie pa engang skall giöra front 
r i l l  h ö g e r  e l l e r  w ä n s t e r  -  2 2 2 0 6  

VI!. dapirlet. 
ÄM Wakter och Vetacke-

menter. 
^öswer-och UliderOKcerarc Måste 

draa försorg at det Manskapet/ 
som commenäcras paWakt/i 
rättan tijv blijr sördt pa besagd 
H r r h  . . .  

Huru manga OKcerare sVole wa
ra wcd et cletackement aff 75 
M a n  . . .  

^chutanten bör emottaga Man
skapet och rangera detsamma u 
riRotarochäedcr - > z 207 

Lieutenanten bör ga l Gewähr 
medan LapirenöswcrscerMan 
ftapet . . -

^ppä sama sätt förchaller sig 6cn: 
Xcijutanten och de andra OK-
eerarne wid et helt 6etacke-
mentas akstilligeRegemcnter 

Ben cvmmenäersn6c0Kiceraren 
R) bör 



bör hämra ordres af Len.Ivla-
joren, eller Majoren, innan han 
bork marckerar 

Pa bwad läkt han bör kallaUnder-
OKcerame r»ll sig / och gie dem 
ordres ^ . 

Den hatten somafiöser ställer sig 
pa wänstra sidan om den gamla 
Matten , 

(lapitcn, som pa kommer / bör läka 
informera st.; aft den han astöser 
hwad som kan wara befalt 

OommÄncjo-Ord till Wakternes 
formerande 

0Keeraren som kommer pä Wakt 
bör läka sig ait rittlgk till lefwe 
rcra aff den han astöscr 

Fälrwäbelen bär underrätta sig! 
huru mänga Skylrwakter han' 
har at besärria/ och der effrer in, 
dela sic Folk t z astösmngar -

Huru Wakterne dragas igenom^ 
hwarandra - - ^ 

Huru de dragas igenom när dem 
tet tunna stä bred wed hwaran 
d r a  .  -  - -

När de detackerade Pasternc a 
rcrkomma iiä bägge Wakterne 
sör dem i Bewähr och ^rumor 
Ne slä rnarclie 

OmWzoppnmg >2 1? 
05-

^Kceraren pä Wakten bör aldrig ?. 
giöra sig »attr / uran tilhälla alle 

' ar wara alerte - ' 7 
Han bör sielf esomoftast vMtera 

sin Wakt 8 
4ara Gewähret wäl aktas str 

w ä s t a  . . .  
^äta Fänghalet hwar märgon 

ränsas ochflanyt Fängkrut 
pa Pannan 

Riktigt läta aflösa sine Skylt-
wakter 

Siels besiktiga/ eller genom sine 
underhafwande lära besee 
Pästerne när de ga bort och 
äterkemma 

Pasterne mästeförmanasat in
tet sättia sig neder / insom
na/ röka Tobak eller släppa 
Gewähret uhr Händerna pa 
Pästen 

Alla Skyltwakter böre giöra hwar
an heder med stylrande 

Ingen Skyltwakt bör läka kom
ma sig sa när at man tan ta ho
nom i Gewähret 

Ingen Skyltwakt bör om natte-
tijd pä nägon Förpast lata nå
gon pallera Utan ordres 

Ingen OKicerai-e bör lära nägon! 
obckant xsllcrs sin Watt 

R4 



minerad förbij 
Om L>fwcrlöparc 
Om Nacren träder ingen Wakt i 

Gewähr för någon mehr än för 
Tünderns, sa framk de icke lata 
anmäla sig och gie iöscn isran 
sig , 

En Officerare som Något wil lata 
anmäla hoos en förnämare 
Watt/eller befalla sine äctacke-
rade Pastcr / bör sadant genom 
bestedelige Personer lata sör 
r ä t t a  . . .  

Ingen Soldat rör pa Hatten när 
han har sik Gewähr med sig -

En detackerad Officerare bör 0M 
alk giöra raport til den som sörer 
hela commencleringen 

När han ifrån någon commcnde-
ring kommer tilbaka raporterarj 
han sine RegemcntzOKcerare 
alt hwad som passerat -

När enUnverOKcerare comlnen 
derar en Past apart, bör han sia 
mit fram för sin Wakt 

4ater ey heller röra nägon Trum 
ma när han opmarckerar -

AllaWakrer som sia 6 eller 4M an 
högt/och intet ha 14/eller i^Ro 
tar / mäste äublen op mcd hals 

17 21S 

wa Rotar 
VII I. (lapirler. 

Hm Kunder och ?arrullei-. 
Om ?atrullen8 assärdigande och 

emotkagande - -
Alla Skyltwakter måste anropa 

Kunderne och?atrullerne 
Huru katruUen bör swaranäzhail 

anropas/ sa och emottages wid 
sit Oorps äe ßuarcie sedan han 
har giedt sit tckn isran sig -

När twenne?atrullcr möras ath/ 
gier den ^ösen isran sig/som först 
blijr anropad 

bunden cmortager^ösen utaff?a-I 
trullen - - -

Om Höglunden 
B ij bunden 
BagjiKunden 

Hwemsombör taemot I^underne 
nar de ankomma 

Korporalen tar emoth katrullen -
Om viiiter-kunden 
Korporalen, som för Pasternc till 

och ifrån asiösliingen/ bör dra de 
afiöstc Pasternc allapa etställc 
lilhopa/ och föra dem pa cn gäng 
t i l l b a k a  . . .  

Han bör och sända cn föl m/ t om 
R5 Hader 



bader deß ankomst 
Huru han wid CorpZ äe Zuaräet 

emottages - - -
Skyltwakrerne styllrafär ingen se-

dan det har slagit Tapto -
Huru man st^ill färhalla sig om 

Kongl.Maytt./Fcir-Mal stal-
ken eller någon (General komer 
till Watten sedan der har flagit 
T a p t o  . . .  

Hägwaktenhoos Kongl.Maytt. 
gar ingen kunä 

IX. dapirler. 
Om parolcnz Mgifwande 

och emottagande. 
Klackan ; effter middagen bäre 

alla wederbärande inftnna sig u-
tiHägqvcirteret/at uiifakarolen 
ochiäsen - -

Alle Lcneraler och Kongl. Mayy. 
(-eneral ̂ .äjutant unfakarolen 

och 4 äsen /samt alle orclres, aff 
Kongl. Maytt. sielf - ^ 

T«l hwilka / och huruledes (General 
Majoren aff daacn utgier 4äscn/ 
karolen och oräcrne 

Sedan karaten är urgifwen äf> 
werlefwerera klajorerne deraS 
särflag -

hwllfaKoiigl.Mayy.6en:^(j-
jurantutgic» karolen och ^äsen. 

Den äldsta aft (Zeneral ^6jutan-
terne gier dt ni ath (-eneralcrnes 

^.cljutanter 
Kon.tl. (Generat Mutant 

bär liali.i journal pa alt det som 
passerar, och densamma Qcneral! 
^u6ireuren hwar iärdag com-
m u n i c e r a  . . .  

Huru Parolen och 4äsen Utgics till 
Oaviten aff Högwakren 

Bestar Hägwakren aft Kongl. 
Mayy Quaräe, unfar Oapitcn 

?arolen aff des öfwerste 
Majoren aft-usräe unfar ksrolen 

och ^ äsen aj deßöswerste 
tapiren aff Watten äterbringer 

Kongl.Maytt omAfftonka-
rolen, och raporterar om Mar
gen hwad som är passerat 

Huru det bär färhällas när någon 
commenäering wid gösens Ut-
glswande besalles 

Sedan Majoren giedt karolen, ̂ ä-
sen och oräerne ath ^fwerjlen 
och Hfwersi Lieutenanten, Ut-
gier han demsamma wid Rtge-
Mentet -

General (?eval6»Zern och (?en^ 

^UangmnäMm b äre dagcti^ 

2Z0 
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gel! gte Len.- ̂ .uäiteuren raport 

em deras förrättningar och un 
fängne orclres 

X. (ÜZ^irlet. 

Äm GUdztiensien. 
Om S^n- och Helgedagar hälleS 

2 Prädiikningar / och om Sök-
ncdagarncVönestunder/Affton 
och Margon 

Huru det gies eekn til Prädijknin. 
gar och Bönestunder 

När lägret stalupbryta gies tekn 
til ekorum li/tet effter scdan 
Förgadering är flagen widHög. 
w a k r e n  . . .  

Älla Wakter och Octackcrnenter 
böre falla paKnä/och läsa i tyst-
heet innan de borlmarckera, 

hwilketde jämwäl giöra närde 
atcrkomma 

X I. (spiller. 

Lm den tZonneur som bör he-
wijsas Kongl. Maytt. och 

l^cneralerne. 

Märet Regemente star i Gewähr 
förKongs.Maytt. böralt fpelet 
röras/OKcerarnc och Fanorne 
salvera, samt?iljvarne fällas 

Alla (Zemraler sta för Kongl. 
Maytt. 

Hc(o)H 

Maytt. medkiczven i Handen 
förderas Regementen men för 
deras LriZaäer furia de til Häst 
med Wärjan i Handen 

Cn (Zeneral marckerar til Fot för 
sik Regemente när det stal giöra 
xaraclc för Kongl. Maytt./eller 
mönstras aff Kongl. Maytt. 
sielf 

Huru Fanwakren och ^.rtollerie 
Wakren böre recevcra Kongl. 
Maytt. 

Bujsarne böre sti/gauhrTätten da 
Kongl. Maytt. kommcr ar 
passera Fanwakten 

Kongl.Maytt.salveras intet mehr 
än en gäng om Dagen wid 
hwar Wakt eller Regemente -

För Lencralerne styllras allenaji 
widWakterne 

Äcn (Generalen, som i Kongl. 
Mayy. ftanwaru commenäe 
rar en Lket, bewijftS samma 
I^onneur, fom Kongl. Maytt. 
siklf - - -

Den ringare OKccraren bör altid 
gä i Gewähr för den förnämare 

XII. dapitler. 
Hni Krijgzrätt och Lxecu. 

tion. 

?. 

In. 



Ingen Krljgzräct Halles l lägret 
för än Kongl. Maytt. dcrom 
averteras . . . 

Ingen Domb exekvera! för än 
densamma affKo"al. Maytt. 
är blefwcn leutercraä 

När nägon execurivn ftalförrät-
tae bör sadanr Kongl. Maytt. 
och 6eneralitstet först ansäijas 

Huru mänga OKceran: och Ge
mene böre wara wid execution 
t i l l s t ä d e s  . . .  

Hurul des en HalSsak exe^vera^ 
Om Gatulop 

XIII. (lapitler. 
Om ^rrollcriotz och (Zenera-

litetey Wakter. 

Huru mänga OKccrare och Ge-
mene orciinairt böre wara pa 
Wakt wid ̂ rtolleriet 

En Kongl. Rad / ellcr FeltMar-
stalk/ sä wäl som alla andra (?e-
neraler och (-encral Kri/gZ-
eornmiisariatet böre hwardera 
ha i o Man hoos sig pa Wakt 

De Generaler, somhaRegcmcn-
ter gies ingen ann Wakt / än 
den/ hwilken dem såsom Ofwcr-
siar bestås 

B. 

Prof-

Sle(o)^ 

Proswiany Amptet bestås Wakt 
<ftter förnödenheten 

General <3cval6i^ern har 12 Man 
ril Wakt 

När Armeen opbrytcr ga alla (-e-
neralernesWatrer till sine Rc-
gcmenrer -

General Kri/gj eommillariatey 
Wakt blijr hoos Fält-Gallan 
När Armeen opbrytcr / samma-
ledcs sa manga af (?cn: Qeval-
6i^Lrn8 tillordnadc Wakt / som 
bchöfwcs 

Lieutenante!- och Fändrickar giöra 
l i j k a  t i e n f s  . . .  

^n Lieutenant cller Fändrik aft 
förjia/ och en af andra limen bör 
hwar Dag wara pa orciinany 
hoos Konal. May". 

UnderOKccrare ashwart Re-
gcmcnte bör altid wara pa orckl^ 
n a n t z  . . .  

^llla Wakter förgadras och aflösas 
tillika med Högwakten hoos 
Kongl. Maytt. 

XIV. dapirlet. 
Hm QencrLl Mönstringar 

och hwad som derwid bör 
vbserveras. 

242 
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OmWakten hoos Kongl.Maytt. 
pä Mömlingen 

Om den Watten / som bestås en 
Kongl. Räv / FältMarfkalk/ 
eller (-eneral, uppä M önstnnge 
med Kongl. Maytt. 

Dm som mönstrar i Kongl. 
May?, ställe / bcwijses samma 
konncur som Kongl.Mtt. sielf 

Hwad som bör i akt tagas under 
Mönstringen / och sedan den 
samma är förbtj 

X V. (Eitler. 
Am OKcergrnes förestäl

lande. 
Hswersten föreställes aff en 6ene-

rals Person 
Är ingen Generals Person tilstä 

des/föreställeröfwersten sig sielf 
jöswerstl^icutcnantcn , Majoren 

och (^pitcnerne föreställas aff 
öswersten 

I-icutenanter och Fändrickar före
ställas affOswerstI.ieutcn3Nten 
cllcr Majoren 
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