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1. Kapitel 
Almindelige bestemmelser 

 
 

A. Indhold 
 
101. Formål 
 Eksercits sigter mod at bibringe enkeltpersoner og enheder en 
ydre adfærd, der er præget af orden og nøjagtighed. Gennem orden 
og nøjagtighed i ydre adfærd tjener eksercitsen til at styrke sikker 
fremtræden og selvtillid hos enkeltpersoner såvel som sammenhold 
og gruppefølelse i enheder. 
 Eksercits med personligt våben understøtter tillige uddannel-
sen i våbenbetjening og bidrager hermed til at øge rutinering og sik-
kerhed. 
 
102. Referencer 
 I dette reglement henvises der til FKOBST 202-4 Ceremoniel i 
Forsvaret, HRN  312-011 Uniformsbestemmelser for Hæren samt 
diverse våbenreglementer. Anvendt terminologi er defineret i tillæg 
H. 
 
 
B. Befalingsmandens optræden 
 
103. Befalingsmandens/instruktørens optræden under eksercitsens 
udførelse er af afgørende betydning som eksempel for undergivne. 
 Alle stillinger og bevægelser skal være korrekte og eksercer-
mæssige. Befalingsmandens/instruktørens påklædning skal til alle 
tider være korrekt og ordentlig, samtidig skal pudsningen være af 
høj standard. 
 Følgende forhold skal specielt iagttages: 

a. Eksercits på stedet.  
Ved eksercits på stedet gives alle kommandoer i retstilling 
og med front mod styrken der kommanderes. Der er dog én 
undtagelse, denne forekommer når enheden aflægger 
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honnør og den kommanderende lader se til højre/venstre. I 
dette tilfælde kommanderes der over højre/venstre skulder.  

b. Eksercits under bevægelse.  
  Ved eksercits under bevægelse indtræder den kommande-

rende på sin plads i enheden og følger enhedens forhold 
  under eksercitsen i et og alt. 

c. Uddannelse i eksercits.  
Under uddannelse i eksercits bør undervisningsmetoden, 
eksercermetoden på tælling, anvendes i videst mulig om-
fang. Dette for at øge samtidigheden. Ved opdeling i takter 
kan den noget ”stramme” kommandomæssige indøvelse 
gøres friere, f.eks. ”med selvøvelse begynd” og/eller ”anden 
takt kommer … nu”, dette for at intensivere indlæringen. 
Befalingsmanden/instruktøren har således mulighed for at 
koncentrere sig om vejledning og kontrol. Ved indøvelse af 
”færdig form” skal korrekte kommandoer og stillinger an-
vendes.  

d. Indøvelse af eksercits.  
Under indøvelse af eksercits forholder befalingsmanden/ 
instruktøren sig som angivet i pkt. 103.a. Hans plads er dog 
fri, således at han kan opholde sig der, hvor han bedst kan 
løse sin opgave under indøvelsen. 

 
 
C. Kommandoer 
 
104. Både under felttjeneste, våbenbetjening og eksercits iværk-
sættes de forlangte handlinger ved kommandoer således: 

a. Handlingen udføres ikke med samtidighed.  
Hvor handlingen ikke skal udføres med samtidighed, gives 
kommandoen så højt og klart, som det er nødvendigt for 
forståelsen. Kommandoen udtales i sammenhæng og uden 
særlige ophold f.eks.: ”Klar til afmarch”, ”Lad tage ved fod 
og røre” og ”Gevær på højre skulder”. 

b. Handlingen udføres med samtidighed. 
Hvor handlingen skal udføres med samtidighed, deles 
kommandoen i to dele: Første del er varsel og anden del er 
udførelseskommandoen. 
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Mellem første og anden del er et ophold, hvis længde er 
som marchtakten.  
Varslet kan eventuelt ”trækkes ud” som angivet i pkt. 107, 
hvorimod udførelseskommandoen udtales kort og klart med 
eftertryk f.eks.: ”Til højre … ret!”, hvor ”Til højre” er varslet 
og ”ret” er udførelseskommandoen.   

 
105. Et avertissement bruges, når den kommanderende ønsker at 
varsle yderligere om varslets indhold. F.eks.: ”Første deling giv agt.” 
”Første deling til højre … ret!”, hvor ”første deling giv agt” er avertis-
sementet til samlet retning til højre/venstre. Anderledes vil avertis-
sementet til almindelig retning være ”giv agt”. F.eks.: ”Giv agt.” ”De-
ling … ret!” 
 
106. Et varsel kan angive den enhed, som kommandoen omfatter, 
f.eks.: ”Første deling til højre … ret!”. 

a. Den taktiske enheds benævnelse (gruppe, deling, kompagni 
o.s.v.) benyttes altid i varslet. Hvor denne enhed ikke optræ-
der alene anvendes tillige enhedens faste nummer, f.eks. 
”Anden gruppe til højre … ret!”  Denne betegnelse anvendes 
altid når der kommanderes ”rør!”, undtagen når benævnel-
sen er ”parade”.  

b. Hvis der ikke ekserceres med taktiske enheder anvendes 
benævnelsen ”trop” som varsel. 
   

107. Et varsel skal indeholde oplysninger om udførelseskomman-
doens indhold, hvis dette afviger fra det forventelige, f.eks.: ”Giv agt 
- se t i l … venstre!” Ved at ”t i l” trækkes ud, varsles delingen om at 
udførelseskommandoen bliver ”venstre”. Udtales ordet ”til” kort, er 
det en oplysning om at udførelseskommandoen bliver ”højre”. 
 
108. I dette reglement er de ord eller stavelser, som skal udtales 
med eftertryk, angivet med understregning. Opholdet mellem varsel 
og udførelseskommando er angivet ved 3 prikker (…). Endvidere 
bemærkes: 

a. S p a t i e r i n g af ord forekommer. Dette angiver, at vars-
let skal ”trækkes ud” i udtalen, f.eks. ”Se l i g e … ud!” 

b. Uanset, at to-stavelses udførelseskommandoer som ”ge-
vær!” og ”skulder!” i det efterfølgende er stavet fuldt ud, er 
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det tilladt, at den kommanderende udtaler dem i en stavel-
se, f.eks. ”g’vær!” og ”skuld’r!”, dette for at give korrekt ef-
tertryk.  



2. Kapitel 
Eksercits på stedet 

 
 

A. Stillinger 
 
201. Rørstilling 
 Rørstilling er en hvilestilling. 

a. Soldaten står med en fodlængdes afstand mellem fødder-
ne, hvor hælene er på samme højde. Kroppen hviler lige 
meget på begge ben. Armene holdes naturligt strakte på 
ryggen, hvor højre hånd fatter om venstre håndled, og ven-
stre hånd holdes knyttet. Se fig. 201-203. 

b. Soldaten forbliver på sin plads i geleddet, dog må soldaten 
røre på sig. Skal soldaten stå i rørstillingen i længere tid, 
kan han med fordel lægge vægten frem på fodbalderne for 
at øge blodcirkulationen. Når intet andet befales må solda-
ten tale sagte med sidemændene, mens rørstillingen beva-
res. 

 
202. Retstilling 

Retstillingen er – i modsætning til rørstillingen - en stram stil-
ling, hvorfra bevægelser og våbengreb normalt udgår. I retstillingen 
står soldaten rank og stolt men med naturlig holdning. Der tales ikke 
i retstilling, dog svares der ved tiltale. 

a. Soldaten står med hælene samlet på samme højde, hvor 
fodspidserne danner en vinkel på 45º. Se fig. 204. 

b. Benene er strakte og overkroppen hviler lige meget på 
begge hofter. Overkroppen er hældt en anelse forover, så-
ledes at vægten er flyttet til fodbalderne. Brystkassen er 
skudt så meget frem, som et naturligt vejrtrækningsmønster 
tillader. Skuldrene skydes tilbage, naturligt sænkede og i 
samme højde. Se fig. 205.  
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c. Armene er strakte langs kroppens sider. Hænderne er knyt-
tede med tommelfingeren strakt nedad langs den fremad-
vendte side af hånden. Håndroden holdes fast mod låret. 
Se fig. 206. 



d. Hovedet holdes i absolut ro, lige og let tilbagetrukket med 
blikket rettet fremad. Se fig. 207. 

 
 

B. Overgange 
 
203. Giv agt 

Enkeltmand eller troppen står i rørstilling. 
a. På avertissementet ”Giv agt” bibeholdes rørstillingen, men 

opmærksomheden henledes på den kommanderende, for 
at høre kommende instruktion eller varsel. Det er ikke tilladt 
at røre på sig eller at tale med sidemændene. 

b. Anvendes enhedens betegnelse foran ”giv agt”, f.eks.: 
”Første deling giv agt” er det et avertissement om, at vars-
let angiver samlet retning til højre/venstre jf. pkt. 107.  

c. Når instruktionen er slut og den kommanderende ønsker at 
genetablere frihederne i rørstillingen kommanderes "1. trop 
… rør!”. 

 
204. At rette – at indtage retstilling fra rørstilling 

Bevægelsen udgår fra rørstilling.  
a. Kommando 

”Giv agt” ”Trop … ret!” 
b. Udførelse 

(1) På varslet ”Trop” lægges kroppens vægt over på højre 
ben, idet venstre ben strækkes og hælen løftes fra jor-
den. Krop og arme strækkes let, højre hånd holder sta-
dig om venstre håndled og venstre hånd er stadig knyt-
tet. Se fig. 208 

(2) På ordren ”ret!”sættes venstre fod hurtigt til højre fod. 
Samtidigt føres armene i én strakt bevægelse i stilling 
langs begge sider af kroppen. Se fig. 209. 

 
205. At røre – at indtage rørstilling fra retstilling 

Bevægelsen udgår fra retstilling.  
a. Kommando 

”n. trop … rør!” (n. er den taktiske enheds betegnelse) 
b.  Udførelse 
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(1) På varslet ”n. trop” bliver soldaten stående i retstilling. 



(2) På ordren ”rør!” flyttes venstre fod med en let bøjning 
og efterfølgende strækning af venstre ben en fodlæng-
de til venstre. Kroppen hviler lige meget på begge ben. 
Samtidig med at venstre ben flyttes, føres hænderne 
om på ryggen, hvor højre hånd fatter om venstre hånd-
led og venstre hånd er knyttet. Se fig. 210. 

 
206. Samlet retning fra rørstilling 
 Bevægelsen udgår fra rørstilling.  

a. Kommando (efter omstændighederne) 
(1) ”n. trop giv agt … n. trop til højre … ret!” 
(2) ”n. trop giv agt … n. trop t i l venstre …ret!” 
  (n. er den taktiske enheds betegnelse) 

 b. Udførelse 
(1) Alle indtager retstilling som angivet i pkt. 203, hvor 

varslet er ”Til højre/venstre” og ordren er ”ret!” 
(2) Samtidig med ordrens udførelse drejer soldaterne ho-

vedet til højre/venstre med undtagelse af fløjmanden. 
Hovedet drejes så meget til befalet side at venstre/  
højre øje er midt for kroppen.  

(3) Herefter bevæger soldaterne sig så meget frem eller 
tilbage, at de netop kan skimte tredje sidemands bryst. 
(Dette kaldes at rette). Se fig. 211. 

(4) Afstandene mellem geledder er, med mindre andet er 
befalet, en armslængde. Afstandene mellem roder er, 
med mindre andet er befalet, en overarmslængde. Sol-
daterne i forreste geled tager på øjemål afstanden og 
retter ind. Soldaterne i geledderne bagved stiller sig 
præcist bag soldaterne foran. Se fig. 212-213. 

(5) Retning skal foretages hurtigt og præcist. Hver enkelt 
soldat skal indtage den nøjagtige retstilling og stå lige i 
geleddet. Soldaten skal være meget påpasselig ikke at 
hælde hovedet og at brystet ikke skydes frem for bedre 
at kunne skimte tredje sidemands bryst. Soldaten skal i 
stedet flytte fødderne frem, tilbage eller til siderne og 
tilpasse retningen. 
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207. Samlet retning fra retstilling 
 Bevægelsen udgår fra retstilling og kan bringes til anvendelse 
når retning ønskes foretaget inden der røres.  
 a. Kommando (efter omstændighederne) 

(1)  ”Til højre … ret!” 
  (2) ”T i l venstre … ret!” 
 b. Udførelse 

(1) På varslet ”Til højre eller t i l venstre” foretages der in-
tet. 

(2) På ordren ”ret!” udfører soldaten en hurtig hoveddrej-
ning til befalet side med undtagelse af fløjmanden. Ho-
vedet drejes så meget til befalet side, at venstre/højre 
øje er midt for kroppen. 

 
208. Kontrol af retning 

a. Når flere træder an eller foretager samlet retning fra rør- el-
ler retstilling kontrollerer fløjmænd og soldater i 1. geled af-
stand med venstre arm. Armen tages ned når kontrollen er 
tilendebragt. Når det i øvrigt skønnes hensigtsmæssigt, be-
faler den kommanderende at mellemrummene kontrolleres. 
Se fig. 212-213. 

b. Den kommanderende kontrollerer også retningen; i roderne 
især sideretningen og i kolonnerne især fremadretningen. 
Fodspidsernes placering afgører retningens nøjagtighed. 
Dette gøres ved, at den kommanderende træder hen fem 
skridt fra den fløj, der rettes til, og retter de første tre solda-
ter i forreste geled ind i linien. Han kontrollerer herefter ret-
ningen i første geled og ændrer evt. på enkeltpersoner, om 
de skal længere frem eller tilbage. Således fortsættes til 
anden og tredje geled.  
Ved kontrol af sideretningen i roderne, kontrollerer han 
sideretningen mellem de to nærmeste soldater til fløjman-
den. Herefter kontrollerer han øvrige roder og ændrer evt. 
på enkeltpersoner, om de skal flytte i siden. 

c. Ved retning til venstre skal evt. huller i roderne stadig være 
rettet mod højre. Se fig. 222. 
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209. At sé lige ud 
Bevægelsen udgår fra retstilling. 
a. Kommando 

”Se l i g e … ud!” 
b. Udførelse 

(1) På varslet ”se l i g e” foretages der intet. 
(2) På ordren ”ud” udfører soldaten en hurtig hoveddrej-

ning, således at han igen ser lige ud.  
 
210. Befinder der sig en enhed til højre/venstre for den enhed, der 
rettes, og skal retningen ske til denne, ser højre/venstre fløjmand i 
den enhed der foretager retningen i befalet retning. 
 
 
C. Vendinger 
 
211. Vendinger kan udføres som kvarte vendinger (90º) og halve 
vendinger (180º). Kvarte vendinger kan foretages til venstre eller høj-
re, hvor imod halve vendinger altid udføres til højre. Vendinger udfø-
res på stedet og udgår fra retstilling. Det er vigtigt under vendinger-
ne, at armene holdes tæt til kroppen. 

a. Kvarte vendinger 
(1) Kommando 

”H ø j r e … om!” 
”V e n s t r e … om!” 

  (2) Udførelse 
(a) På varslet ” h ø j r e” eller ” v e n s t r e” foretages 

der intet. 
(b) På ordren ”om!” udfører soldaten 1. takt således: 

- Højre/venstre fodballe løftes lidt fra jorden. Ven-
stre/højre hæl løftes lidt fra jorden samtidig med 
at knæet bøjes lidt. 

- Venstre/højre fodballe sætter af og vendingen 
påbegyndes omkring højre/venstre hæl. Over-
kroppen laver et kraftigt ”vrid” mod højre/venstre. 

      - Højre/venstre fodballe sættes til jorden og krop-
pens vægt hviler på højre/venstre ben. Se fig. 
214. 
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(c) 2. takt udføres således: 
- Venstre/højre fod sættes hurtigt til højre/venstre 

hæl. Se fig. 215. 
b. Halve vendinger 

(1) Kommando 
”O m … kring!” 

  (2) Udførelse 
    (a) På varslet ”o m” foretages der intet. 
    (b) På ordren ”kring!” udfører soldaten 1. takt således: 

- Højre fodballe løftes lidt fra jorden. Venstre hæl 
løftes lidt fra jorden samtidig med, at knæet bø-
jes lidt. 

- Venstre fodballe sætter af og vendingen påbe-
gyndes omkring højre hæl. Overkroppen laver et 
kraftigt ”vrid” mod højre. 

- Højre fodballe sættes til jorden og kroppens 
vægt hviler på højre ben. Se fig. 216.  

    (c) 2. takt udføres således: 
- Venstre fod sættes hurtigt til højre hæl. Se fig. 

217. 
c. Ikke fuldførte vendinger 

Ikke fuldførte vendinger anvendes i forbindelse med at træ-
de ind jf. pkt. 213 (b). Efter 1. takt af vendingen fortsættes 
direkte over i march. 2. takt udføres således ikke. Se fig. 
218. 

 
 
D. Afstande og mellemrum 
 
212. At træde an 
 Bevægelsen kan udgå fra et igangværende arbejde, fra en hvi-
lestilling, eller hvis den kommanderende ønsker at kalde én eller fle-
re frem fra deres indtrådte plads i geleddet. Normalt trædes an på 
tre geledder med underarmsafstand mellem roderne og armslæng-
de afstand mellem geledderne. 

a. Kommando 
”Træd … an!” 
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b. Udførelse 
På varslet ”Træd” foretages 1. takt af at rette jf. pkt. 204. På 
ordren ”an!” foretages 2. takt af at rette jf. pkt. 204. Herefter 
foretages følgende: 
(1) Enkeltmand 

Soldaten træder hen til og indtager retstilling 2 skridt 
foran den kommanderende. Soldaten hilser og indtager 
derefter rørstilling. Se fig. 219. 

(2) Flere  
Højre fløjmand  træder hen til og indtager retstilling 2 
skridt foran den kommanderende. Alle øvrige træder 
hurtigt ind på plads i formationen i forhold til højre fløj-
mand. Alle indtager retstilling og retter ind til højre efter 
højre fløjmand. Se fig. 220. 
Når retning er tilendebragt kommanderer den kom-
manderende: ”Der er ro”. Højre fløjmand lader røre ved 
at kommandere: ”Psst!” På højre fløjmands ”Psst!” ind-
tager roderne rørstilling i umiddelbar forlængelse af 
hinanden (rullerør). Se fig. 221. 

(3) Hvis ikke andet befales trædes der altid an på 3 geled-
der, hvor første og sidste rode altid er lukket, se fig. 
222.  

(4) Skal bevægelsen foregå særligt hurtigt kan der befales: 
”Træd … an … løb!” 

 
213. At træde ind 
 Bevægelsen udgår fra rørstilling og anvendes af personel, der 
er kaldt frem fra deres plads i geleddet. 
 a. Kommando 

 ”Træd … ind!” 
b. Udførelse 

(1) Soldaten indtager retstilling jf. pkt. 204, hvor ”Træd” er 
varsel og ”ind!” er ordren. 

(2) Soldaten hilser i 2 sek. Se fig. 223. 
(3) Soldaten gør udfører 1. takt af kvart vending til højre og 

fortsætter til sin plads i geleddet.  
(a) Kommer soldaten fra bagerste geled, indtager han 

retstilling på sin plads i bagerste geled med front 
fremad.  
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(b) Kommer soldaten fra midterste geled, indtager han 
retstilling på sin plads, efter han har passeret gen-
nem bagerste geled, med front fremad. 

(c) Kommer soldaten fra forreste geled, indtager han 
retstilling på sin plads med front bagud. Herefter 
foretager soldaten en omkringvending. Se fig. 224-
225. 

  (4) Står geledderne rør, indtager de tre nærmeste soldater 
til højre for den indtrådte retstilling. Den indtrædende 
soldat retter ind efter soldaterne til højre, hvorefter han 
ser lige ud og sagte kommanderer ”Psst!”. Der ”rullerø-
res”. Er der ikke tre soldater til højre for den indtræ-
dende, rettes der stadig ind til højre med mindre at det 
er højre fløjmand, i så fald rettes ind til venstre efter 
samme princip. Se fig. 226-227. 

 
214. At træde af 

Bevægelsen udgår fra rørstilling. 
a. Kommando 

”Træd … af!” 
b. Udførelse 

(1) Soldaten indtager retstilling jf. pkt. 204, hvor ”Træd” er 
varsel og ”af!” er ordren. 

(2) Soldaten hilser i 2 sek. 
(3) Soldaten fjerner sig i den retning, der er mest hen-

sigtsmæssig for ham.  
 
215. Forandring af mellemrum i geleddet 

Skal mellemrummene i geledderne afvige fra det normale, be-
fales det som regel samtidig med kommandoen til opstilling, f.eks.: 
”Med arms afstand træd … an!” eller ”På to geledder træd … an!” 

Skal mellemrummene forandres efter der er trådt an, sker føl-
gende: 

Bevægelsen udgår fra rørstilling. 
a. Kommando (eksempler) 

(1) ”Med arms afstand fra højre fløj … tag … mellemrum!” 
Se fig. 228. 

(2) ”Til to håndsbredders mellemrum fra venstre fløj … slut 
… sammen!” 
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(3) Med to skridts afstand fra højre fløj … tag … mellem-
rum!” 

b. Udførelse 
På disse eksempelvise kommandoer foretages retning som 
angivet i pkt. 212, hvorefter afstande formindskes eller for-
øges i forhold til befalet fløj. Ved afstandsbestemmelser 
anvendes altid venstre arm. Når forandringen af mellem-
rummene er tilendebragt røres som angivet i pkt. 212.b.(2). 



 
Fig. 201. Rørstilling set forfra. Fig. 202. Rørstilling set fra siden. 

 

Fig. 203. Rørstilling set bagfra. 
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Fig. 204. Retstilling – fodvinkel. Fig. 205. Retstilling set fra siden – knyttet 

hånd. 

 

 

 

 
Fig. 206. Retstilling set skråt forfra. Fig. 207. Retstilling set forfra. 
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Fig. 208. At rette – varsel. Fig. 209. At rette – ordre. 

 

Fig. 210. At røre. 
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Fig. 211. At rette ind. 
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Fig. 212. Kontrol af retning – geledder. 
 

Fig. 213. Kontrol af retning – roder. 
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Fig. 214. Kvart vending 1. takt. Fig. 215. Kvart vending 2. takt. 

 

 
Fig. 216. Halv vending 1. takt. Fig. 217. Halv vending 2. takt. 
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Fig. 218. Ikke fuldført vending – overgang til 
march. 

 

Fig. 219. At  træde an enkeltmand. 
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Fig. 220. At træde an - flere.  
 

Fig. 221. At træde an – rullerør. 
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Fig. 222. Principskitser for placering ved ”Træd … an!”. 

 

 

Fig. 223. At træde ind – hilsen. 
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Fig. 224. At træde ind – før vendingen (indtrådt) 
 

Fig. 225. At træde ind – efter vendingen (indtrådt) 
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Fig. 226. At træde ind – indretning mod venstre. 
 

Fig. 227. At træde ind – indretning mod højre. 
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Fig. 228. At forandre mellemrum i geleddet. 
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3. Kapitel 
Eksercits under bevægelse 

 
 

A. March 
 
301. At sætte i march - retmarch (almindelig march) 

Bevægelsen iværksættes fra retstilling. 
a. Kommando 

”Trop … march!” 
b. Udførelse 

(1) På varslet ”Trop” sker der intet. 
(2) På ordren ”march!” sker følgende samtidigt:  

(a) Venstre ben sættes med strakt knæ og vrist ét 
skridt frem. Venstre fod sættes fast til jorden (med 
appel).  

(b) Højre arm svinges naturligt strakt frem til en vinkel 
på 45º og venstre arm naturligt strakt tilbage til en 
vinkel på 30º.  

(c) Ryggen holdes rank og hovedet hviler lige på 
skuldrene. Se fig. 301. 

    (d)  Hænderne er knyttet som for retstilling beskrevet.  
  Marchen udføres med stolthed, holdning og med en 

naturlig, men ensartet og taktbunden gang. Skridt-
længden er ca. 80 cm regnet fra hæl til hæl og 
skridtkadencen er 120 skridt i min. Se fig. 302. 

c. Ønskes ændringer i formationen kan kommandoen ”Enkelt-
kolonne … march!” anvendes, se pkt. 314. 

 
302. Giv agt march 

Giv agt march anvendes ved honnøraflæggelser og udføres fra 
retmarch. 

a. Kommando 
”Giv agt!” 
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b. Udførelse 
Ordren gives når venstre fod sættes til jorden. Næste gang 
venstre fod sættes til jorden sker dette med en appel. Giv 
agt marchen er iværksat og ændringer i forhold til retmar-
chen er: 
(1) Marchen udføres med stram holdning, hvor ryggen er 

strakt, brystet skudt frem, og skuldrene en anelse tilba-
ge.  

(2) Hovedet hviler lige på skuldrene og der ses lige frem.  
(3) Armenes sving fremhæves ved, at armene er helt strak-

te, hvor der knækkes i håndledet. Fremsvinget er i en 
vinkel på 45º og tilbagesvinget er i en vinkel på 30º. Se 
fig. 303. 

 
303. Giv agt marchens ophør 

Når retmarchen ønskes genoptaget fra giv agt march sker det 
således: 
 a. Kommando 

”A l m i n d e l i g … march!” 
 b. Udførelse 

(1) På varslet ”A l m i n d e l i g” sker der intet 
(2) Ordren ”march” gives når venstre fod sættes til jorden. 

Næste gang venstre fod sættes til jorden sker dette med 
en appel. Der marcheres herefter retmarch. 

 
304. Rørmarch 

Rørmarch giver en del friheder under marchen i forhold til ret- 
og giv agt march. Under rørmarchen kan der tales med sidemanden 
og armsvingene kan undlades. Endvidere kan den kommanderende 
supplere med at give tilladelse til at ryge og til midlertidigt at lempe 
påklædning og våbenføring. Iværksættelse af rørmarch sker således: 
 a. Kommando 

”n. trop  … rør!” 
 b. Udførelse 

(1) På varslet ”n. trop” sker der intet. 
(2) Ordren ”rør!” gives når venstre fod sættes til jorden. 

Næste gang venstre fod sættes til jorden sker dette med 
en appel. Der marcheres herefter rørmarch. Se fig. 304. 
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305. Rørmarchens ophør 
Når retmarchen ønskes genoptaget fra rørmarch sker det såle-

des: 
 a. Kommando 

” A l m i n d e l i g … march!” 
 b. Udførelse 

(1) På varslet ” A l m i n d e l i g” sker der intet. 
(2) Ordren ”march!” gives når venstre fod sættes til jorden. 

Næste gang venstre fod sættes til jorden sker dette med 
en appel. Der marcheres herefter retmarch. 

 
306. March uden trit 

Under rørmarch kan det findes mindre hensigtsmæssigt at mar-
chere i taktbunden gang, f.eks. i terræn. March uden trit iværksættes 
således: 
 a. Kommando 

”U d e n … trit!” 
 b. Udførelse 

(1) På varslet ”U d e n” sker der intet. 
(2) Ordren ”trit!” gives når venstre fod sættes til jorden. Der 

marcheres herefter uden trit. Indbyrdes mellemrum og 
afstand bevares. 

 
307. Overgang fra march uden trit til march i takt 

Når den taktbundne gang ønskes genoptaget fra rørmarch sker 
det således: 
 a. Kommando 

” A l m i n d e l i g … march!” 
 b. Udførelse 

(1) På varslet ” A l m i n d e l i g” sker der intet. 
(2) På ordren ”march!”, afpasser soldaten sine skridt og 

kommer hurtigst muligt tilbage i takt med de øvrige. Her 
kan soldaten med fordel anvende ”at træde om”, se pkt. 
308. Det er hensigtsmæssigt, at den kommanderende 
”tæller” takten. Dette kan foregå ved at tælle ”én!” når 
venstre ben sættes til jorden, ”to!” næste gang venstre 
ben sættes til jorden o.s.v. (normalt tælles kun til fire, 
hvorefter der startes forfra).  
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308. At træde om 
Hvis en eller flere, af de marcherende, ikke er i takt, rettes dette 

således: 
 a. Kommando 

”Træd … om!” 
 b. Udførelse 

(1) På varslet ”Træd” sker der intet. 
(2) På ordren ”om!” sættes bagerste fod på højde med for-

reste, som herefter sættes frem til et almindeligt skridt 
(”gadedrengehop”). Flytning af fødderne udføres i den 
tid det tager at tage ét skridt.  

 
309. At gøre holdt 

At gøre holdt kan ske på to måder: ”Langt holdt” eller ”kort 
holdt”. ”Langt holdt” anvendes normalt, men skal marchen bringes til 
øjeblikkelig standsning, f.eks. af sikkerhedsmæssige årsager, an-
vendes ”kort holdt”. 
 a. Kommando (ens for begge typer holdt) 

”Trop … holdt!” 
 b. Udførelse 

(1) Langt holdt: 
- Varslet ”Trop” udtales når venstre fod sættes til jor-

den. Næste gang venstre fod sættes i jorden sker det-
te med en appel. 

- Ordren ”holdt!” udtales x. skridt (hvor x. angiver et uli-
ge antal) efter varslet (normalt fem), lige inden højre 
fod sættes til jorden.  

-  Næste gang venstre fod sættes til jorden sker dette i 
et halvt skridt, hvorefter højre fod sættes til venstre, 
og der gøres holdt i retstilling. Se fig. 305-306. 

(2) Kort holdt: 
- Varslet ”Trop” udtales når venstre fod sættes til jor-

den.  
- Ordren ”holdt!” udtales umiddelbart efter, inden højre 

fod sættes i jorden. 
- Næste gang venstre fod sættes til jorden sker dette i 

et halvt skridt, hvorefter at højre fod sættes til venstre, 
og der gøres holdt i retstilling. Se fig. 305-306. 
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B. Retning under march  
 
310. Retning under marchen 

Under bevægelse tages retning i siden til højre. 
 

311. Ændring af marchretning 
Ændringer af marchretningen kan ske ved, at den kommande-

rende angiver et nyt retningspunkt for marchen. F.eks.: ”Lige ud i 
krydset”. Ønskes marchretningen ændret 90º kommanderes: 
”Svingning til højre/venstre”. Ønskes marchretningen ændret 180º 
kommanderes: ”Svingning to gange til højre/venstre”. 

 
 
C. Ændringer af opstilling 
 
312. At åbne og slutte geledder 

a. At åbne geledder  
Åbning af geledderne sker ved f.eks. eftersyn af påklæd-
ning, våben og udrustning. Åbning af geledder sker fra rør-
stilling således: 

  (1) Kommando 
”1. geled med x. skridt, 2. geled med x. skridt … fremad 
… march!” (hvor x. angiver et ulige antal, normalt an-
vendes for 1. geled fem skridt og 2. geled tre skridt). 

  (2) Udførelse 
(a) På varslet ”fremad” udfører alle geledder 1. takt af 

at rette som angivet i pkt. 204.b.(1).  
(b) På ordren ”march!” udfører alle geledder 2. takt af 

at rette som angivet i pkt. 204.b.(2). 
(c) Marchtakten efter, iværksætter 1. og 2. geled mar-

chen fremad med befalet antal skridt. 3. geled bli-
ver stående i retstilling. Se fig. 307. 

(d) Samtidig med, at 1. geled gør holdt i retstilling, dre-
jer soldaterne i 1. og 2. geled hovederne og ser til 
højre. 1. og 2. geled retter til højre. Se fig. 308. 

(e) Når retning er tilendebragt kommanderer den 
kommanderende: ”Der er ro”. Højre fløjmand lader 
røre ved at kommandere: ”Psst!” På højre fløj-
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mands ”Psst!” indtager roderne rørstilling i umid-
delbar forlængelse af hinanden (rullerør). Se fig. 
309. 

b. At slutte geledder  
Når eftersynet er tilendebragt, sluttes geledderne således: 

  (1) Kommando 
”1. og 2. geled på plads … march!”  

  (2) Udførelse 
(a) På varslet ”plads” udfører alle geledder 1. takt af at 

rette som angivet i pkt. 204.b.(1).  
(b) På ordren ”march!” udfører alle geledder 2. takt af 

at rette som angivet i pkt. 204.b.(2). 
(c) Marchtakten efter, iværksætter 1. og 2. geled en 

halv vending. 3. geled bliver stående i retstilling. 
Se fig. 310. 

(d) Marchtakten efter påbegyndes marchen med 
samme antal skridt som da geledderne skulle åb-
nes. Se fig. 311. 

(e) Marchtakten efter, at 1. geled er kommet på plads i 
retstilling, foretager 1. og 2. geled en halv vending. 
Se fig. 312. 

(f) Marchtakten efter, drejes hovedet og der ses til 
højre. Alle geledder retter til højre. Se fig. 313. 

(g) Når retning er tilendebragt kommanderer den 
kommanderende: ”Der er ro”. Højre fløjmand lader 
røre ved at kommandere: ”Psst!” På højre fløj-
mands ”Psst!” indtager roderne rørstilling i umid-
delbar forlængelse af hinanden (rullerør). Se fig. 
314. 

 
313. At vinkle geledder om venstre/højre fløj 

At opstille geledderne i vinkel om venstre/højre fløj (”heste-
sko”) egner sig fint til instruktioner eller undervisning. At vinkle ge-
ledderne sker således: 

a. At vinkle geledder  
  (1) Kommando 

”1. geled i vinkel om højre/venstre fløj, 2. geled i vinkel 
om venstre/højre fløj … fremad … march!”  
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  (2) Udførelse 
(a) På varslet ”fremad” udfører alle geledder 1. takt af 

at rette som angivet i pkt. 204.b.(1).  
(b) På ordren ”march!” udfører alle geledder 2. takt af 

at rette som angivet i pkt. 204.b.(2). 
(c) Marchtakten efter, iværksætter 1. geled marchen 

fremad og til højre/venstre om 2. geleds højre/ 
venstre fløj. Det er her vigtigt, at soldaterne i 1. ge-
led afpasser deres skridt således, at sideretningen 
bevares. Se fig. 315. 

(d) Marchtakten efter at 1. geled har gjort holdt i ret- 
stilling, foretager geleddet en halv vending. 

(e) Samtidig med, at den halve vending er tilende-
bragt, drejes hovedet og der ses til højre. 1. geled 
retter til højre. Se fig. 316. 

(f) Marchtakten efter, iværksætter 2. geled marchen 
fremad og til venstre/højre om 3. geleds venstre/ 
højre fløj. Det er igen vigtigt, at soldaterne i 2. ge-
led afpasser deres skridt således, at sideretningen 
bevares. Se fig. 317. 

(g) Marchtakten efter at 2. geled har gjort holdt i ret- 
stilling, foretager geleddet en halv vending. 

(h) Samtidig med at den halve vending er tilendebragt, 
drejes hovedet og der ses til højre. 2. geled retter 
til højre. Se fig. 318. 

(i) Når retning er tilendebragt kommanderer den 
kommanderende: ”Der er ro”. Højre fløjmand i det 
geled der har foretaget vinkling til højre, lader røre 
ved at kommandere: ”Psst!” På højre fløjmands 
”Psst!” indtager roderne rørstilling i umiddelbar for-
længelse af hinanden (rullerør). Se fig. 319. 

 b. At slutte geledder  
Når instruktionen eller undervisningen er tilendebragt, slut-
tes geledderne således: 

  (1) Kommando 
”1. og 2. geled på plads … march!”  
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  (2) Udførelse 
(a) På varslet ”plads” udfører alle geledder 1. takt af at 

rette som angivet i pkt. 204.b.(1).  
(b) På ordren ”march!” udfører alle geledder 2. takt af 

at rette som angivet i pkt. 204.b.(2). 
(c) Marchtakten efter iværksætter 2. geled marchen 

fremad og til højre/venstre om 3. geleds højre/ 
venstre fløj. Det er her vigtigt, at soldaterne i 2. ge-
led afpasser deres skridt således, at sideretningen 
bevares. Se fig. 320. 

(d) Marchtakten efter at 2. geled har gjort holdt i ret- 
stilling, foretager geleddet en halv vending.  

(e) Samtidig med, at den halve vending er tilende-
bragt, drejes hovedet og der ses til højre. 2. geled 
retter til højre. Se fig. 321. 

(f) Marchtakten efter iværksætter 1. geled marchen 
fremad og til venstre/højre om 2. geleds ven-
stre/højre fløj. Det er vigtigt, at soldaterne i 2. ge-
led afpasser deres skridt således, at sideretningen 
bevares. Se fig. 322. 

(g) Marchtakten efter at 1. geled har gjort holdt i ret- 
stilling, foretager geleddet en halv vending. 

(h) Samtidig med at den halve vending er tilendebragt, 
drejes hovedet og der ses til højre. 1. geled retter 
til højre. Se fig. 323. 

(i) Når retning er tilendebragt kommanderer den 
kommanderende: ”Der er ro”. Højre fløjmand lader 
røre ved at kommandere: ”Psst!” På højre fløj-
mands ”Psst!” indtager roderne rørstilling i umid-
delbar forlængelse af hinanden (rullerør). Se fig. 
324. 

 
 
D. Ændringer af formationer 
 
314. At ændre formation fra marchkolonne til enkeltkolonne 

At ændre formationen under march viser sig hensigtsmæssigt 
når enheden skal gennem en snæver passage, ned ad trapper  
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o.lign. Ændring af formation fra marchkolonne til enkeltkolonne sker 
således: 
 a. Kommando 

”Enkeltkolonne … march!” 
 b. Udførelse 

(1) På varslet ”Enkeltkolonne” sker der intet. 
(2) På ordren ”march!” fortsætter 1. geled fremad, 2. og 3. 

geled marchere på stedet. Når 1. geleds kø når frem til 
2. geleds téte, slutter 2. geled på 1. geled og forsætter 
marchen fremad. Når 2. geleds kø når frem til 3. geleds 
téte, slutter 3. geled på 2. geled og fortsætter marchen 
fremad. Se fig. 325. 

 
315. At ændre formation fra enkeltkolonne til marchkolonne 

Ændring af formation fra enkeltkolonne til marchkolonne sker 
således: 
 a. Kommando 

”Marchkolonne … march!” 
 b. Udførelse 

(1) På varslet ”Marchkolonne” sker der intet. 
(2) På ordren ”march!” marcherer 1. geled på stedet, 2. og 

3. geled marcherer på plads, til højre for 1. geled. Når 
alle tre geledder er på plads og har påbegyndt march på 
stedet, kommanderer den kommandohavene: ”A l m i n 
d e l i g … march!”. På varslet ”A l m i n d e l i g” foreta-
ges der intet. Ordren ”march!” kommanderes, når ven-
stre fod sættes til jorden. Næste gang venstre fod sæt-
tes til jorden sker dette med en appel, og marchen fort-
sætter som retmarch. Se fig. 326. 

 
 
E. Løb 
 
316. At løbe 

a.  At overgå fra retmarch til løb 
  (1) Kommando 

  ”K l a r … løb!” 
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  (2) Udførelse 
(a) På varslet ”K l a r” sker der intet. 
(b) Ordren ”løb!” udtales når venstre ben sættes til jor-

den. Næste gang venstre ben sættes til jorden, på-
begyndes løbet. 

(c)  Løb foretages i trit, hvor afstande og sideretning be-
vares. Med mindre andet befales, med en skridt-
længde på ca. 1 m og en kadence på 170 skridt i 
minuttet. Armene svinges afslappet i løberytmen, 
hvor vinklen mellem under- og overarm er ca. 90°. 
Se fig. 327. 

b.  At overgå fra løb til retmarch 
  (1) Kommando 

  ”A l m i n d e l i g … march!” 
  (2) Udførelse 

(a) På varslet ” A l m i n d e l i g” sættes skridtkadence 
og længde ned. 

(b) Ordren ”march!”, udtales når venstre ben sættes til 
jorden. Næste gang venstre ben sættes til jorden, 
påbegyndes retmarchen. 

 
317. At overgå fra løb til løb uden trit 

Ønsker den kommanderende at løbet skal foregå uden trit, kan 
det ske således:”.  
 a. Kommando 

”U d e n ... trit!” 
 b. Udførelse 

 (1) På varslet ”U d e n” sker der intet. 
(2) Ordren ”trit!”, udtales når venstre ben sættes til jorden. 

Næste gang venstre ben sættes til jorden, påbegyndes 
løbet uden trit.  

 
318. At overgå fra løb uden trit til løb  

a. Kommando 
” A l m i n d e l i g … løb!” 

 b.  Udførelse 
(1) På varslet ” A l m i n d e l i g” sættes skridtkadence og 

skridtlængde ned. 
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(2) På ordren ”løb!”, afpasser soldaten sine skridt og kom-
mer hurtigst muligt tilbage i takt med de øvrige. Det er 
hensigtsmæssigt, at den kommanderende ”tæller” tak-
ten. 

 
 
 
 



 
 
 
 

Fig. 301. At sætte i march – retmarch. 
 

Fig. 302. At marchere – retmarch. 
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Fig. 303. At marchere – giv agt march. 
 

Fig. 304. At marchere – rørmarch uden trit. 
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Fig. 305. At gøre holdt – venstre bens ½ skridt. 
 

Fig. 306. At gøre holdt – afslutning i retstilling. 
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Fig. 307. At åbne geledder – marchen fremad. 
 

Fig. 308. At åbne geledder – at rette ind. 
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Fig. 309. At åbne geledder – at røre. 
 

Fig. 310. At lukke geledder – marchen tilbage. 
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Fig. 311. At lukke geledder – marchen afsluttet. 
 

Fig. 312. At lukke geledder – vendingen. 
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Fig. 313. At lukke geledder – at rette ind. 
 

Fig. 314. At lukke geledder – at røre (rullerør). 
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Fig. 315. At vinkle geledder – marchen fremad 1. geled. 
 

Fig. 316. At vinkle geledder – vendingen 1. geled. 
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Fig. 317. At vinkle geledder – marchen fremad 2. geled. 
 

Fig.  318. At vinkle geledder – vendingen 2. geled. 
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Fig. 319. At vinkle geledder – at røre (rullerør). 
 

Fig. 320. At slutte geledder – marchen tilbage 2. geled. 
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Fig. 321. At slutte geledder – vendingen 2. geled. 
 

Fig. 322. At slutte geledderne – marchen tilbage 1. geled. 
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Fig. 323. At slutte geledderne – vendingen 1. geled. 
 

Fig. 324. At slutte geledderne – at røre (rullerør). 
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Fig. 325. At ændre formation fra marchkolonne til enkeltkolonne - 2. geleds téte slutte på 
1. geleds kø. 
 

Fig. 326. At ændre formation fra enkeltkolonne til marchkolonne - 1. og 2. geleds march på 
stedet. 
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Fig. 327. Løb. 
 



4. Kapitel 
Hilsen 

 
 

A. Grundlæggende bestemmelser 
 
401. Generelle bestemmelser  

De overordnede bestemmelser for honorering og afgivelser af 
æresbevisninger fremgår af FKOBST 202-4, Ceremoniel i Forsvaret 
pkt. 201–216. Bestemmelser vedrørende omgangsformer og 
hilsepligt er også optaget i HRN 212-10/4, Grundbog for menige pkt. 
8.2. 

 
402. Militær hilsen  

Den militære hilsen kan foretages med og uden 
hovedbeklædning, på stedet eller under bevægelse, samt med eller 
uden våben. Den militære hilsen udføres med en stram, men 
naturlig holdning. Den der hilser, ser frit på den, der skal hilses. Når 
to eller flere soldater på stedet hilser varer hilsnen i 2 sek. 
 
 
B. Hilsen på stedet 
 
403. At hilse uden våben  

a. Med hovedbeklædning 
(1) Soldaten indtager. Hilsnen udføres således:  

(a) Højre hånd føres hurtigt i én glidende bevægelse i 
tre trin således: 
1.  1. trin: Højre underarm og overarm danner en 

vinkel på 90°, hvor albuen holdes i siden. Se 
fig. 401. 

2.  2. trin: Højre hånd strækkes med fingrene 
samlet og vinkles 90º på underarmen. Se fig. 
402. 

3. 3. trin: Højre hånd føres til hovedet til 
fingerspidserne rører tindingen. Se fig. 403. 
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 (b) Venstre arm holdes strakt langs siden af kroppen, 
som i retstilling. Se fig. 404. 

(2) Hilsnen afsluttes ved at soldaten hurtigt, i en lige 
bevægelse langs siden af kroppen, fører hånden 
tilbage i retstilling.  

(3) Hvis den der hilses er under bevægelse, følger 
soldaten den hilste med øjnene, fra 5 skridt før til 3 
skridt efter, idet hovedet drejes så meget i den retning 
der hilses i, at venstre/højre øje er midt for kroppen. Se 
fig. 405.  

b. Uden hovedbeklædning 
Soldaten indtager retstilling og front mod den, der hilses. 
Se fig. 406-407. 

 
404. At hilse med våben  

Se tillæg A-E. 
 
 

C. Hilsen under bevægelse 
 
405. At hilsen uden våben  

a. Med hovedbeklædning 
(1) 5 skridt før soldaten er ud for den, som hilses, udfører 

han hilsnen således:  
(a) Højre hånd føres hurtigt i én glidende bevægelse i 

tre trin således: 
1.  1. trin: Højre underarm og overarm danner en 

vinkel på 90°, hvor albuen holdes i siden. Se 
fig. 401. 

2.  2. trin: Højre hånd strækkes med fingrene 
samlet og vinkles 90º på underarmen. Se fig. 
402. 

3. 3. trin: Højre hånd føres til hovedet til 
fingerspidserne rører tindingen. Se fig. 403. 

 (b) Venstre arm holdes strakt langs siden af kroppen, 
som i retstilling. Se fig. 408. 
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(2) Soldaten lader den der hilses følge med øjnene. 
(Hovedet drejes og hånden følger drejningen). Når 
soldaten er på højde med den der hilses, ser han lige 
ud. 3 skridt efter passage af den der hilses, afsluttes 
hilsnen ved, at soldaten hurtigt fører højre hånd, i en 
lige bevægelse langs siden af kroppen, tilbage i 
retstilling. Se fig. 409. 

(3) Soldaten fortsætter herefter sin bevægelse med 
naturlige armsving.  

 b. Uden hovedbeklædning 
Soldaten hilser som angivet i pkt. 405.a., idet dog begge 
arme holdes strakte langs siden af kroppen. Se fig. 410-
411. 

 
406. At hilse med våben  

Se tillæg A-E. 
 
 

D. Honnøraflæggelse på stedet 
 

407. Honnøraflæggelse på stedet kan foretages med og uden 
våben. Er våben medtaget honoreres jf. tillæg A-E. 
 
408. At se til højre/venstre 

Honnøraflæggelsen udgår fra retstilling og anvendes ved 
honnøraflæggelser på stedet således: 

a. Kommando 
(1) ”Giv agt! ... Se til ... højre!” 
(2) ”Giv agt! ... Se t i l ... venstre!” 

b. Udførelse 
Retstillingen bibeholdes og hovedet drejes hurtigt til befalet 
side, således at modsatte øje er midt for kroppen. Se fig. 
412. 

 
409. At se lige ud 

Afslutningen på honnøraflæggelsen udgår fra retstilling, hvor 
hovedet er drejet til højre/venstre således: 
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 a. Kommando 
  ”Se l i g e ... ud!” 
 b. Udførelse 

Hovedet drejes hurtigt tilbage i retstilling. 
 

410. Ved foresattes inspektion (afskridtning af fronten), aflægges 
honoreringen efter samme kommando som i pkt. 412. Soldaten skal 
selvstændigt følge den, der honoreres, med øjnene 5 skridt før til 3 
skridt efter (hovedet drejes). Soldaten afslutter honoreringen ved 
hurtigt at dreje hovedet tilbage i retstilling. Den kommanderende vil 
herefter kommandere: ”Se l i g e ... ud!”, med lavere stemmeføring, 
da alle selvstændigt har drejet hovedet tilbage i retstilling. Se fig. 
413. 

 
 

E. Honnøraflæggelse under bevægelse 
 

411. Honnøraflæggelse under bevægelse kan foretages med og 
uden våben. Er våben medtaget honoreres jf. tillæg A-E. 
 
412. At se til højre/venstre 

Honnøraflæggelsen udgår fra retmarch og anvendes ved 
honnøraflæggelser under bevægelse således: 
 a. Kommando 

(1) ”Giv agt! ... Se til ... højre!” 
(2) ”Giv agt! ... Se t i l ... venstre!” 

 b. Udførelse 
(1) På varslet sker der intet. Den kommanderende kan 

med fordel kommandere: ”Giv agt ... se til/t i l” over tre 
skridt og kommanderer hver gang venstre fod sættes til 
jorden. 

(2) Ordren ”højre/venstre!” kommanderes når venstre fod 
sættes til jorden. Næste gang venstre fod sættes til 
jorden sker det med en appel, og først her starter giv 
agt marchen. Samtidig drejes hovedet så meget i 
befalet retning, at venstre/højre øje er midt for kroppen. 
Armenes sving fremhæves ved, at armene er helt 
strakte, hvor der knækkes i håndledet. Fremsvinget er i 
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en vinkel på 45º og tilbagesvinget er i en vinkel på 30º. 
Se fig. 414. 

 
413. At se lige ud 

Afslutningen på honnøraflæggelsen udgår fra giv agt march, 
hvor hovedet er drejet til højre/venstre således: 
 a. Kommando 
  ”Se l i g e ... ud!” 
 b. Udførelse 

(1) På varslet sker der intet. Den kommanderende kan 
med fordel kommandere: ”Se l i g e” over to skridt og 
kommanderer hver gang venstre fod sættes til jorden. 

(2) Ordren ”ud!” kommanderes når venstre fod sættes til 
jorden. Næste gang venstre fod sættes til jorden sker 
det med en appel. Samtidig drejes hovedet hurtigt 
tilbage til udgangsstillingen, og retmarchen 
iværksættes. Se fig. 415. 

 



 
Fig. 401. At hilse med hovedbeklædning 1. 
trin. 

Fig. 402. At hilse med hovedbeklædning 2. 
trin. 
 

 

 
 

 

Fig. 403. At hilse med hovedbeklædning 3. 
trin.  
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Fig. 404. At hilse med hovedbeklædning. Fig. 405. At hilse med hovedbeklædning på 

stedet. 
 

 
Fig. 406. At hilse uden hovedbeklædning. Fig. 407. At hilse uden hovedbeklædning på 

stedet. 
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Fig. 408. At hilse med hovedbeklædning 
under bevægelse (før mødet). 

Fig. 409. At hilse med hovedbeklædning 
under bevægelse (efter mødet).  
 

 
Fig. 410. At hilse uden hovedbeklædning 
(før mødet). 

Fig. 411. At hilse uden hovedbeklædning 
(efter mødet). 
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Fig. 412. At aflægge honnør på stedet – at se til højre. 
 

Fig. 413. At aflægge honnør på stedet – at se til højre ved afskridtning af fronten. 
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Fig. 414. At aflægge honnør under bevægelse – at se til højre. 
 

Fig. 415. At aflægge honnør under bevægelse – at se lige ud. 
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5. Kapitel 
Fane 

 
 

A. Grundlæggende bestemmelser 
 
501. Dette kapitel omhandler eksercits med fane. I kapitlet anven-
des ordet fane både om de kongelige indviede faner/estandarter og 
de ikke kongelige indviede faner. Embeds-, kommando- og skolefa-
ner kan ekserceres som anført i dette kapitel. Faneceremoniel m.v. 
er optaget i kapitel 5 i FKOSBST 202-4 Ceremoniel i Forsvaret. 
 
502. Opbevaring og transport af fane 

a. Opbevaring 
Fanen opbevares normalt afdækket, udrullet og under tilsyn 
i et passende lokale. 

b. Transport 
Transport af fanen til ceremoniel brug sker normalt i 
sammenrullet og tildækket stand. 
(1) Ved transport over længere afstande anvendes normalt 

et passende, lukket køretøj, hvor fanen kan anbringes 
således, den ikke lider overlast. 

(2) Ved transport over kortere afstande kan fanen føres i et 
fanekommando. Se pkt. 512.  

 
 
B. Stillinger 
 
503. Rørstilling med fane 
 Fanebæreren står i rørstilling. Se pkt. 201. Fanestangens dup-
sko er placeret på jorden ved den udvendige side af højre fod. Fane-
stangen er tilnærmelsesvis lodret og kan hviles op ad højre skulder. 
Højre arm er naturligt strakt. Højre hånd omfatter stangen med tom-
mel- og lillefinger bagpå og de tre øvrige fingre foran. Se fig. 501. 
 
 

 
HRN 990-001  501 DEC 01 



504. Retstilling med fane 
Fanebæreren står i retstilling. Se pkt. 202. Fanestangens dup-

sko er placeret på jorden ved den udvendige side af højre fod. Fa-
nestangen er lodret og tæt på højre skulder. Højre arm er naturligt 
strakt. Højre hånd omfatter stangen med tommel- og lillefinger bag-
på og de tre øvrige fingre foran. Se fig. 502. 
 
505. At rette med fane 

a. Kommando 
  ”Giv agt” ”Parade ... ret!” (efter omstændighederne)  

b. Udførelse 
(1) Fanebæreren lægger på varslet ”Parade”, kroppens 

vægt over på højre ben, idet venstre ben strækkes og 
hælen løftes fra jorden. Venstre arm føres udad såle-
des, at over- og underarm danner en vinkel på 45º, 
hvor venstre albue holdes tæt ind til kroppen. Fane-
stangen føres til lodret og væk fra hvilestillingen op ad 
højre skulder. Se fig. 503. 

(2) På ordren ”ret!” sættes venstre fod hurtigt sammen til 
højre fod. Samtidigt føres venstre arm på plads, langs 
venstre side af kroppen, som i retstilling. Se fig. 504. 

 
506. At røre med fane 

a. Kommando 
  ”Parade ... rør!” (efter omstændighederne) 
 b. Udførelse 

Fanebæreren indtager rørstilling som angivet i pkt. 205. 
Fanestangen er tilnærmelsesvis lodret og kan hviles mod 
højre skulder. Se fig. 501. 

 
 
C. Eksercits med fane 
 
507. At skuldre fane uden faneskulderrem 

Fanen skuldres når den kommanderende kommanderer: ” Ge-
vær i ... hvil!” eller ”Giv agt ... p r æ s e n t é r ... gevær!” Bevægel-
sen udgår fra retstilling således: 
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a. 1. takt: Fanebæreren løfter med højre hånd fanestangen så 
meget at højre underarm rører fanestangen. Samtidigt gri-
ber venstre hånd, i fuldt greb, omkring fanestangen under 
højre albue (venstre over- og underarm danner en vinkel på 
90º). Se fig. 505 

b. 2. takt: Fanebæreren fører, i en lodret bevægelse, højre 
hånd til fanestangens dupsko. Højre hånds overside vender 
fremad og fingrene placeres således: Tommelfingeren ind-
vendigt, pege- og langfingeren under dupskoen og ring- og 
lillefingeren udvendigt. Se fig. 506 

c. 3. takt: Fanebæreren fører venstre arm på plads, langs 
venstre side af kroppen, som i retstilling. Se fig. 507 

 
508. At skuldre fane med faneskulderrem 

Fanen skuldres når den kommanderende kommanderer: ” Ge-
vær i ... hvil!” eller ”Giv agt ... p r æ s e n t é r ... gevær!” Bevægel-
sen udgår fra retstilling således: 

a. 1. takt: Fanebæreren løfter med højre hånd fanestangen så 
meget, at højre underarm rører fanestangen. Samtidigt gri-
ber venstre hånd, i fuldt greb, omkring fanestangen under 
højre albue (venstre over- og underarm danner en vinkel på 
90º). Se fig. 508. 

b. 2. takt: Fanebæreren fører, i en lodret bevægelse, højre 
hånd til fanestangens dupsko. Højre hånd fører fanestan-
gens dupsko på plads i fanehylsterskoen. Højre hånds 
overside vender fremad og fingrene placeres således: 
Tommelfingeren indvendigt, pege- og langfingeren under 
fanehylsterskoen og ring- og lillefingeren udvendigt. Se fig. 
509. 

c. 3. takt: Fanebæreren fører venstre arm på plads, langs 
venstre side af kroppen, som i retstilling. Se fig. 510. 

 
509. At tage fane i hvil 

Bevægelsen udgår med skuldret fane, og iværksættes uden 
kommando, når der sættes i march med fanen. 

Fanebæreren fører højre hånd lige frem, ca. tre håndsbredder, 
eller så langt som faneskulderremmen tillader. Fanestangen kan så-
ledes hvile på højre skulder. Se fig. 511. 
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510. At tage fane ved fod 
Fanen tages ved fod, når den kommanderende kommanderer: 

” Gevær ved ... fod!” Bevægelsen udgår fra retstilling således: 
a. 1. takt: Fanebæreren fatter med venstre hånd, i fuldt greb, 

om fanestangen således, at venstre over- og underarm 
danner en vinkel på 90º. Se fig. 512. 

b. 2. takt: Fanebæreren lader fanen, lempeligt, glide gennem 
begge hænder til jorden (foretages ikke i marchtakt). Er fa-
neskulderrem anlagt, løftes dupskoen først ud af fane-
hylsterskoen. Højre hånd fatter om fanestangen som angi-
vet i pkt. 503. Se fig. 513. 

c. 3. takt: Fanebæreren fører venstre arm på plads, langs 
venstre side af kroppen, som i retstilling. Se fig. 514. 

 
 
D. Honnøraflæggelse 
 
511. At aflægge honnør under march 

Under march sænkes fanen parallelt med marchretning, mens 
fanebæreren, trækker højre skulder tilbage. Fanedug, fanesnore og 
fanebånd må aldrig røre jorden og fanestangen må ikke komme 
over skulderhøjde. 

Honnøraflæggelsen, henholdsvis skuldring, udføres af fane-
bæreren under march, samtidig med at officeren, i den enhed fanen 
følger, saluterer eller skuldrer sin sabel. Se fig. 515. 

 
512. At aflægge honnør på stedet 

At sænke fanen på stedet anvendes som fastsat i FKOBST 
202-4 Ceremoniel i Forsvaret kapitel 2, pkt. 205 samt ved honore-
ring af udenlandske statsoverhoveder. 

Sænkning af fanen udgår fra skuldret fane og sænkningen fo-
regår i et tilpas langsomt tempo således: 

a. Fanebæreren træder ét skridt frem. Er faneskulderrem an-
lagt, løftes dupskoen først fri af fanehylsterskoen. Se fig. 
516. 

 
HRN 990-001  504 DEC 01 

b. Venstre hånd fatter fanestangen ud for højre skulder. Fa-
nebæreren lader fanestangen glide i venstre hånd, der slut-
teligt understøtter fanen ud for venstre skulder, hvor ven-
stre albue holdes tæt ind til kroppen indtil fanestangen er i 



vandret stilling parallelt med styrkens front. Højre underarm 
og hånd holdes udstrakt oven på fanestangen. Fanedug, 
fanesnore og fanebånd må aldrig røre jorden og fanestan-
gen må ikke komme over skulderhøjde. Se fig. 517. 

Fanen skuldres ved, at begge hænder, bringer fanen i retstil-
ling ved skulder, hvor venstre arm føres på plads som i retstilling. 

Honnøraflæggelsen, henholdsvis skuldring, udføres af fane-
bæreren på stedet, samtidig med at officeren, i den enhed fanen 
følger, saluterer eller skuldrer sin sabel. 

 
 

E. Fanekommando 
 
513. At opstille fanekommando 
 Opstilling af fanekommandoet er illustreret i fig. 518. 
Kommandoet er sammensat af følgende personer: 

a. Faneløjtnanten er officer med sabel eller pistol som be-
væbning. 

b. Fanebæreren er befalingsmand af sergentgruppen med pi-
stol som bevæbning, (ved Den Kongelige Livgarde evt. sa-
bel). 

c. Fanevagterne er fem menige og har gevær som bevæb-
ning. Fanevagterne bør have samme højde. Fanevagterne 
skal altid se mod fanen ved kommandoen ”Giv agt! Se til … 
højre!” 

 
514. At vende med fanekomando 

Fanekommandoets forhold inden marchen påbegyndes og ef-
ter marchens afslutning sker ved kommandoerne således: 

a. Kommando 
 ”H ø j r e … om!”  

b. Udførelse 
(1) 1. takt: På ordren ”om!” laver fanekommandoet en 

kvart vending til højre. 
(2) 2. takt: Fanevagterne B og C tager ét skridt til højre.  
(3)  3. takt: Faneløjtnanten og fanebæreren tager ét skridt 

til højre.  
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(4)  4. takt: Fanebæreren og fanevagterne D og E tager ét 
skridt frem. Fanebæreren er således igen i forreste 
midte af fanekommandoet. Se fig. 519. 

c. Kommando 
 ”V e n s t r e … om!”  

d. Udførelse 
(1) 1. takt: På ordren ”om!” laver fanekommandoet en 

kvart vending til venstre. 
(2) 2. takt: Fanevagterne D og E tager ét skridt til venstre.  
(3) 3. takt: Fanebæreren tager ét skridt til venstre. 
(4) 4. takt: Faneløjtnanten og fanebæreren og fanevagter-

ne B og C tager ét skridt frem. Fanebæreren er såle-
des igen i forreste midte af fanekommandoet. Se fig. 
520. 

 
 

F. Til- og afdækning af fanen 
 
515. At tildække fanen 

Tildækning af fanen kan ske i forbindelse med afhentning af 
fanen på opbevaringsstedet eller i forbindelse med afslutning af den 
ceremoniel, hvor fanen har været anvendt. Tildækningen sker såle-
des:  

a. I forbindelse med afhentning 
(1) Faneløjtnant og fanebærer indtager retstilling med front 

mod fanen. Sabel forbliver indstukket og hovedbe-
klædningen er anlagt. 

(2) Faneløjtnanten fører fanehylstret sammenlagt over 
venstre underarm.  

(3) Faneløjtnant og fanebærer gør honnør. 
(4) Fanebæreren fatter fanen med begge hænder og an-

bringer sig således i rummet, at fanen kan bringes i 
vandret stilling.  

(5) Faneløjtnanten stiller sig midt foran fanedugen med 
front modsat fanebæreren.  

(6) Fanebæreren ruller fanen om fanestangen, i samme 
retning som fanen er påsømmet. Faneløjtnanten bistår 
ved oprulningen således: 
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(a) Med højre hånd at hindre, at fanebånd og fanesno-
re vikles om fanespydet. 

(b) Med begge hænder at oprulningen foretages jævnt 
og ensartet på fanestangen.  

(7) Når oprulningen er tilendebragt, anbringer faneløjtnan-
ten fanebånd og fanesnore løst oven på fanedugen, 
hvor fanebæreren – uden at miste grebet om fanestan-
gen – fastholder disse med venstre hånd. 

(8) Faneløjtnanten trækker herefter fanehylsteret over fa-
nedugen, fanebåndene og fanesnorene og spænder 
hylsteret. 

(9) På faneløjtnantens kommando fører fanebæreren fa-
nen, i en skrå stilling – under hensyntagen til loftshøj-
den – ud i det fri, hvor fanen enten anbringes i et køre-
tøj eller skuldres for at blive ført på plads i parade eller i 
fanekommando. 

b. I forbindelse med afslutning af ceremoniel 
(1) Kommando 

”Klar til at tildække fanen” 
(2) Udførelse 

(a) Faneløjtnanten stikker sin sabel ind. Han træder 
derefter fra sin plads til højre for fanebæreren eller 
på højre fløj af fanekommandoet, ét (evt. to) skridt 
fremad og til venstre.  

(b) Faneløjtnanten løsner fanehylstret på fanebære-
rens højre hofte og anbringer det sammenlagt over 
venstre underarm. Se fig. 521. 

(c) Faneløjtnanten træder så langt tilbage, at han står 
med venstre side mod paraden/fanekommandoets 
front, to skridt foran denne og indtager retstilling. 
Se fig. 522. 

(d) Den kommanderende kommanderer ”Giv ... agt!, 
parade ...ret!, Giv agt! P r æ s e n t é r ... gevær! 
og giv agt! Se til ... højre!” Fanebæreren følger 
kommandoerne og skuldrer fanen. 

(3) Kommando 
”Tildæk fanen” 
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(4) Udførelse 
(a) Fanebæreren foretager en kvart vending til højre 

og sænker fanen til vandret. Se fig. 523. Fanen op-
rulles og tildækkes som anført i pkt. 514.a.(5). Se 
fig. 524-525. Når faneløjtnanten har påtrukket hyl-
stret, skuldrer fanebæreren fanen og foretager en 
kvart vending til venstre. Faneløjtnanten forbliver 
stående i retstilling.  

(b) Den kommanderende kommanderer ”Se l i g e ... 
ud!, gevær ved ... fod! og parade ... rør!” Fanebæ-
reren følger kommandoerne og tager fanen ved 
fod og rører. Faneløjtnanten træder ind foran fane-
bæreren og spænder derefter fanehylstret, idet 
han er opmærksom på, at fanesnore og fanebånd 
tildækkes. 

(c) Faneløjtnanten træder herefter ind på sin plads, til 
højre for fanebæreren eller på højre fløj af fane-
kommandoet, jf. pkt. 213.b.(3).(c).   

 
516. At afdække fanen 

Afdækning af fanen kan ske i forbindelse med indledning af 
ceremoniel eller i forbindelse med aflevering af fanen på opbeva-
ringsstedet. Tildækningen sker således: 

a. I forbindelse med indledning af ceremoniel 
(1)  Kommando 

”Klar til at afdække fanen” 
(2) Udførelse 

(a) Faneløjtnanten træder fra sin plads til højre for fa-
nebæreren eller på højre fløj af fanekommandoet, 
hen til fanen og løsner fanehylstret. Se fig. 526. 

(b) Faneløjtnanten træder så langt tilbage, at han står 
med venstre side mod paraden/fanekommandoets 
front, to skridt foran denne og indtager retstilling. 

(c) Den kommanderende kommanderer ”Giv ... agt!, 
parade ...ret!, Giv agt! P r æ s e n t é r ... gevær! 
og giv agt! Se til ... højre!” Fanebæreren følger 
kommandoerne og skuldrer fanen. 
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(3) Kommando 
”Afdæk fanen” 

(4) Udførelse 
(d) Fanebæreren foretager en kvart vending til højre 

og sænker fanen til vandret. Faneløjtnanten afta-
ger fanehylstret og anbringer det sammenfoldet 
over venstre underarm. 

(e) Fanebæreren ruller fanen ud, idet faneløjtnanten 
bistår ved med højre hånd at hindre at fanesnore 
og fanebånd ikke vikles om fanespydet. Se fig. 
527. 

(f)  Når fanen er helt udrullet, skuldrer fanebæreren 
fanen og foretager en kvart vending til venstre. Fa-
neløjtnanten forbliver stående. Se fig. 528. 

(g) Den kommanderende kommanderer ”Se l i g e ... 
ud!, gevær ved ... fod! og parade ... rør!” Fanebæ-
reren følger kommandoerne, tager fanen ved fod 
og rører. Faneløjtnanten binder fanehylstret ved 
fanebærerens hofte. 

(h) Faneløjtnanten træder herefter ind på sin plads, til 
højre for fanebæreren eller på højre fløj af fane-
kommandoet jf. pkt. 213.b.(3).(c). og trækker sin 
sabel og rører.   

b. I forbindelse med aflevering 
(1) Ved ankomst til opbevaringsstedet beholder faneløjt-

nant og fanebærer hovedbeklædningen anlagt. Fane-
løjtnantens sabel skal senest på dette tidspunkt stikkes 
ind.  

(2) Fanebæreren fører fanen i en skrå stilling, under hen-
syntagen til loftshøjden, til der hvor fanen skal henstil-
les. 

(3) Faneløjtnanten løsner fanehylstret og fanebæreren 
bringer fanen i vandret stilling. 

(4) Fanehylstret aftages og fanen rulles ud som i pkt. 
503.a. beskrevet. 

(5) Fanen anbringes på befalet plads. 
(6) Faneløjtnanten og fanebæreren gør honnør og træder 

herefter af. 
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G. Fanemarch 
 
516.  Fanemarch gennemføres i halv marchtakt og udføres med 
stram holdning, hvor ryggen er strakt en anelse tilbagelænet, brystet 
skudt frem, og skuldrene en anelse tilbage. Armene er strakte langs 
kroppen og svinges ikke. Fane og sabel for henholdsvis fanebærer 
og faneløjtnant er skuldret inden fanemarchen iværksættes. Iværk-
sættelse sker når fanebæreren har meldt klar til faneløjtnanten. 

a. Kommando 
  ”Fane … march!” 

 b.  Udførelse 
(1) Marchen påbegyndes ved, at venstre fod hurtigt sky-

des et halvt skridt frem med strakt vrist. Venstre 
fodspids let nedadvendt og tæt på jorden. Vægten hvi-
ler på højre ben. Se fig. 529. 

(2) Skridtet fuldføres ved, at venstre fod yderligere føres et 
halvt skridt frem, idet vægten lægges over på venstre 
fod, der sættes til jorden med fodspidsen først. Se fig. 
530. 

(3) Højre ben bøjes let, svinges naturligt frem og strækkes, 
idet højre fod hurtigt skydes et halvt skridt frem med 
strakt vrist. Højre fodspids let nedadvendt og tæt på 
jorden. Vægten hviler på venstre ben. Se fig. 531. 

(4) Skridtet fuldføres ved, at højre fod yderligere føres et 
halvt skridt frem, idet vægten lægges over på højre fod, 
der sættes til jorden med fodspidsen først. 

 
 
H. Ceremoniel med fanen 
 
517. Enheders forhold ved honorering af fanen 

Enheder præsenterer gevær under til-, afdækning og sænk-
ning af fanen.  

Sabelbevæbnede saluterer under afdækning af fanen, fra det 
øjeblik fanehylsteret aftages til fanen skuldres. Ved tildækning salu-
teres, fra det øjeblik hvor fanen sænkes, til fanehylstret er påført. 
Ved sænkning af fanen saluteres fra det øjeblik, hvor fanen sænkes 
til fanen skuldres. 
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Såfremt musik- og/eller tamburkorps er indtrådt, slås en trom-
mehvirvel under afdækning af fanen, fra det øjeblik fanehylsteret af-
tages til fanen skuldres. Ved tildækning slås trommehvirvel, fra det 
øjeblik hvor fanen sænkes, til fanehylstret er påført. Ved sænkning 
af fanen slås trommehvirvel fra det øjeblik, hvor fanen sænkes til fa-
nen skuldres. 
 
518. Enheders forhold ved fanemarch 

a. Før fanemarchen påbegyndes rettes kommandoet, der 
præsenteres gevær og ses evt. til højre/venstre. Under fa-
nemarchen følges fanen med øjnene (hovedet drejes). Ef-
ter fanemarchen ses lige ud på kommando. 

b. Sabelbevæbnede saluterer samtidigt under fanemarchen, 
d.v.s. så længe Honnørmarchen spilles. Såfremt musik- 
og/eller tamburkorps ikke deltager saluteres så længe fa-
nen er i bevægelse. 

c. Er musik- og/eller tamburkorps indtrådt spilles honnørmar-
chen under fanemarchen. Spillet påbegyndes på faneløjt-
nantens kommando: ”Fane ... march!” og afsluttes når fa-
nemarchen afsluttes, dog spilles Honnørmarchen altid helt 
ud. 

 
519. Andre forhold vedrørende fanen 

a. Når enkeltpersoner overværer af- og tildækning af fanen el-
ler føring af fanen i fanemarch, tager de front mod fanen og 
aflægger honnør. Føres fanen afdækket i fanekommando, 
gøres der front mod fanen og der aflægges honnør, mens 
fanen passerer den pågældende. 

b. Føres fanen ind i en kirke, efterlades fanekommandoet ved 
indgangsdøren og faneløjtnanten fører sin sabel indstukket. 
Hovedbeklædning aftages altid i kirken. 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
Fig. 501. Rørstilling med fane. Fig. 502. Retstilling med fane. 

 

HRN 990-001                           512 DEC 01 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 503. At rette med fane – varsel. Fig. 504. At rette med fane – ordre. 
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Fig. 505. At skuldre fane uden faneskulder-
rem 1. takt. 

Fig. 506. At skuldre fane uden faneskulder-
rem 2. takt. 
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Fig. 507. At skuldre fane uden faneskulder-
rem 3. takt. 

Fig. 508. At skuldre fane med faneskulder-
rem 1. takt. 
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Fig. 509. At skuldre fane med faneskulder-
rem 2. takt. 

Fig. 510. At skuldre fane med faneskulder-
rem 3. takt. 
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Fig. 511. At tage fane i hvil. Fig. 512. At tage fane ved fod 1. takt. 
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Fig. 513. At tage fane ved fod 2. takt. Fig. 514. At tage fane ved fod 3. takt. 
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Fig. 515. At aflægge honnør under march. 
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Fig. 516. At aflægge honnør på stedet – fanebæreren er trådt et skridt frem. 

 

Fig. 517. At aflægge honnør på stedet – fanebæreren fører fanen til vandret. 
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Fig. 518. Opstilling af fanekommando. 
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Fig. 519. Fanekommandoets forhold ved kommandoen ”højre ... om!”. 
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Fig. 520. Fanekommandoets forhold ved kommandoen ”venstre ... om!”. 
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Fig. 521. At tildække fanen – faneløjtnanten løsner fanehylstret. 

 

 
Fig. 522. At tildække fanen – faneløjtnantens placering. 
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Fig. 523. At tildække fanen – fanebærerens vending. 

 

 
Fig. 524. At tildække fanen – faneoprulning. 
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Fig. 525. At tildække fanen – påtrækning af fanehylster. 

 

 
Fig. 526. At afdække fanen – faneløjtnanten løsner fanehylstret. 
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Fig. 527. At afdække fanen – udrulning af fanen. 

 

 
Fig. 528. At afdække fanen – fanebærerens skuldring af fanen. 
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Fig. 529. Fanemarch – venstre ben ½ skridt, 
strakt vrist. 

Fig. 530. Fanemarch – venstre ben yderlige-
re ½ skridt. 

 

Fig. 531. Fanemarch – højre ben ½ skridt, 
strakt vrist. 
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Tillæg A 
Gevær M/75 og gevær M/75 med 

teleskopskæfte 
 
 

A. Grundlæggende bestemmelser 
A01. Dette tillæg omfatter al eksercits med gevær M/75 og gevær 
M/75 med teleskopskæfte. Al eksercits med gevær M/75 med tele-
skopskæfte sker med udtrukket skæfte.  
 
A02. Som grundlæggende bestemmelser for eksercitsen gælder føl-
gende: 

a.  Generelt 
 Under al eksercits med gevær bibeholdes god holdning. 

Overarmene skal ikke bevæges mere end nødvendigt. I jo 
højere grad albuerne holdes ind til kroppen under gevær-
grebene, desto bedre vil grebene præsentere sig. Gevær-
grebene skal udføres med nøjagtighed af hver mand for sig 
og, hvor flere eksercerer under samme kommando, tillige 
med samtidighed.  

b.  Eksercits på stedet 
  Geværremmen skal, når intet andet befales, altid være kort. 
  Den hurtighed, hvormed et grebs enkelte dele (takter) ved 

udførelsen skal følge efter hinanden, når der ikke tælles, 
skal svare til marchtakten, det vil sige en takt for hvert 
andet skridt. 

c.  Eksercits under bevægelse 
  Under alle bevægelser forbliver geværet uforandret i sin 

stilling, indtil en ny kommando medfører forandringer heri. 
Skal der fra stilling med gevær ved fod foretages en 
vending eller sættes i march, løfter soldaten af sig selv 
geværet således at kolben er en håndsbredde over jorden 
(dette kaldes: ”gevær i hånd”) mens geværet holdes tæt til 
kroppen. Se fig. A01. 
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B. Stillinger 
 
A03. Retstilling 

a. Højre hånd fatter geværet så langt nede, at armen bliver 
naturligt strakt. Tommelfingeren holdes bag på geværet, de 
øvrige fingre samlede og strakte på højre side og foran på 
geværet. 

b. Kolben placeres tæt ind til højre fodspids med forreste del 
på højde med denne. Se fig. A02-A03. 

c. Venstre arm er strakt langs kroppens venstre side. Hånden 
er knyttet med tommelfingeren strakt nedad langs den 
fremadvendte side af hånden. Håndroden holdes fast mod 
låret (som i retstilling uden våben). 

  
A04. Rørstilling 
 a.  Højre hånd fatter geværet så langt nede på forskæftet som 

muligt. Tommelfingeren på venstre side, de øvrige fingre 
samlede på højre side og foran på geværet. 

 b.  Kolben placeres tæt ind til højre fodspids med forreste del 
på højde med denne. 

 c.  Venstre arm holdes frit og naturligt ned langs siden af 
kroppen med hånden let knyttet. Se fig. A04-A05. 

 
 
C. Overgange 
 
A05.  At rette 
 Bevægelsen udgår fra rørstilling. Se fig. A04. 
  a.  Kommando  
  ”Giv agt” ”Trop… ret!” 

b. Udførelse 
(1)  På varslet strækker soldaten kroppen let, lægger væg-

ten over på højre fod og løfter venstre hæl fra jorden, 
samtidigt med at geværet trækkes så meget an, at 
mundingen kommer en håndsbredde fra kroppen. Kol-
ben støttes fortsat mod jorden og højre hånds fatning 
om forskæftet bevares. Venstre arm bøjes let således 
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at over- og underarm danner en vinkel på ca. 45°, 
overarmen holdes tæt til kroppens side. Se fig. A06. 

(2)  På ordren indtager han retstilling, idet venstre arm og 
fod hurtigt føres på plads samtidigt med, at højre arm 
strækkes, og højre hånd fatter geværet som i retstilling. 

 
A06.  At røre 
 Bevægelsen udgår fra retstilling.  

a. Kommando  
   ”n. trop … rør!” (n. er den taktiske enheds betegnelse) 

 b.  Udførelse  
  Soldaten flytter venstre fod som beskrevet i pkt. 205 og fø-

rer geværmundingen lige frem, således at armen strækkes.   
 

A07.  At træde an 
 Gennemføres jf. punkt 212, idet geværet føres i højre hånd. 
 
A08.  At træde af  
  Bevægelsen udgår fra rørstilling. 

a. Kommando  
  ”Træd … af!” 

 b.  Udførelse 
Soldaten indtager retstilling som beskrevet i pkt. A05, han 
bliver stående i denne stilling i ca. 2 sekunder, hvorefter 
han fjerner sig, i den for ham mest hensigtsmæssige ret-
ning. 

 
A09.  At træde ind 
 Bevægelsen udgår fra rørstilling og anvendes af personel, der 
er kaldt frem fra geleddet. 
 a.  Kommando  
   ”Træd … ind!” 
 b.  Udførelse  
  (1)  Soldaten indtager retstilling og bliver stående i denne  

2 sekunder. 
      (2)  Soldaten udfører 1. takt af kvart vending til højre og 

fortsætter til sin plads i geleddet. Se pkt. 213. 
   

 
HRN 990-001                           A - 3 DEC 01 



D. Vendinger 
 
A10.  Vendinger udføres som i pkt. 211 fastsat, idet geværets kolbe 
løftes en håndsbredde fra jorden under vendingen. Geværet holdes 
tæt til kroppen og kolben tæt ved højre fod under vendingen. 
 
 
E. Ceremonielle greb 
 
A11.  At honorere med gevær (honnørgreb) 
 Grebet udgår fra retstilling med gevær ved fod. 

a. Kommando  
”Giv agt” … ”P r æ s e n t é r … gevær!” 

b. Udførelse  
(1) 1. takt: Soldaten fører med højre hånd geværet op i en 

lodret stilling midt foran og en håndsbredde fra kroppen 
med pistolgrebet fremefter. Geværmundingen er i 
øjenhøjde. Venstre hånd fatter geværet lige over ma-
gasinet, tommelfingeren udstrakt langs forskæftet. 
Venstre underarm danner en ret vinkel med overar-
men, som holdes med albuen ind til kroppen. Se fig. 
A07-A08. 

(2) 2. takt: Soldaten fører med en kort og hurtig bevægelse 
højre hånd til kolben med fire fingre samlede og strakte 
på højre side af kolben. Tommelfingeren strækkes og 
støtter bagerste del af kolben. Højre hånd er strakt i 
forlængelse af højre arm. Se fig. A09. Venstre albue 
holdes ind til kroppen. Se fig. A10.  

c. Under honnørgrebet kan der ikke forekomme andre kom-
mandoer end: ”Giv agt! … se til … højre!”, ” giv agt! … se t i l 
… venstre!”, ”se l i g e … ud!” og ”gevær ved … fod!”.  

 
A12. At tage gevær ved fod fra honnørgreb 
 Grebet udgår fra honnørgrebet. Se fig. A10. 

a. Kommando  
  ”Gevær ved … fod!”  
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 b.  Udførelse  
(1) 1. takt: Soldaten fatter med højre hånd med fuldt greb 

om forskæftet umiddelbart over venstre hånd. Se fig. 
A11-A12. 

(2) 2. takt.: Soldaten slipper geværet med venstre hånd, 
der føres til siden i retstilling, samtidig med at højre 
hånd fører geværet tæt forbi kroppen til højre side, så-
ledes at højre hånd støtter på ribbenene på højde med 
mellemgulvet, pistolgrebet vendende fremad og med 
mundingen to håndsbredder fra skuldren. Se fig. A13-
A14. 

(3) 3. takt: Soldaten fører geværet hurtigt i en lodret be-
vægelse ned langs siden af kroppen indtil kolben er en 
håndsbredde over jorden. Højre hånd fatter geværet så 
langt nede, at armen bliver naturligt strakt. Tommelfin-
geren holdes bag på geværet, de øvrige fingre sam-
lede og strakte på højre side og foran på geværet. 
Slutteligt sættes geværet lempeligt til jorden, kolben 
placeres tæt ind til højre fodspids med forreste del på 
højde med denne. Se fig. A15. 

 
A13. At tage gevær i hvil 
 Grebet udgår fra retstilling.  

a. Kommando  
   ”Gevær i … hvil!”  

b. Udførelse  
(1) 1.takt: Soldaten fører med højre hånd geværet op i en 

lodret stilling midt foran kroppen samtidigt med, at ge-
været drejes, således at pistolgrebet vender til venstre. 
Venstre hånd fatter med fuldt greb umiddelbart over 
magasinet, venstre underarm vandret, albuen ind til 
kroppen. Se fig. A16-A17. 

(2) 2. takt: Soldaten fører med en kort og hurtig bevægelse 
højre hånd til kolben med fire fingre samlede og strakte 
på højre side af kolben. Tommelfingeren strækkes og 
støtter bagerste del (venstre side) af kolben. Højre 
hånd er i strakt forlængelse af højre arm. Venstre albue 
holdes ind til kroppen. Se fig. A18-A19. 
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(3) 3. takt: Idet soldaten med højre hånd griber ind i kolbe-
halsen, fører han geværet op til venstre, hvor det støt-
tes mod venstre skulder i en skrå stilling og med pistol-
grebet vendende til venstre. Under denne bevægelse 
slipper soldaten sit greb om forskæftet og fatter med 
undergreb om kolbekappen med venstre hånd. Venstre 
over- og underarm danner en vinkel på 90°, hvor al-
buen holdes tæt ind til kroppen. Se fig. A20-A21. 

(4) 4. takt: Soldaten fører i en hurtig bevægelse højre arm 
til siden som i retstilling. Se fig. A22-A23. 

   
A14. At tage gevær ved fod fra gevær i hvil 
 Grebet udgår fra gevær i hvil. Se fig. A22. 

a. Kommando  
”Gevær ved … fod!” 

b. Udførelse 
(1) 1. takt: Soldaten udstrækker venstre arm og fatter med 

højre hånd med fuldt greb i forskæftet umiddelbart un-
der ladehåndtaget. Se fig. A24-A25. 

(2) 2. takt.: Soldaten slipper geværet med venstre hånd, 
der føres til siden som i retstilling, samtidig med at 
højre hånd fører geværet tæt forbi kroppen til højre 
side, således at højre hånd støtter på ribbenene på 
højde med mellemgulvet, pistolgrebet vendende 
fremad og med mundingen en håndsbredde fra arm-
hulen. Se fig. A26-A27. 

(3) 3. takt: Soldaten fører geværet hurtigt i en lodret be-
vægelse ned langs siden af kroppen indtil kolben er en 
håndsbredde over jorden. Højre hånd fatter geværet så 
langt nede, at armen bliver naturligt strakt. Tommelfin-
geren holdes bag på geværet, de øvrige fingre sam-
lede og strakte på højre side og foran på geværet. 
Slutteligt sættes geværet lempeligt til jorden så kolben 
placeres tæt ind til højre fodspids med forreste del på 
højde med denne. Se fig. A28. 

 
 
 
 
 
HRN 990-001                           A - 6 DEC 01 



F. Ceremonielle greb under march 
 
A15.  Under march anvendes gevær i hvil og gevær på højre skul-
der. Af indlæringsmæssige årsager kan det være formålstjenligt at 
indøve pkt. A-16 og A-17 på stedet inden dette indøves under 
march. 
 
A16.  At tage gevær på højre skulder fra gevær i hvil 
 Grebet udgår fra gevær i hvil. Se fig. A22. 

a. Kommando  
”Gevær på højre … skulder!” 

b. Udførelse  
(1) 1. takt: Soldaten strækker venstre arm og fatter med 

højre hånd med fuldt greb i forskæftet umiddelbart un-
der ladehåndtaget. Se fig. A29-A30. 

(2) 2. takt: Soldaten fører med højre hånd geværet ind 
foran kroppen og fatter samtidig med venstre hånd 
umiddelbart under højre hånd, pistolgrebet vendende 
fremad. Se fig. A31-A32. 

(3) 3.takt: Soldaten fører med venstre hånd geværet hen til 
højre side, således at det kommer til at støtte mod 
højre skulder i en skrå stilling med pistolgrebet ven-
dende mod højre. Under denne bevægelse fatter højre 
hånd kolbekappen med undergreb. Højre over- og un-
derarm danner en vinkel på 90º, hvor albuen holdes 
tæt ind til kroppen. Se fig. A33-A34. 

(4) 4. takt: Soldaten fører venstre arm til siden. Se fig. 
A35-A36. 

 
A17.  At tage gevær i hvil fra gevær på højre skulder 
  Grebet udgår fra gevær på højre skulder. Se fig. A35. 

a. Kommando  
   ”Gevær i … hvil!” 
 b.  Udførelse  

(1) 1. takt: Soldaten strækker højre arm og fatter med 
venstre hånd med fuldt greb i forskæftet umiddelbart 
under ladehåndtaget. Se fig. A37-A38. 
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(2) 2. takt: Soldaten fører med venstre hånd geværet ind 
foran kroppen og fatter samtidigt med højre hånd umid-
delbart under venstre, pistolgrebet vendende fremad. 
Se fig. A39-A40. 

(3) 3. takt: Soldaten fører med højre hånd geværet hen til 
venstre side, således at det kommer til at støtte mod 
venstre skulder i en skrå stilling med pistolgrebet ven-
dende til venstre. Under denne bevægelse fatter ven-
stre hånd kolbekappen med undergreb. Venstre over- 
og underarm danner en vinkel på 90º, hvor albuen hol-
des tæt ind til kroppen. Se fig. A41-A42. 

(4) 4. takt: Soldaten fører højre arm til siden som i retstil-
ling. Se fig. A43-A44. 

 
A18.  At foretage geværskifte fra gevær i hvil til gevær på højre 
skulder 

 a. Kommando  
   ”Gevær på højre … skulder!” 
 b.  Udførelse  

(1)  Varslet udtales således: ”højre” udtales samtidig med 
venstre fod sættes til jorden. Næste gang venstre fod 
føres frem, sættes den til jorden med en appel og højre 
arm holdes i ro langs siden af kroppen. 

(2)  Ordren ”skulder!” udtales, når venstre fod sættes til jor-
den, hvorefter én takt af geværskiftet foretages hver 
gang venstre fod sættes til jorden, indtil alle takter er 
udført. 

(3)  Når alle takter er udført og næste gang venstre fod 
sættes til jorden, sker dette med en appel og armsvin-
get genoptages. Se fig. A45. 

 
A19.  At foretage geværskifte fra gevær på højre skulder til ge-
vær i hvil 

 a. Kommando  
   ”Gevær i … hvil!” 
 b.  Udførelse  

(1)  Varslet udtales således: ”i” udtales samtidig med ven-
stre fod sættes til jorden. Næste gang venstre fod føres 
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frem, sættes den til jorden med en appel og venstre 
arm holdes i ro langs siden af kroppen. 

(2)  Ordren ”hvil!” udtales, når venstre fod sættes til jorden, 
hvorefter én takt af geværskiftet foretages hver gang 
venstre fod sættes til jorden, indtil alle takter er udført. 

(3)  Når alle takter er udført og næste gang venstre fod 
sættes til jorden, sker dette med en appel og armsvin-
get genoptages. Se fig. A46. 

 
 

G. Føringsgreb 
 
A20. Alle greb der omtales i dette afsnit er føringsgreb der ikke eg-
ner sig til samtidighed. Grebene udgår fra retstilling og kommando-
erne gives jf. pkt. 104.a. 
 
A21. At tage gevær over højre skulder 
 a. Kommando  
   ”Gevær over højre skulder”. Se fig. A47. 
    
A22. At tage gevær ved fod fra gevær over højre skulder 
 a. Kommando  
   ”Gevær ved fod”. 
 
A23. At overhænge gevær på bryst/ryg 
 a. Kommando  
   ”Gevær på bryst”. Se fig. A48. 
 b. Kommando  
   ”Gevær på ryg”. Se fig. A49. 
 
A24. At tage gevær ved fod fra gevær overhængt 
 a. Kommando  
   ”Gevær ved fod”.  
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H. Andre greb 
 
A25. At gøre remmen kort (lang) 
 Grebet udgår fra rørstilling. Se fig. A04. 
  a.  Kommando  
  ”R e m m e n … kort (lang)!” 
 b.  Udførelse  
  Til og med 1. takt gennemføres med samtidighed. 

(1)  På ordren indtager soldaten retstilling jf. pkt. A05. 
(2)  1. takt: Soldaten sætter venstre fod et skridt frem og 

bøjer ned i højre knæ og støtter geværet dels med 
højre hånd dels mod højre skulder. Se fig. A50. 

(3)  Soldaten løsner bæreremmen ved at påvirke karabin-
hagen, afkorter (forlænger) bæreremmen, påsætter 
atter bæreremmen ved hjælp af karabinhagen.  

(4) Soldaten indtager retstilling ved en hurtig udstrækning 
af venstre knæ, mens venstre fod sættes tilbage til 
højre.  

(5) Soldaten indtager selvstændigt rørstilling jf. pkt. A06. 
 
A26. At lægge gevær 
 Når en enhed skal lægge geværerne på jorden, skal styrken 
forinden være trådt an, og geledderne være åbnet, se pkt. 212 og 
312. 
 Grebet udgår fra rørstilling. 
  a.  Kommando  
  ”Læg … gevær!” 
 b.  Udførelse  

(1)  På ordren indtager soldaten retstilling jf. pkt. A05. 
(2) 1. takt: Soldaten sætter venstre fod et skridt fremad, 

bøjer venstre knæ og lægger geværet med kolben mod 
højre fodspids, mundingen pegende lige fremad og pi-
stolgrebet til højre. Se fig. A51. 
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(3) 2. takt: Soldaten indtager retstilling ved en hurtig ud-
strækning af venstre knæ, mens venstre fod sættes til-
bage til højre. Armene er strakte langs kroppens sider. 
Hænderne er knyttede med tommelfingeren strakt 
nedad langs den fremadvendte side af hånden. Hånd-
roden holdes fast mod låret. 



(4) 3. takt: Soldaten indtager på kommando rørstilling jf. 
pkt. 205. 

 
A27. At fatte gevær 
 Når geværet er ”lagt” som anført i pkt. A26 og atter skal fattes, 
sker det således: 

a. At træde an 
(1) Kommando  

    ”Til … gevær!” 
(2) Udførelse  
 Troppen træder an bag geværerne jf. pkt. 212. På or-

dre fattes og påspændes udrustning m.v.  
b. At fatte gevær 

(1) Kommando  
  ”Fat … gevær!”  
(2)  Udførelse    

(a) På ordren indtager soldaten retstilling jf. pkt. 204. 
(b) 1. takt: Soldaten sætter venstre fod et skridt 

fremad, samtidigt med at han bøjer ned i venstre 
knæ og fatter geværet med højre hånd umiddelbart 
under sigtekornsbeskytteren. Se fig. A52. 

(c) 2.takt: Soldaten indtager retstilling med gevær ved 
fod ved en hurtig udstrækning af venstre knæ, idet 
venstre fod sættes til højre fod. 

(d) 3. takt: Soldaten indtager på kommando rørstilling 
jf. pkt. A06. 

 
 
I. Hilsen 
 
A28. At hilse på stedet 
 Hilsen på stedet med gevær gennemføres efter principperne i 
4. kapitel idet følgende særlige forhold er gældende: 

a. Gevær ved fod 
  Soldaten hilser ved at indtage retstilling jf. pkt. A03. Se fig. 

A53. 
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b. Gevær over højre skulder 
  Soldaten hilser ved at indtage retstilling jf. pkt. A03, hvor 

højre hånd bibeholder fatningen om geværremmen jf. fig. 
A47. Se fig. A54. 

c. Gevær overhængt 
  Soldaten indtager retstilling jf. pkt. A03. Soldaten har begge 

hænder fri og hilser som anført i pkt. 403. Se fig. A55-A56. 
 
A29. At hilse under bevægelse 
 Hilsen under bevægelse med gevær gennemføres efter prin-
cipperne i 4. kapitel idet følgende særlige forhold er gældende: 

a. Gevær i hånd 
  Soldaten hilser jf. pkt. 405.b., hvor højre hånd bibeholder 

fatningen på geværet jf. fig. A01. Se fig. A57. 
b. Gevær over højre skulder 
  Soldaten hilser jf. pkt. 405.b., hvor højre hånd bibeholder 

fatningen om geværremmen jf. fig. A45. Se fig. A58. 
c. Gevær overhængt 
  Soldaten har begge hænder fri og hilser som anført i pkt. 

405. Se fig. A59-A60. 
 
 
J. Honnøraflæggelse 
 
A30. At aflægge honnør på stedet 
 Gennemføres som i pkt. 408–410, idet honnøren aflægges 
med geværet i honnørgreb, se pkt. A-11. Se fig. A61. 
 
A31. At aflægge honnør under bevægelse 
 Gennemføres som i pkt. 412–413, idet honnøren aflægges 
med gevær i hvil eller gevær på højre skulder, se pkt. A13 og A16. 
Se fig. A62. 



Fig. A01. Gevær i hånd – set fra siden.  
 

 
Fig. A02. Retstilling med gevær – set forfra. Fig. A03. Retstilling med gevær – set fra si-

den. 
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Fig. A04. Rørstilling med gevær - set forfra. Fig. A05. Rørstilling med gevær - set fra si-

den. 
 

Fig. A06. At rette. 
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Fig. A07. Honnørgreb 1. takt – set forfra. Fig. A08. Honnørgreb 1. takt – set fra siden.

 

 
Fig. A09. Honnørgreb 2. takt – set forfra. Fig. A10. Honnørgreb 2. takt – set fra siden.
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Fig. A11. At tage gevær ved fod fra honnør-
greb 1. takt – set forfra. 

Fig. A12. At tage gevær ved fod fra honnør-
greb 1. takt – set fra siden. 
 

 
Fig. A13. At tage gevær ved fod fra honnør-
greb 2. takt – set forfra. 

Fig. A14. At tage gevær ved fod fra honnør-
greb 2. takt – set fra siden. 
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Fig. A15. At tage gevær ved fod fra honnør-
greb 3. takt – set forfra. 

 

 
Fig. A16. At tage gevær i hvil 1. takt – set 
forfra. 

Fig. A17. At tage gevær i hvil 1. takt – set fra 
siden. 
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Fig. A18. At tage gevær i hvil 2. takt – set 
forfra. 

Fig. A19. At tage gevær i hvil 2. takt – set fra 
siden. 

 

 
Fig. A20. At tage gevær i hvil 3. takt – set 
forfra. 

Fig. A21. At tage gevær i hvil 3. takt – set fra 
siden. 
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Fig. A22. At tage gevær i hvil 4. takt – set 
forfra. 

Fig. A23. At tage gevær i hvil 4. takt – set fra 
siden. 

 

 
Fig. A24. At tage gevær ved fod fra gevær i 
hvil 1. takt – set forfra. 

Fig. A25. At tage gevær ved fod fra gevær i 
hvil 1. takt – set fra siden. 
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Fig. A26. At tage gevær ved fod fra gevær i 
hvil 2. takt – set forfra. 

Fig. A27. At tage gevær ved fod fra gevær i 
hvil 2. takt – set fra siden. 

 

Fig. A28. At tage gevær ved fod fra gevær i 
hvil 3. takt – set forfra. 
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Fig. A29. At tage gevær på højre skulder 1. 
takt – set forfra. 

Fig. A30. At tage gevær på højre skulder 1. 
takt – set fra siden. 
 

 
Fig. A31. At tage gevær på højre skulder 2. 
takt – set forfra. 

Fig. A32. At tage gevær på højre skulder 2. 
takt – set fra siden. 
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Fig. A33. At tage gevær på højre skulder 3. 
takt – set forfra. 

Fig. A34. At tage gevær på højre skulder 3. 
takt – set fra siden. 

 

 
Fig. A35. At tage gevær på højre skulder 4. 
takt – set forfra. 

Fig. A36. At tage gevær på højre skulder 4. 
takt – set fra siden. 
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Fig. A37. At tage gevær i hvil fra gevær på 
højre skulder 1. takt – set forfra. 

Fig. A38. At tage gevær i hvil fra gevær på 
højre skulder 1. takt – set fra siden. 
 

 
Fig. A39. At tage gevær i hvil fra gevær på 
højre skulder 2. takt – set forfra. 

Fig. A40. At tage gevær i hvil fra gevær på 
højre skulder 2. takt – set fra siden. 
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Fig. A41. At tage gevær i hvil fra gevær på 
højre skulder 3. takt – set forfra. 

Fig. A42. At tage gevær i hvil fra gevær på 
højre skulder 3. takt – set fra siden. 

 

 
Fig. A43. At tage gevær i hvil fra gevær på 
højre skulder 4. takt – set forfra. 

Fig. A44. At tage gevær i hvil fra gevær på 
højre skulder 4. takt – set fra siden. 
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appel og armsving appel og armsving

4. takt 4. takt 

3. takt

2. takt

1. takt

3. takt 

2. takt 

1. takt 

“skulder!” “hvil!” 

  Gevær på Gevær

appel og højre
arm i ro 

appel og venstre
arm i ro 

“højre” “i” 

Fig. A46. Principskitse for kommando og 
udførelsen af geværskiftet fra gevær på 
højre skulder til gevær i hvil. 

Fig. A45. Principskitse for kommando og 
udførelsen af geværskiftet fra gevær i 
hvil til gevær på højre skulder. 

 

HRN 990-001                           A - 25 DEC 01 



 
Fig. A47. At tage gevær over højre skulder 
(under bevægelse) – set fra siden. 

Fig. A48. At overhænge gevær på bryst 
(rørstilling) –  set forfra. 
 

 
Fig. A49. At overhænge gevær på ryg (ret-
stilling) – set bagfra. Fig. A50. At gøre remmen kort (lang). 
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Fig. A51. At lægge gevær 1. takt – set fra 
siden. 

Fig. A52. At fatte gevær 2. takt – set fra si-
den. 

 

 
Fig. A53. At hilse på stedet med gevær ved 
fod. 

Fig. A54. At hilse på stedet med gevær over 
højre skulder. 
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Fig. A55. At hilse på stedet med gevær 
overhængt på bryst. 

Fig. A56. At hilse på stedet med gevær 
overhængt på ryg. 

 

 
Fig. A57. At hilse under bevægelse med ge-
vær i højre hånd. 

Fig. A58. At hilse under bevægelse med ge-
vær over højre skulder. 
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Fig. A59. At hilse under bevægelse med ge-
vær overhængt på bryst. 

 

Fig. A60. At hilse under bevægelse med ge-
vær overhængt på ryg. 
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Fig. A61. At aflægge honnør på stedet. 
 

Fig. A62. At aflægge honnør under bevægelse. 
 
 



Tillæg B 
Gevær M/95 og karabin M/96 

 
 

A. Grundlæggende bestemmelser 
 
B01. Dette tillæg omfatter al eksercits med gevær M/95 og karabin 
M/96. Eksercits med karabin M/96 er identisk med gevær M/95, dog 
skal skulderbøjlen altid være udtrukket. Ordet ”gevær” anvendes i 
dette tillæg både om gevær M/95 og karabin M/96. Der findes ingen 
særskilte kommandoer til eksercits med karabin M/96. 
 
B02. Som grundlæggende bestemmelser for eksercitsen gælder føl-
gende: 

a.  Generelt 
(1) Under al eksercits med gevær M/96 og karabin M/96 

kan geværet ikke føres ved fod.  
(2) For at ensrette eksercitsen i dette reglement er kom-

mandoen ”gevær i … arm!” erstattet af kommandoen 
”gevær ved … fod!”.  

(3) Under al eksercits med gevær bibeholdes god holdning. 
Overarmene skal ikke bevæges mere end nødvendigt. I 
jo højere grad albuerne holdes ind til kroppen under ge-
værgrebene, desto bedre vil grebene præsentere sig. 
Geværgrebene skal udføres med nøjagtighed af hver 
mand for sig og, hvor flere eksercerer under samme 
kommando, tillige med samtidighed.  

b.  Eksercits på stedet 
 Nærkampbæreremmen skal, når intet andet befales, være 

aftaget. Den hurtighed, hvormed et grebs enkelte dele 
(takter) ved udførelsen skal følge efter hinanden, når der 
ikke tælles, skal svare til marchtakten, det vil sige en takt 
for hvert andet skridt. 

c.  Eksercits under bevægelse 
  Under alle bevægelser forbliver geværet uforandret i sin 

stilling, indtil en ny kommando medfører forandringer heri.  
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B. Stillinger 
 
B03. Retstilling 

a. Højre hånd fatter med fuldt greb om pistolgrebet. 
b. Geværet trækkes an således, at højre hånd, der fatter om 

pistolgrebet, flugter med overkanten af hoften, og forskæf-
tet berører skulderen. Se fig. B01-B02. 

c. Venstre arm er strakt langs kroppens venstre side. Hånden 
er knyttet med tommelfingeren strakt nedad langs den 
fremadvendte side af hånden. Håndroden holdes fast mod 
låret. 

  
B04. Rørstilling 

a. Højre hånd fatter med fuldt greb om pistolgrebet. 
b. Højre arm strækkes. 

 c.  Geværet holdes lodret og forreste sigtemiddel placeres på 
ydersiden af skulderen. Se fig. B03-B04. 

 d.  Venstre arm holdes frit og naturligt ned langs siden af 
kroppen med hånden let knyttet.  

 
 
C. Overgange 
 
B05.  At rette 
 Bevægelsen udgår fra rørstilling. Se fig. B03. 
  a.  Kommando  
  ”Giv agt” ”Trop… ret!” 

b. Udførelse 
(1)  På varslet strækker soldaten kroppen let, lægger væg-

ten over på højre fod og løfter venstre hæl fra jorden. 
Venstre arm bøjes let således, at over og underarm 
danner en vinkel på ca. 45°, overarmen holdes tæt til 
kroppens side. Geværet trækkes an således, at højre 
hånd, der fatter om pistolgrebet, flugter med overkan-
ten af hoften, og forskæftet berører skulderen. Se fig. 
B05. 

(2)  På ordren indtager han retstilling, idet venstre arm og 
fod hurtigt føres på plads. 
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B06.  At røre 
 Bevægelsen udgår fra retstilling. Se fig. B01.  

a. Kommando  
   ”n. trop … rør!” (n. er den taktiske enheds betegnelse) 

 b.  Udførelse  
  Soldaten flytter venstre fod som beskrevet i pkt. 205 og 

strækker højre arm således, at geværet holdes lodret og 
forreste sigtemiddel placeres på ydersiden af skulderen.  

 
B07.  At træde an 
 Gennemføres jf. punkt 212, idet geværet føres jf. pkt. B03. 
 
B08.  At træde af  
  Bevægelsen udgår fra rørstilling. 

a. Kommando  
  ”Træd … af!” 

 b.  Udførelse 
Soldaten indtager retstilling jf. punkt B05, han bliver stå-
ende i denne stilling i ca. 2 sekunder, hvorefter han fjerner 
sig, i den for ham mest hensigtsmæssige retning. 

 
B09.  At træde ind 
 Bevægelsen udgår fra rørstilling og anvendes af personel, der 
er kaldt frem fra geleddet. 
 a.  Kommando  
   ”Træd … ind!” 
 b.  Udførelse  
  (1)  Soldaten indtager retstilling og bliver stående i denne 2 

sekunder. 
      (2)  Soldaten udfører 1. takt af kvart vending til højre og 

fortsætter til sin plads i geleddet. Se pkt. 213. 
   
 
D. Vendinger 
 
B10.  Vendinger udføres som i pkt. 211 fastsat, idet geværet føres jf. 
pkt. B03.  
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E. Ceremonielle greb 
 
B11.  Ceremonielle greb med gevær M/95 og karabin M/96 kan kun 
foretages med aftaget nærkampbærerem. 
 
B12.  At honorere med gevær (honnørgreb) 
 Grebet udgår fra retstilling med gevær ved fod. Se fig. B01. 

a. Kommando  
”Giv agt” … ”P r æ s e n t é r … gevær!” 

b. Udførelse  
(1) 1. takt: Soldaten fatter med venstre hånd med fuldt 

greb om forskæftet med tommelfingeren pegende op 
langs forskæftet. Venstre over- og underarm danner en 
vinkel på 90°. Se fig. B06-B07. 

(2) 2. takt: Soldaten fører geværet i lige linie, ind i en lodret 
stilling foran kroppen, med magasinet pegende fremad 
og med begge hænders fatning på henholdsvis pistol-
greb og forskæfte. Geværets munding er i øjenhøjde 
og afstanden fra kroppen til det optiske sigte er to 
fingersbredder. Se fig. B08-B09. 

(3) 3. takt: Soldaten slipper sit greb i pistolgrebet og højre 
hånd føres, i en kort hurtig bevægelse, til kolben med 
fire fingre samlede og strakte på højre side. Tommel-
fingeren strækkes og støtter bagerste del af kolben. 
Højre hånd er strakt i forlængelse af højre arm. Se fig. 
B10-B11. 

c. Under honnørgrebet kan der ikke forekomme andre kom-
mandoer end: ”Giv agt! … se til … højre!”, ” giv agt! … se t i l 
… venstre!”, ”se l i g e … ud!” og ”gevær ved … fod!”.  

 
B13. At tage gevær ved fod fra honnørgreb 
 Grebet udgår fra honnørgrebet. Se fig. B10. 

a. Kommando  
  ”Gevær ved … fod!”  
 b.  Udførelse  

(1) 1. takt: Soldaten fatter med højre hånd, i en kort hurtig 
bevægelse, med fuldt greb om pistolskæftet. Se fig. 
B12-B13. 
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(2) 2. takt: Soldaten fører geværet tæt forbi kroppen til 
højre side, med magasinet pegende fremad og med 
begge hænders fatning på henholdsvis pistolgreb og 
forskæfte. Højre hånd, på pistolgrebet, flugter med 
overkanten af hoften og forskæftet berører skulderen. 
Se fig. B14-B15. 

(3) 3. takt: Soldaten slipper grebet om forskæftet med ven-
stre hånd og fører venstre arm i en hurtig bevægelse 
tilbage til kroppens venstre side som i retstilling. Se fig. 
B16.  

 
B14. At tage gevær i hvil 
 Grebet udgår fra retstilling.  

a. Kommando  
   ”Gevær i … hvil!”  

b. Udførelse  
(1) 1.takt: Soldaten fatter med venstre hånd med fuldt greb 

om forskæftet med tommelfingeren pegende op langs 
forskæftet. Venstre over- og underarm danner en vin-
kel på 90°. Se fig. B17-B18. 

(2) 2. takt: Soldaten fører geværet i lige linie, ind i en lodret 
stilling foran kroppen, med magasinet pegende fremad 
og med begge hænders fatning på henholdsvis pistol-
greb og forskæfte. Geværets munding er i øjenhøjde. 
Se fig. B19-B20. 

(3) 3. takt: Soldaten fører højre hånd fra pistolgrebet til fat-
ning med fuldt greb om forskæftet lige under venstre 
hånd, stadig med magasinet pegende fremad. Se fig. 
B21-B22. 

(4) 4. takt: Soldaten fører geværet op til venstre, hvor det 
støttes mod venstre skulder i en skrå stilling og med 
magasinet pegende til venstre. Under denne bevæ-
gelse slipper soldaten sit greb om forskæftet med ven-
stre hånd og fatter med undergreb om kolbekappen, 
tommelfingeren placeres over bagerste rembøjle. Ven-
stre over- og underarm danner en vinkel på 90°, hvor 
albuen holdes tæt ind til kroppen. Se fig. B23-B24. 
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(5) 5. takt: Soldaten slippe sit greb om kolbehalsen med 
højre hånd, og fører højre arm i en hurtig bevægelse til 
strakt stilling langs kroppens højre side. Hånden er 
knyttet med tommelfingeren strakt nedad langs den 
fremadvendte side af hånden. Håndroden holdes fast 
mod låret. Se fig. B25-B26. 

 
B15. At tage gevær ved fod fra gevær i hvil 
 Grebet udgår fra gevær i hvil. Se fig. B25. 

a. Kommando  
”Gevær ved … fod!” 

b. Udførelse 
(1) 1. takt: Soldaten udstrækker venstre arm og fatter med 

højre hånd med fuldt greb i forskæftet. Se fig. B27-B28. 
(2) 2. takt: Soldaten slipper kolbekappen med venstre 

hånd, og fører geværet i en lige linie ind i en lodret stil-
ling foran kroppen med magasinet pegende fremad. 
Under denne bevægelse fatter venstre hånd med fuldt 
greb om forskæftet under højre hånd. Geværets mun-
ding er i øjenhøjde. Se fig. B29-B30. 

(3) 3. takt: Soldaten fører højre hånd fra forskæftet til fat-
ning med fuldt greb om pistolskæftet, stadig med ma-
gasinet pegende fremad. Se fig. B31-B32. 

(4) 4. takt: Soldaten fører geværet tæt forbi kroppen til 
højre side, med magasinet pegende fremad og med 
begge hænders fatning på henholdsvis pistolgreb og 
forskæfte. Højre hånd, på pistolgrebet, flugter med 
overkanten af hoften og forskæftet berører skulderen. 
Se fig. B33-B34. 

(5) 5. takt: Soldaten slipper grebet om forskæftet med ven-
stre hånd og fører venstre arm i en hurtig bevægelse 
tilbage til kroppens venstre side som i retstilling. Se fig. 
B35-B36. 
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F. Ceremonielle greb under march 
 
B16.  Under march anvendes gevær i hvil og gevær på højre skul-
der. Af indlæringsmæssige årsager kan det være formålstjenligt at 
indøve pkt. B17 og B18 på stedet inden dette indøves under march. 
 
B17.  At tage gevær på højre skulder 
 Grebet udgår fra gevær i hvil. Se fig. B25. 

a. Kommando  
”Gevær på højre … skulder!” 

b. Udførelse  
(1) 1. takt: Soldaten udstrækker venstre arm og fatter med 

højre hånd med fuldt greb om forskæftet. Se fig. B37-
B38. 

(2) 2. takt: Soldaten fører geværet i lige linie, ind i en lodret 
stilling foran kroppen, med magasinet pegende fremad. 
Under denne bevægelse slipper soldaten sit greb om 
kolbekappen med venstre hånd, og fatter med fuldt 
greb om forskæftet under højre hånd. Geværets mun-
ding er i øjenhøjde. Se fig. B39-B40. 

(3) 3. takt: Soldaten fører geværet op til højre, hvor det 
støttes mod højre skulder i en skrå stilling og med ma-
gasinet pegende til højre. Under denne bevægelse 
slipper soldaten sit greb om forskæftet med højre hånd 
og fatter med undergreb om kolbekappen, tommelfin-
geren placeres over bagerste rembøjle. Højre over- og 
underarm danner en vinkel på 90°, hvor albuen holdes 
tæt ind til kroppen. Se fig. B41-B42. 

(4) 4. takt: Soldaten slipper grebet om forskæftet med ven-
stre hånd og fører venstre arm i en hurtig bevægelse 
tilbage til kroppens venstre side som i retstilling. Se fig. 
B43-B44. 

 
B18.  At tage gevær i hvil fra gevær på højre skulder 
  Grebet udgår fra gevær på højre skulder. Se fig. B43. 

a. Kommando  
   ”Gevær i … hvil!” 
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 b.  Udførelse  
(1) 1. takt: Soldaten udstrækker højre arm og fatter med 

venstre hånd med fuldt greb om forskæftet. Se fig. 
B45-B46. 

(2) 2. takt: Soldaten fører geværet i lige linie, ind i en lodret 
stilling foran kroppen, med magasinet pegende fremad. 
Under denne bevægelse slipper soldaten sit greb om 
kolbekappen med højre hånd, og fatter med fuldt greb 
om forskæftet under venstre hånd. Geværets munding 
er i øjenhøjde. Se fig. B47-B48. 

(3) 3. takt: Soldaten fører geværet op til venstre, hvor det 
støttes mod venstre skulder i en skrå stilling og med 
magasinet pegende til venstre. Under denne bevæ-
gelse slipper soldaten sit greb om forskæftet med ven-
stre hånd og fatter med undergreb om kolbekappen, 
tommelfingeren placeres over bagerste rembøjle. Ven-
stre over- og underarm danner en vinkel på 90°, hvor 
albuen holdes tæt ind til kroppen. Se fig. B49-B50. 

(4) 4. takt: Soldaten slipper grebet om forskæftet med 
højre hånd og fører højre arm i en hurtig bevægelse til-
bage til kroppens højre side. Se fig. B51-B52. 

 
B19.  At foretage geværskifte fra gevær i hvil til gevær på højre 
skulder 

 a. Kommando  
   ”Gevær på højre … skulder!” 
 b.  Udførelse  

(1) Varslet udtales således: ”højre” udtales samtidig med 
venstre fod sættes til jorden. Næste gang venstre fod 
føres frem, sættes den til jorden med en appel og højre 
arm holdes i ro langs siden af kroppen. 

(2) Ordren ”skulder!” udtales, når venstre fod sættes til jor-
den, hvorefter én takt af geværskiftet foretages hver 
gang venstre fod sættes til jorden, indtil alle takter er 
udført. 

(3) Når alle takter er udført og næste gang venstre fod 
sættes til jorden, sker dette med en appel og armsvin-
get genoptages. Se fig. B53. 
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B20.  At foretage geværskifte fra gevær på højre skulder til ge-
vær i hvil 

 a. Kommando  
   ”Gevær i … hvil!” 
 b.  Udførelse  

(1)  Varslet udtales således: ”i” udtales samtidig med ven-
stre fod sættes til jorden. Næste gang venstre fod føres 
frem, sættes den til jorden med en appel og venstre 
arm holdes i ro langs siden af kroppen. 

(2)  Ordren ”hvil!” udtales, når venstre fod sættes til jorden, 
hvorefter én takt af geværskiftet foretages hver gang 
venstre fod sættes til jorden, indtil alle takter er udført. 

(3)  Når alle takter er udført og næste gang venstre fod 
sættes til jorden, sker dette med en appel og armsvin-
get genoptages. Se fig. B54. 

 
 
G. Føringsgreb 
 
B21.  Bevægelser med gevær M/95 og karabin M/96 kan ske med 
gevær i hånd (med eller uden påsat bærerem), gevær over højre 
skulder (med påsat bærerem) eller med gevær overhængt (med på-
sat bærerem). Alle greb der omtales i dette afsnit er føringsgreb, der 
ikke egner sig til samtidighed. Grebene udgår fra retstilling og kom-
mandoerne gives jf. pkt. 104.a. 
 
B22. At tage gevær over højre skulder 
 Kommando  
 ”Gevær over højre skulder”. Se fig. B55. 
    
B23.  At tage gevær ved fod fra gevær over højre skulder 
 Kommando  
 ”Gevær ved fod”.  
 
B24.  At tage overhænge gevær på bryst/ryg 
 a. Kommando  
   ”Gevær på bryst”. Se fig. B56-57. 
 b. Kommando  
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   ”Gevær på ryg”. Se fig. B58-59. 



B25.  At tage gevær ved fod fra gevær overhængt 
 Kommando  
 ”Gevær ved fod”.  
 
 
H. Andre greb 
 
B26.  At tage remmen af og at sætte remmen på 
 Grebet udgår fra rørstilling. Se fig. B03. 
  a.  Kommando  
   ”R e m m e n … af (på)!” 
 b.  Udførelse  
  Til og med 2. takt gennemføres med samtidighed. 

(1)  På ordren indtager soldaten retstilling jf. pkt. B05.  
(2)  1. takt: Soldaten fatter med venstre hånd med fuldt 

greb om forskæftet. Se fig. B60. 
(3)  2. takt: Soldaten sætter venstre fod et skridt frem og 

knæler ned. Se fig. B61. 
(4)  Soldaten aftager/påsætter bæreremmen.  
(5) Soldaten fatter med venstre hånd med fuldt greb om 

forskæftet. Højre hånd fatter om pistolskæftet. 
(6)  Soldaten indtager stående stilling ved en hurtig ud-

strækning af venstre knæ, mens venstre fod sættes til-
bage til højre. Venstre arm føres tilbage langs krop-
pens venstre side. 

(7) Soldaten indtager selvstændigt rørstilling jf. pkt. B06. 
 
B27.  At lægge gevær 
 Når en enhed skal lægge geværerne på jorden, skal styrken 
forinden være trådt an, og geledderne være åbnet, se pkt. 212 og 
312. 
  Grebet udgår fra rørstilling. 
  a.  Kommando  
    ”Læg … gevær!” 
   b.  Udførelse  
   Til og med 2. takt gennemføres med samtidighed. 

(1)  På ordren indtager soldaten retstilling jf. pkt. B05. 
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(2) 1. takt: Soldaten fatter med venstre hånd med fuldt 
greb om forskæftet. Se fig. B62. 



(3) 2. takt: Soldaten sætter venstre fod et skridt frem og 
bøjer i overkrop og knæ. Lægger geværet med kolbe-
kappen mod højre fodspids, mundingen pegende lige 
fremad og pistolgrebet til højre. Se fig. B63. 

(4) Soldaten indtager retstilling ved en hurtig udstrækning 
af venstre knæ, mens venstre fod sættes tilbage til 
højre. Armene strækkes langs kroppens sider. Hænd-
erne er knyttede med tommelfingeren strakt nedad 
langs den fremadvendte side af hånden. Håndroden 
holdes fast mod låret.  

(5) Soldaten indtager selvstændigt rørstilling jf. pkt. 205. 
 
B28. At fatte gevær 
  Når geværet er ”lagt” som anført i pkt. B25 og atter skal fattes, 
sker det således: 

a. At træde an 
(1) Kommando  
  ”Til … gevær!” 
(2) Udførelse  
 Troppen træder an bag geværerne jf. pkt. 212. På or-

dre fattes og påspændes udrustning m.v.  
 b. At fatte gevær 

(1) Kommando  
  ”Fat … gevær!”  
(2)  Udførelse  
 Til og med 1. takt gennemføres med samtidighed. 

(a) På ordren indtager soldaten retstilling. 
(b) 1. takt: Soldaten sætter venstre fod et skridt 

fremad og bøjer i overkrop og knæ. Soldaten fatter 
med venstre hånd med fuldt greb om forskæftet og 
fatter med højre hånd om pistolgrebet. Se fig. B64. 

(c)  Soldaten indtager stående stilling ved en hurtig ud-
strækning af venstre knæ, mens venstre fod sæt-
tes tilbage til højre. Venstre arm føres tilbage langs 
kroppens venstre side. 

(d) Soldaten indtager selvstændigt rørstilling jf. pkt. 
B06. 
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I. Hilsen 
 
B29. At hilse på stedet 
 Hilsen på stedet med gevær gennemføres efter principperne i 
4. kapitel idet følgende særlige forhold er gældende: 

a. Gevær i hånd 
 Soldaten hilser ved at indtage retstilling jf. pkt. B03. Se fig. 

B65. 
b. Gevær over højre skulder 
 Soldaten hilser ved at indtage retstilling jf. pkt. B03, hvor 

højre hånd bibeholder fatningen om geværremmen jf. fig. 
Se fig. B66. 

c. Gevær overhængt 
 Soldaten indtager retstilling jf. pkt. B03. Soldaten har begge 

hænder fri og hilser som anført i pkt. 403. Se fig. B67-B68. 
 
B30. At hilse under bevægelse 
 Hilsen under bevægelse med gevær gennemføres efter prin-
cipperne i 4. kapitel idet følgende særlige forhold er gældende: 

a. Gevær i hånd 
 Soldaten hilser jf. pkt. 405.b., hvor højre hånd bibeholder 

fatningen på pistolgrebet jf. fig. A01. Se fig. B69. 
b. Gevær over højre skulder 
 Soldaten hilser jf. pkt. 405.b., hvor højre hånd bibeholder 

fatningen om geværremmen jf. fig. Se fig. B70. 
c. Gevær overhængt 
 Soldaten har begge hænder fri og hilser som anført i pkt. 

405. Se fig. B71-72. 
 
 
J. Honnøraflæggelse 
 
B31. At aflægge honnør på stedet 
 Gennemføres som i pkt. 408–410, idet honnøren aflægges 
med geværet i honnørgreb, som anført i pkt. B-12. Se fig. B73. 
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B32. At aflægge honnør under bevægelse 
 Gennemføres som i pkt. 412–413, idet honnøren aflægges 
med gevær i hvil eller gevær på højre skulder, som anført i pkt. B14. 
og B17. Se fig. B74. 



 
Fig. B01. Retstilling med gevær – set forfra. Fig. B02. Retstilling med gevær – set fra si-

den. 
 

 
Fig. B03. Rørstilling med gevær - set forfra. Fig. B04. Rørstilling med gevær - set fra si-

den. 
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Fig. B05. At rette. 
 

 
Fig. B06. Honnørgreb 1. takt – set forfra. Fig. B07. Honnørgreb 1. takt – set skråt for-

fra. 
 

 

HRN 990-001                           B - 15 DEC 01 



 
Fig. B08. Honnørgreb 2. takt – set forfra. Fig. B09. Honnørgreb 2. takt – set fra siden.

 

 
Fig. B10. Honnørgreb 3. takt – set forfra. Fig. B11. Honnørgreb 3. takt – set fra siden.
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Fig. B12. At tage gevær ved fod fra honnør-
greb 1. takt – set forfra. 

Fig. B13. At tage gevær ved fod fra honnør-
greb 1. takt – set fra siden. 

 

 
Fig. B14. At tage gevær ved fod fra honnør-
greb 2. takt – set forfra. 

Fig. B15. At tage gevær ved fod fra honnør-
greb 2. takt – set fra siden. 
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Fig. B16. At tage gevær ved fod fra honnør-
greb 3. takt – set forfra. 

 

 
Fig. B17. At tage gevær i hvil 1. takt – set 
forfra. 

Fig. B18. At tage gevær i hvil 1. takt – set 
skråt forfra. 
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Fig. B19. At tage gevær i hvil 2. takt – set 
forfra. 

Fig. B20. At tage gevær i hvil 2. takt – set fra 
siden. 

 

 
Fig. B21. At tage gevær i hvil 3. takt – set 
forfra. 

Fig. B22. At tage gevær i hvil 3. takt – set fra 
siden. 
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Fig. B23. At tage gevær i hvil 4. takt – set 
forfra. 

Fig. B24. At tage gevær i hvil 4. takt – set fra 
siden. 

 

 
Fig. B25. At tage gevær i hvil 5. takt – set 
forfra. 

Fig. B26. At tage gevær i hvil 5. takt – set fra 
siden. 
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Fig. B27. At tage gevær ved fod fra gevær i 
hvil 1. takt – set forfra. 

Fig. B28. At tage gevær ved fod fra gevær i 
hvil 1. takt – set fra siden. 

 

 
Fig. B29. At tage gevær ved fod fra gevær i 
hvil 2. takt – set forfra. 

Fig. B30. At tage gevær ved fod fra gevær i 
hvil 2. takt – set fra siden. 
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Fig. B31. At tage gevær ved fod fra gevær i 
hvil 3. takt – set forfra. 

Fig. B32. At tage gevær ved fod fra gevær i 
hvil 3. takt – set fra siden. 

 

 
Fig. B33. At tage gevær ved fod fra gevær i 
hvil 4. takt – set forfra. 

Fig. B34. At tage gevær ved fod fra gevær i 
hvil 4. takt – set fra siden. 
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Fig. B35. At tage gevær ved fod fra gevær i 
hvil 5. takt – set forfra. 

Fig. B36. At tage gevær ved fod fra gevær i 
hvil 5. takt – set fra siden. 

 

 
Fig. B37. At tage gevær på højre skulder fra 
gevær i hvil 1. takt – set forfra. 

Fig. B38. At tage gevær på højre skulder fra 
gevær i hvil 1. takt – set fra siden. 
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Fig. B39. At tage gevær på højre skulder fra 
gevær i hvil 2. takt – set forfra. 

Fig. B40. At tage gevær på højre skulder fra 
gevær i hvil 2. takt – set fra siden. 

 

 
Fig. B41. At tage gevær på højre skulder fra 
gevær i hvil 3. takt – set forfra. 

Fig. B42. At tage gevær på højre skulder fra 
gevær i hvil 3. takt – set fra siden. 
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Fig. B43. At tage gevær på højre skulder fra 
gevær i hvil 4. takt – set forfra. 

Fig. B44. At tage gevær på højre skulder fra 
gevær i hvil 4. takt – set fra siden. 

 

 
Fig. B45. At tage gevær i hvil fra gevær på 
højre skulder 1. takt – set forfra. 

Fig. B46. At tage gevær i hvil fra gevær på 
højre skulder 1. takt – set fra siden. 
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Fig. B47. At tage gevær i hvil fra gevær på 
højre skulder 2. takt – set forfra. 

Fig. B48. At tage gevær i hvil fra gevær på 
højre skulder 2. takt – set fra siden. 

 

 
Fig. B49. At tage gevær i hvil fra gevær på 
højre skulder 3. takt – set forfra. 

Fig. B50. At tage gevær i hvil fra gevær på 
højre skulder 3. takt – set fra siden. 
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Fig. B51. At tage gevær i hvil fra gevær på 
højre skulder 4. takt – set forfra. 

 

Fig. B52. At tage gevær i hvil fra gevær på 
højre skulder 4. takt – set fra siden. 
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appel og armsving appel og armsving

4. takt 4. takt 

3. takt

2. takt

1. takt

3. takt 

2. takt 

1. takt 

“skulder!” “hvil!” 

   Gevær på Gevær

appel og højre
arm i ro 

appel og venstre arm i ro

“højre” “i” 

Fig. B54. Principskitse for kommando og 
udførelsen af geværskiftet fra gevær på 
højre skulder til gevær i hvil. 

Fig. B53. Principskitse for kommando og 
udførelsen af geværskiftet fra gevær i 
hvil til gevær på højre skulder. 
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Fig. B55. At tage gevær over højre skulder 
(under bevægelse) – set fra siden. 

Fig. B56. At overhænge gevær på bryst 
(rørstilling) – set forfra. 

 

 
Fig. B57. At overhænge gevær på bryst 
(nærkamp i rørstilling) –  set forfra.  

Fig. B58. At overhænge gevær på ryg (ret-
stilling) – set bagfra. 
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Fig. B59. At overhænge gevær på ryg (nær-
kamp i retstilling) – set bagfra. 

Fig. B60. At tage remmen af 1. takt – set 
skråt forfra. 

 

Fig. B61. At tage remmen af 2. takt – set 
skråt forfra. 
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Fig. B62. At lægge gevær 1. takt – set skråt 
forfra. 

Fig. B63. At lægge gevær 2. takt – set skråt 
forfra. 

 

Fig. B64. At fatte gevær 1. takt – set skråt 
forfra. 
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Fig. B65. At hilse på stedet med gevær i 
hånd. 

Fig. B66. At hilse på stedet med gevær over 
højre skulder. 

 

 
Fig. B67. At hilse på stedet med gevær 
overhængt på bryst (nærkamp). 

Fig. B68. At hilse på stedet med gevær 
overhængt på ryg (nærkamp). 
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Fig. B69. At hilse under bevægelse med ge-
vær i  hånd. 

Fig. B70. At hilse under bevægelse med ge-
vær over højre skulder. 

 

 
Fig. B71. At hilse under bevægelse med ge-
vær overhængt på bryst (nærkamp). 

Fig. B72. At hilse under bevægelse med ge-
vær overhængt på ryg (nærkamp). 
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Fig. B73. At aflægge honnør på stedet. 
 

Fig. B74. At aflægge honnør under bevægelse. 
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Tillæg C 
Let maskingevær M/62 

 
 
A. Grundlæggende bestemmelser 
 
C01. Som udgangspunkt ekserceres der ikke med let maskingevær 
M/62. Der kan dog være situationer hvor man vil være indtrådt med 
våbnet, eksempelvis feltparader. I disse situationer skal eksercitsen 
i dette tillæg følges. Det skal bemærkes at der ikke kan udføres 
honnørgreb med let maskingevær M/62.  
 
 
B. Stillinger 
 
C02. Retstilling 

a. Højre hånd fatter med fuldt greb omkring flammeskjuleren. 
b. Kolben holdes tæt ind til højre fodspids, således at kolbens 

forreste del er på højde med fodspidsen. 
c. Maskingeværet holdes lodret med aftrækkeren pegende li-

ge fremad.  
d. Venstre arm er strakt langs kroppens venstre side. Hånden 

er knyttet med tommelfingeren strakt nedad langs den fre-
madvendte side af hånden. Håndroden holdes fast mod lå-
ret (som i retstilling uden våben). Se fig. C01-C02. 

 
C03. Rørstilling 
 a.  Højre hånd fatter med fuldt greb omkring flammeskjuleren. 
 b.  Kolben placeres tæt ind til højre fodspids med forreste del 

på højde med denne. 
 c.  Venstre arm holdes frit og naturligt ned langs siden af 

kroppen med hånden let knyttet.  
d. Maskingeværet føres lige frem, således at højre arm bliver 

strakt. Se fig. C03-C04. 
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C. Overgange 
 
C04. At rette 
 Kommando og udførelse er som for gevær beskrevet, som an-
ført i pkt. A05. Se fig. C05. 
  
C05. At røre 

Kommando og udførelse er som for gevær beskrevet, som an-
ført i pkt. A06.  
 
C06. At træde an 

Kommando og udførelse er som for gevær beskrevet, som an-
ført i pkt. A07.  
 
C07. At træde af 

Kommando og udførelse er som for gevær beskrevet, som an-
ført i pkt. A08.  
 
C08. At træde ind 

Kommando og udførelse er som for gevær beskrevet, som an-
ført i pkt. A09.  
 
 
D. Vendinger 
 
C09. Vendinger med maskingevær udføres som for vendinger med 
gevær beskrevet jf. pkt. A10. Se fig. C06-C07. 
 
 
E. Føringsgreb 
 
C10. Alle greb der omtales i dette afsnit er føringsgreb der ikke eg-
ner sig til samtidighed. Grebene udgår fra retstilling og kommando-
erne gives jf. pkt. 104.a.  
 
C11. At tage maskingevær over højre skulder 
 Kommando  
 ”Gevær over højre skulder”. Se fig. C08. 
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C12. At tage maskingevær ved fod fra maskingevær over højre 
skulder 
 Kommando  
 ”Gevær ved fod”.  
 
C13. At tage maskingevær på højre skulder 
 Kommando  
 ”Gevær på højre skulder”. Se fig. C09. 
 
C14. At tage maskingevær ved fod fra maskingevær på højre 
skulder 
 Kommando  
 ”Gevær ved fod”.  
 
C15. At tage maskingevær i højre hånd 
 Kommando  
 ”Gevær i højre hånd”. Se fig. C10. 
 
C16. At tage maskingevær ved fod fra maskingevær i højre 
hånd 
 Kommando  
 ”Gevær ved fod”.  
 
 
F. Andre greb 
 
C17. At lægge maskingevær 

Kommando og udførelse er som for gevær foreskrevet jf. pkt.  
A26, dog udslås maskingeværets støtteben i 1. takt. Se fig. C11. 
 
C18. At fatte gevær 

Kommando og udførelse er som for gevær foreskrevet jf. pkt. 
A27, dog skal maskingeværets støtteben slås ind. Se fig. C12. 
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G. Hilsen 
 
C19. At hilse med maskingevær følger de i tillæg A, afsnit I opta-
gene bestemmelser. Se fig. C13 og C14. 
 
 
H. Honnøraflæggelse 
 
C20. At aflægge honnør på stedet 
 Gennemføres jf. pkt. 408–410, idet honnøren aflægges med 
maskingeværet i retstilling, som anført i pkt. C02. Se fig. C15. 
 
C21. At aflægge honnør under bevægelse 
 Gennemføres jf. pkt. 412–413, idet honnøren aflægges med 
maskingevær over højre skulder. Se fig. C16. 
 



 
Fig. C01. Retstilling med maskingevær – set 
forfra. 

Fig. C02. Retstilling med maskingevær – set 
fra siden. 

 

 
Fig. C03. Rørstilling med maskingevær – set 
forfra. 

Fig. C04. Rørstilling med maskingevær – set 
fra siden. 
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Fig. C05. At rette. 
 

 
Fig. C06. Kvart vending 1. takt. Fig. C07. Halv vending 1. takt.  
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Fig. C08. At tage maskingevær over højre 
skulder – set skråt bagfra. 

Fig. C09. At tage maskingevær på højre 
skulder – set skråt bagfra. 

 

Fig. C10. At tage maskingevær i højre hånd 
– set skråt bagfra. 
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Fig. C11. At lægge maskingevær – set skråt 
forfra. 

Fig. C12. At fatte maskingevær – set skråt 
forfra. 

 

 
Fig. C13. At hilse på stedet med maskinge-
vær. 

Fig. C14. At hilse under bevægelse med 
maskingevær over højre skulder. 
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Fig. C15. At aflægge honnør på stedet. 

 

Fig. C16. At aflægge honnør under bevægelse. 
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Tillæg D 
Pistol M/49 

 
 

A. Grundlæggende bestemmelser 
 
D01. Dette tillæg omfatter al eksercits med pistol M/49.  
 
D02. Soldater udrustet med pistol skal under al eksercits føre denne 
i hylsteret. Eksercitsen gennemføres som enkeltmand uden våben. 
Se fig. D01.  
 

 
Fig. D01. At hilse på stedet med pistol. 
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Tillæg E 
Sabel M/50 

 
 
A. Grundlæggende bestemmelser 
 
E01. Eksercitsen i dette tillæg gælder for sabelbevæbnede i almin-
delighed. Ved regimenter med særlige ceremonielle opgaver 
henvises til respektive reglementer og direktiver. Sabeleksercits der 
anvendes ved rytterregimenter behandles ikke i dette reglement. 
   
E02. I forbindelse med føring af sabel bæres altid hovedbeklædning  
og handsker. Sablen føres normalt indstukken. 
  Derudover skal følgende retningslinier følges: 

a. Transport af sablen sker kun i et dertil bestemt hylster og 
kun såfremt sablen er heri, kan man lade andre bære den, 
køre på cykel med eller samtidigt bære mappe, kuffert eller 
lignende. Se fig. E01. 

b. I tjenesten kan sablen bæres nedhaget i venstre hånd.  
 Sablen holdes enten som under pkt. E05.c. beskrevet eller 

med venstre hånd lidt over tyngdepunktet i skrå stilling med 
dupskoen fremad og nedad, fæstet udad, tommelfingeren 
foran, øvrige fingre bag på skeden. Se fig. E02. 

c. Når sabel anlægges til paradepåklædning for formeret styrke 
under våben jf. HRN 312-010, Uniformsbestemmelser for 
Hæren, fæstnes sabelskeden til livremmen ved hjælp af en 
støtterem, der kan lokalfremstilles. Håndledsrem til pistol 
M/49 kan anvendes. Sabelremmen der hører til uniform 
M/69 kan ikke anvendes til eksercits. 
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B. Føring af sabel 
 
E03. At føre sablen indstukken  
 Sablen føres ophaget, når bæreren er indtrådt i eller fører et  
bevæbnet kommando. Ved alle andre lejligheder føres den nedhag-
et. Se fig. E02. 

 
E04. At føre sablen ophaget 

Sablen fastgøres i sabelbæreremmens øverste karabinhage 
ved skedens øverste ring, så parerbøjlen vender fremad.  
  a. I retstilling holdes armene strakte langs kroppens sider. 

Hænderne er knyttede med tommelfingeren strakt nedad 
langs den fremadvendte side af hånden. Håndroden holdes 
fast mod låret. Se fig. E03. 

  b. I rørstilling holdes armene også strakte langs kroppens sid-
er. Hænderne er knyttede med tommelfingeren strakt 
nedad langs den fremadvendte side af hånden. Håndroden 
holdes fast mod låret. Se fig. E04. 

  c. Under at rette og at røre, forbliver armene naturligt strakte 
langs kroppens sider. Se fig. E05. 

  d. Under bevægelse svinges armene naturligt afhængigt af 
marchtypen. Se fig. E06. 

  
E05. At føre sablen nedhaget  

Sablen fastgøres i sabelbæreremmens nederste karabinhage  
ved skedens øverste ring, således at parerbøjlen vender fremad. 
  a. I retstilling holdes sablen med dupskoen på jorden ved 

venstre fodspids, lodret og tæt til kroppen med parerbøjlen 
nær ved hoften vendende lige frem. Venstre hånd fatter om 
fæstet med tommelfingeren ovenpå parerbøjlen og øvrige 
fingre på ydersiden. Venstre albue er bøjet og albuen 
holdes ind til kroppen. Se fig. E07. 

  b.  I rørstilling strækkes albuen, idet fæstet føres lige fremad. 
Se fig. E08. 

  c. Under bevægelse løftes sablen et par centimeter fra jorden. 
Se fig. E09. 
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E06. At føre sabel med hovedbeklædning i hånden 
 Når hovedbeklædning er aftaget, føres sablen nedhaget. Ven-
stre hånds tommel- og pegefinger fatter om hovedbeklædningens 
højre kant midt på denne, kokarden vender fremad til højre. Lange-, 
ring- og lillefingeren fatter om parerbøjlens øverste del. Se fig. E10. 
 Handsker skal være påtrukne også under håndtryk. 
 
E07. At føre sablen trukket 
 Den trukne sabel kan føres ved skulder, i hvil, i arm og ved 
fod. 

  
 

C. Greb med sabel 
 

E08. Når en styrke, der omfatter sabelbevæbnede, formeres, træk-
kes sablen. Her skal følgende retningslinier følges: 
  a. Den kommanderende har altid sablen i skulderstilling når 

der gives kommandoer. 
  b. De i styrken indtrådte sabelbevæbnede følger geværekser-

citsen, således at sablen er ”skuldret”, når geværerne er ”i 
hvil” eller ”præsenteret” og ”ved fod” samtidigt med gevæ-
rerne. 

  c. Sabelgrebene udføres i samme takt som geværgrebene. 
Når antallet af takter i geværeksercitsen, ikke svarer til 
antallet af takter i sabelgrebene, udføres sabelgrebene i 
sammenhæng indtil disse er afsluttet. Se fig. E11-E12. 

  
E09. At trække sabel og tage ved skulder 
  Grebet udgår fra retstilling. 
  a. Kommando  
   (1) ”Formér parade!” (efter omstændighederne) 
   (2) ”Sabel … ud!” 
  b. Udførelse 

   (1) Højre hånd fatter med tommelfingeren og de to føl-
gende fingre om fæstet. De øvrige fingre skal ligge 
mod parerbøjlens forreste (øverste) flade. Sablen løs-
nes i skeden. Der ses ikke ned mod skedemundingen. 
Se fig. E13. 
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   (2)  Sablen trækkes og føres til en skrå stilling i forlængelse 
af højre arm, der er strakt lige fremad-opad foran krop-
pen. Skarpen fremad-nedad. Venstre arm holdes 
strakt. Se fig. E14-E15. 

   (3) Højre arm skuldrer sablen, i en jævn bevægelse idet 
klingen holdes lodret. Parerbøjlen placeres lige under 
hoften vendende fremad med klingen lodret. Se fig. E16. 

 
E10. At tage sabel ved fod fra skulderstilling 
 Grebet udgår fra retstilling. Under hele grebet er venstre arm 
strakt langs kroppens side. Venstre hånd er knyttet med 
tommelfingeren strakt nedad langs den fremadvendte side af 
hånden. Håndroden holdes fast mod låret (skeden). 

a. 1. takt: Sablen føres lige fremad under bibeholdelse af sin 
lodrette stilling, således at parerbøjlen, der vender fremad, 
er på højde med hoften. Højre underarm er vandret, albuen 
holdes ind til kroppen. Se fig. E17. 

b. 2. takt: Sablen sænkes langsomt indtil spidsen er lige over 
jorden, klingen pegende lige frem, skarpen nedad, højre arm 
strakt langs kroppens side. Se fig. E18. 

 
E11. At skuldre sabel fra sabel ved fod 
 Grebet udgår fra retstilling. 

a. Kommando (efter omstændighederne) 
 (1) ”Giv agt … P r æ s e n t é r … gevær!” 
 (2) ”Gevær i … hvil!” 
b. Udførelse 

Under hele grebet er venstre arm strakt langs kroppens side. 
Venstre hånd er knyttet med tommelfingeren strakt nedad 
langs den fremadvendte side af hånden. Håndroden holdes 
fast mod låret (skeden). 
(1) 1. takt: Højre hånd fører sablen til lodret stilling, idet den 

svinges med spidsen fremad-opad, med skarpen 
fremad. Højre underarm er vandret, albuen holdes ind til 
kroppen. Se fig. E19. 

(2) 2. takt: Sablen føres i lodret stilling hen med klingens 
ryg mod højre skulder ved ærmesømmen. Parerbøjlen 
trykkes fast mod højre hofte. Højre arm er let bøjet, 
albuen hverken tvunget bagud eller for meget udad. 
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Under dette greb må klingens spids ikke på noget 
tidspunkt komme bag skulderen. Se fig. E20. 

 
E12. At føre sablen i hvil 
  a. Stillingen indtages når der sættes i march eller når der fra 

giv agt march gås over til retmarch.  
  b.  Højre hånd bringes noget frem, og armen strækkes natur-

ligt. Klingen hviler med skarpen til højre mod overarmens 
udvendige side eller mod højre skulder. Parerbøjlen hviler 
på håndleddet. Se fig. E21. 

  c. Under march med sabel i hvil svinges begge arme naturligt 
jf. marchtypen. Se fig. E22.  

 
E13. At føre sablen i arm 
  a. Højre hånd bringer fæstet ind midt foran og tæt til underli-

vet.  Klingens flade hviler mod overarmens udvendige side 
med skarpen skråt opad. Den venstre hånd fatter ovenpå 
den højre. Se fig. E23. 

  b. Der kan ”skuldres” fra sabel i arm”. 
 
E14. At stikke sabel ind 
  Grebet udgår fra retstilling. 

a. Kommando (efter omstændighederne) 
   (1) ”Træd tilbage!” 

(2) ”Sabel … ind!” 
b. Udførelse 
  (1) Sablen skuldres. Se fig. E24. 

   (2) Højre hånd fører sablen lige fremad-opad med sablen i 
armens forlængelse. Skarpen fremad-nedad. Venstre 
hånd fatter umiddelbart under skedens munding og 
fører den samtidigt lidt frem. Se fig. E25. 

   (3) Mens armen forbliver strakt løsner højre hånd grebet 
en anelse, således at sablen ”falder” med spidsen mod 
mundingen af skeden, der støttes af venstre hånd. Der 
ses ikke mod skedemundingen. Se fig. E26. 

   (4) Sablen føres ned i skeden ved et rask stød med højre 
hånd. Se fig. E27. 

(5) Retstillingen indtages. Se fig. E28. 
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D. Honorering og salutering 
 
E15. Anvendelse 
 Ved ceremoniel optræden med sabel skelnes – ligesom i an-
dre sammenhænge – mellem honorering og salutering. Bestemmel-
ser for hvornår der skal anvendes honorering eller salutering findes i 
FKOBST 202-4 Ceremoniel i Forsvaret. 
 
E16. At honorere 
 Grebet udføres fra skulderstilling og kan udføres såvel på ste-
det som under march, grebet udføres da i takt med venstre fod.  
 Venstre arm er strakt langs kroppens side. Venstre hånd er 
knyttet med tommelfingeren strakt nedad langs den fremadvendte 
side af hånden. Håndroden holdes fast mod låret (skeden). 

a. 1. takt: Højre hånd fører sablen fremad under bibeholdelse 
af den lodrette stilling, samtidig drejes sablen så skarpen 
peger mod venstre; højre underarm vandret, albuen sluttet til 
kroppen. Se fig. E29. 

b. 2. takt: Albuen bliver ved kroppen, underarmen sænkes 
langsomt mens klingen bibeholder sin lodrette stilling, indtil 
armen er strakt lodret. Se fig. E30-E31. 

c. 3. takt: Klingen sænkes langsomt indtil spidsen er lige over 
jorden. Klingen danner en vinkel på ca. 30° med armens 
forlængelse og er rettet lige fremad. Se fig. E32-E33. 

d. Når honoreringen skal ophøre, føres underarm og klinge op 
til  samme stilling som under pkt. a beskrevet, dog drejes 
skarpen fremad. Herefter skuldres sablen. Se fig. E34. 

 
E17. At salutere 
 Grebet udføres fra skulderstilling og kan udføres såvel på ste-
det som under march, grebet udføres da i takt med venstre fod.  
Venstre arm er strakt langs kroppens side. Venstre hånd er knyttet 
med tommelfingeren strakt nedad langs den fremadvendte side af 
hånden. Håndroden holdes fast mod låret (skeden). 

a. 1. takt: Højre hånd fører sablen frem foran kroppen, hvor 
den holdes i lodret stilling med fæstet en håndsbredde fra og 
midt foran underansigtet, skarpen vendt til venstre, albuen til 
kroppen. Se fig. E35. 
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b. 2. takt: Albuen bliver ved kroppen, underarmen sænkes 
langsomt mens klingen bibeholder sin lodrette stilling, indtil 
armen er strakt lodret. Se fig. E36-E37. 

c. 3. takt: Klingen sænkes langsomt indtil spidsen er lige over 
jorden. Klingen danner en vinkel på ca. 30° med armens 
forlængelse og er rettet lige fremad. Se fig. E38-E39. 

d. Når saluteringen skal ophøre, føres underarm og klinge op til  
 samme stilling som under pkt. a beskrevet, dog drejes skar-

pen fremad. Herefter skuldres sablen. Se fig. E40. 
 
 
  



 
Fig. E01. Føring af sabel uden for tjeneste.  Fig. E02. Føring af sabel indstukken under 

bevægelse. 
 

 
Fig. E03. Føring af sabel ophaget i retstil-
ling. 

Fig. E04. Føring af sabel ophaget i rørstil-
ling. 
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Fig. E05. At rette med ophaget sabel. Fig. E06. Føring af sabel ophaget under be-

vægelse. 
 

 
Fig. E07. Føring af sabel nedhaget i retstil-
ling. 

Fig. E08. Føring af sabel nedhaget i rørstil-
ling. 
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Fig. E09. Føring af sabel nedhaget under 
bevægelse. 

 

Fig. E10. Føring af sabel uden hovedbe-
klædning. 
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Fig. E11. Sabelgreb ved gevær i hvil 1. takt. 
 

Fig. E12. Sabelgreb ved gevær i hvil 2. takt. 
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Fig. E13. At trække sabel og tage ved skul-
der – sablen løsnes i skeden. 

Fig. E14. At trække sabel og tage ved skul-
der – set forfra. 

 

 
Fig. E15. At trække sabel og tage ved skul-
der – set skråt forfra. 

Fig. E16. At trække sabel og tage ved skul-
der – afslutningen (sablen er skuldret) – set 
forfra. 
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Fig. E17. At tage sabel ved fod fra skulder-
stilling 1. takt – set fra siden. 

Fig. E18. At tage sabel ved fod fra skulder-
stilling 2. takt – set fra siden. 

 

 
Fig. E19. At skulder sabel fra sabel ved fod 
1. takt – set forfra. 

Fig. E20. At skulder sabel fra sabel ved fod 
2. takt. – set forfra. 
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Fig. E21. At tage sabel i hvil, armsving 
fremad – set fra siden. 

Fig. E22. At tage sabel i hvil – armsving 
bagud. 

 

Fig. E23. Sabel i arm. 
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Fig. E24. At stikke sabel ind, sablen er 
skuldret – set forfra. 

Fig. E25. At stikke sabel ind, venstre hånd 
fatter umiddelbart under skedens munding – 
set skråt forfra. 

 
Fig. E26. At stikke sabel ind, der bør ikke 
ses mod skedemundingen – set skråt forfra. 

Fig. E27. At stikke sabel ind, sablen føres 
ned  i skeden med et rask stød – set skråt 
forfra. 

 

HRN 990-001                           E - 15 DEC 01 



 
Fig. E28. At stikke sabel ind, afslutningen – 
set forfra. Fig. E29. At honorere 1. takt – set forfra. 

 

 
Fig. E30. At honorere 2. takt – set forfra. Fig. E31. At honorere 2. takt – set fra siden.

 

HRN 990-001                           E - 16 DEC 01 



 
Fig. E32. At honorere 3. takt – set forfra. Fig. E33. At honorere 3. takt – set fra siden.

 

Fig. E34. At honorere, honoreringen ophører 
– set fra siden. 
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Fig. E35. At salutere 1. takt – set forfra. 
 

 
Fig. E36. At salutere 2. takt – set forfra. Fig. E37. At salutere 2. takt – set fra siden. 
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Fig. E38. At salutere 3. takt. – set forfra. Fig. E39. At salutere 3. takt. – set fra siden. 

Fig. E40. At salutere, saluteringen ophører – 
set fra siden. 

 

 



Tillæg F 
Vagtgreb ved de Kongelige Slotte og 

Palæer 
 
 

A. Grundlæggende bestemmelser 
 
F01. Vagtgreb der skal udføres af enheder, der ikke er tilhørende 
ved Den Kongelige Livgarde eller Gardehusarregimentet henvises 
til:  

a.  HRN 990-2/1 og HRN 990-2/2 Instruktion for Den Kongelige 
Livgardes vagttjeneste ved de Kongelige Slotte og Palæer 
(VAGT/LG).  

b.  HRN 217/7 Gardehusarregimentets hoftjeneste og særlige 
forhold (GHR-10). 

 

 
HRN 990-001                           F - 1 DEC 01 



Tillæg G 
Militærpolitiet 

 
 

A. Grundlæggende bestemmelser 
 
G01. Dette tillæg omfatter den eksercits ved militærpolitiet, der ud-
føres forskelligt fra anvisningerne i dette reglement.  

 
 

B. Overgange 
 
G02. At rette – at indtage retstilling fra rørstilling 

Bevægelsen udgår fra rørstilling.  
 a.  Kommando 

”Giv agt” ”Trop … ret!” 
 b. Udførelse 

(1) På varslet ”Trop” foretages der intet. 
(2) På ordren ”ret!” løftes venstre fod, ved en bøjning af 

venstre knæ idet foden holdes vandret, ca. 30 cm over 
jorden svarende til overkanten af støvleskaftet. Venstre 
hæl er ud for højre ben. Herefter sættes venstre fod 
hurtigt til højre fod således, at fødderne danner en vin-
kel på 45°. Samtidigt føres armene i én strakt bevæ-
gelse i stilling langs begge sider af kroppen. Se fig. 
G01–G02. 

 
G03. At røre – at indtage rørstilling fra retstilling 

Bevægelsen udgår fra retstilling.  
 a.  Kommando 

”n. trop … rør!” (n. er den taktiske enheds betegnelse) 
 b. Udførelse 

(1) På varslet bliver soldaten stående i retstilling. 
(2) På ordren ”rør!” løftes venstre fod, ved en bøjning af 

venstre knæ idet foden holdes vandret ca. 30 cm over 
jorden svarende til overkanten af støvleskaftet. Venstre 
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hæl er ud for højre ben. Herefter sættes venstre fod 
hurtigt til jorden en fodlængde fra højre fod. Samtidig 
med at venstre ben flyttes, føres hænderne om på ryg-
gen, hvor højre hånd fatter om venstre håndled og 
venstre hånd er knyttet.  

 
 

C. Vendinger 
 

G04. Vendinger kan udføres som kvarte vendinger (90º) og halve 
vendinger (180º). Kvarte vendinger kan foretages til venstre eller høj-
re, hvor imod halve vendinger altid udføres til højre. Vendinger udfø-
res på stedet og udgår fra retstilling. Det er vigtigt under vendingerne 
at armene holdes tæt til kroppen. 

a. Kvarte vendinger 
(1) Kommando 

”Højre … om!” 
”Venstre … om!” 

  (2) Udførelse 
(a) På varslet ”Højre” eller ”Venstre” foretages der in-

tet. 
(b) På ordren ”om!” udfører soldaten 1. takt således: 

- Højre/venstre fodballe løftes lidt fra jorden. Ven-
stre/højre hæl løftes lidt fra jorden samtidig med 
at knæet bøjes lidt. 

- Venstre/højre fodballe sætter af og vendingen 
påbegyndes omkring højre/venstre hæl. Over-
kroppen laver et kraftigt ”vrid” mod højre/venstre. 

- Højre/venstre fodballe sættes til jorden og krop-
pens vægt hviler på højre/venstre ben. Se fig. 
G03-G04. 

(c) 2. takt udføres således: 
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- Venstre/højre fod løftes, ved en bøjning af ven-
stre/højre knæ idet foden holdes vandret, ca. 30 
cm over jorden svarende til overkanten af støv-
leskaftet. Venstre/højre hæl er ud for højre ben. 
Herefter sættes venstre/højre fod hurtigt til høj-
re/venstre fod således, at fødderne danner en 
vinkel på 45°. Se fig. G05-G06. 



b. Halve vendinger 
(1) Kommando 

”O m … kring!” 
  (2) Udførelse 

  (a) På varslet ”O m” foretages der intet. 
  (b) På ordren ”kring!” udfører soldaten 1. takt således: 

- Højre fodballe løftes lidt fra jorden. Venstre hæl 
løftes lidt fra jorden samtidig med, at knæet bø-
jes lidt. 

- Venstre fodballe sætter af og vendingen påbe-
gyndes omkring højre hæl. Overkroppen laver et 
kraftigt ”vrid” mod højre. 

- Højre fodballe sættes til jorden og kroppens 
vægt hviler på højre ben. Se fig. G07.  

(c) 2. takt udføres således: 
- Venstre fod sættes til jorden, ved en bøjning af 

venstre knæ idet foden holdes vandret, ca. 30 
cm over jorden svarende til overkanten af støv-
leskaftet. Venstre hæl er ud for højre ben. Her-
efter sættes venstre fod hurtigt til højre fod såle-
des, at fødderne danner en vinkel på 45°. Se fig. 
G08. 

c. Ikke fuldførte vendinger 
Kan ikke gennemføres af militærpolitiet, der foretages en 

kvart vending til højre/venstre, hvorefter bevægelsen iværk-
sættes. Se pkt. G05. 

 
 

D. Afstande og mellemrum 
 

G05. At træde af 
 Bevægelsen udgår fra rørstilling. 
 a. Kommando 
  ”Træd … af!” 
 b. Udførelse 
  (1) Soldaten indtager retstilling jf. pkt. G02, hvor ”Træd” er 

varsel og ”af!” er ordren. 
  (2) Soldaten hilser (honnør) i ca. 2 sek. 
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  (3) Soldaten foretager en kvart vending til højre og fjerner 
sig i den retning, der er mest hensigtsmæssig for ham.  

 
 
E. March 

 
G06. Giv agt march 

Giv agt march anvendes ved honnøraflæggelser eller når på-
klædingen er ”rød/hvid” eller ”hvid/hvid” og udføres fra retmarch. 

a. Kommando 
”Giv agt!” 

b. Udførelse 
Ordren gives når venstre fod sættes til jorden. Næste gang 
venstre fod sættes til jorden sker dette med en appel, samti-
dig griber venstre hånd fat i bæltet. Giv agt marchen er 
iværksat og ændringer i forhold til retmarchen er: 
(1) Marchen udføres med stram holdning, hvor ryggen er 

strakt, brystet skudt frem, og skuldrene en anelse til-
bage.  

(2) Hovedet hviler lige på skuldrene og der ses lige frem.  
(3) Højre arms sving fremhæves ved, at armen er helt 

strakt, hvor der knækkes i håndledet. Fremsvinget sker 
til vandret og tilbagesvinget til en vinkel på 45º. Se fig. 
G09-G10. 

 
G07. At gøre holdt 

At gøre holdt kan kun ske på én måde ved militærpolitiet. 
 a. Kommando  

”Trop … holdt!” 
 b. Udførelse  

(1) Varslet ”Trop” udtales når venstre fod sættes til jorden.  
(2) Ordren ”holdt!” udtales når højre fod sættes til jorden. 
(3) Næste gang venstre fod sættes til jorden sker dette i et 

halvt skridt.  
(4) Højre fod sættes til jorden, ved en bøjning af højre knæ 

idet foden holdes vandret, ca. 30 cm over jorden sva-
rende til overkanten af støvleskaftet. Højre hæl er ud 
for venstre ben. Herefter sættes højre fod hurtigt til 
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venstre fod således, at fødderne danner en vinkel på 
45°. Se fig. G11. 

 
G08. Retning under march 

Under bevægelse tages retning i siden til højre. 
 

G09. Ændring af marchretning 
Ændringer af marchretningen kan ske ved, at den kommande-

rende angiver et nyt retningspunkt for marchen. F.eks.: ”Lige ud i 
krydset”. Ønskes marchretningen ændret 90º kommanderes såle-
des:  
 a. Kommando  

”Svingning … højre! (venstre!)” 
 b. Udførelse 

(1) På varslet ”svingning” sker der intet 
(2) På ordren ”højre” ”(venstre)” holdes armene strakte 

langs kroppens sider. Hænderne er knyttede med 
tommelfingrene strakt nedad langs den fremad ven-
dende side af hånden. Håndroden holdes fast mod lå-
ret. Se fig. G12. 

(3) Når svingningen er tilendebragt, ”psst” bagerste højre 
fløjmand og næste gang venstre fod sættes til jorden 
sker dette med en appel, herefter fortsætter marchen. 
Se fig. G13. 



 
Fig. G01. At rette, ordre – set forfra Fig. G02. At rette, ordre – set fra siden 

 

 
Fig. G03. Kvart vending til højre 1. takt. Fig. G04. Kvart vending til venstre 1. takt. 
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Fig. G05. Kvart vending til højre 2. takt. Fig. G06. Kvart vending til venstre 2. takt.  

 

 
Fig. G07. Halv vending 1. takt. Fig. G08. Halv vending 2. takt.  
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Fig. G09. Giv agt march. 

 

 
Fig. G10. Giv agt march. 
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Fig. G11. At gøre holdt, ordre. 
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Fig. G12. Ændring af marchretning, ordre. 



 
Fig. G13. Ændring af marchretning, appel. 
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Tillæg H 
Definitioner 

 
 
A. Definitioner 
 
H01. Dette tillæg beskriver den terminologi der anvendes i HRN 
990-001 EKSRCITS. Definitionerne er listet i alfabetisk orden. 
 
Avertissement 
Et avertissement er et yderlige varsel til et varsel. Et avertissement 
bruges, når den kommanderende ønsker at varsle yderligere om 
varslets indhold. F.eks.: ”Første deling giv agt.” ”Første deling til 
højre … ret!”, hvor ”første deling giv agt” er avertissementet til 
samlet retning til højre/venstre. Anderledes vil avertissementet til 
almindelig retning være ”giv agt”. F.eks.: ”Giv agt.” ”Deling … ret!” 
Se. fig. H01. 
 
Blind rode 
En blind rode fremkommer ved, at der mangler en soldat i et af ge-
ledderne. Se fig. H02. 
 
Enkeltkolonne 
Enkeltkolonne er den formation, der fremkommer, når et geled fore-
tager en kvart vending.  
 
Feltkolonne 
Feltkolonne opstilles med tre soldater i forreste geled. Antallet af ro-
der vil variere afhængigt af soldaternes antal. 
 
Flanke 
Siderne på en kolonne. Der vil altid være en venstre og en højre 
flanke på en kolonne. Se fig. H03. 
 
Fløj 
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En fløj er endepunkterne i et geled (yderste soldat). Der vil altid væ-
re en venstre- og en højre fløj i et geled. Se fig. H02. 



Fløjmand 
Yderste soldat i et geled. Der vil altid være en venstre og en højre 
fløjmand i et geled. Se fig. H02. 
 
Formation 
En formation er en opstilling af soldater på faste pladser i forhold til 
hinanden. Se fig. H02. 
 
Front 
Frontretningen bestemmes af den retning, soldater i formation er 
opstillet. Populært kan det bedst beskrives således: Frontretningen 
er den vej soldaterne ser, hvis de er opstillet i formation, når de ser 
lige ud. Se fig. H02. 
Frontlinien bestemmes af retningen i forreste geled. Frontlinien vil 
altid være vinkelret på frontretningen. Se fig. H02. 
 
Geledder 
Geledder er de ”linier” af soldater der opstilles i formationen. Nor-
malt vil ”at træde an” foregå på tre geledder. Benævnelse af geled-
derne sker således: Forreste geled er 1. geled, midterste geled er 2. 
geled og bagerste geled er 3. geled. Se fig. H02. 
 
Hovedbeklædning 
Der henvises til HRN 312-011 Uniformsbestemmelser for Hæren. 
 
Kadence 
Kadence angiver antal af skridt pr. min. under bevægelse. Ved alle 
marchtyper er normal kadencen ca. 112 skridt pr. min. Under løb er 
normalkadencen ca. 170 skridt pr. min. 
 
Kommanderende 
Den kommanderende er den person der fører kommando over én 
eller flere soldater. 
 
Kø 
Bagerste del af en kolonne. Se fig. H03. 
 
Linie 
I linie stilles normalt soldater i tre geledder. Se fig. H02. 
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Marchtyper 
Marchtyperne er: Retmarch (almindelig march), giv agt march og 
rørmarch. 
 
Marchkolonne 
Marchkolonne er den formation der fremkommer, når flere geledder 
foretager en kvart vending. Se fig. H03. 
 
Mellemrum 
Mellemrum er den afstand der er mellem to roder og mellem to ge-
ledder. Se fig. H02. 
 
Ordre  
Se udførelseskommando. 
 
Retning 
Retning foretages altid i forhold til fløjmand. Normalt rettes der ind til 
højre, d.v.s. at retning foretages til højre fløjmand. Der kan dog ret-
tes til venstre, dette skal dog befales særskilt. Se fig. H02. 
 
Rodekolonne 
Rodekolonne opstilles med to soldater i hvert geled. Rodekolonne 
anvendes normalt kun i forbindelse med vagttjeneste på de  
Kongelige Slotte og Palæer. 
 
Roder 
Roder er den betegnelse der anvendes om ”rækken” af soldater der 
udgøres af: Soldaten fra første geled og de soldater der står lige 
bag ham i de øvrige geledder. Se fig. H02. 
 
Spatiering 
S p a t i e r i n g er en skrivemåde der skal tydeliggøre at ordet skal 
forlænges i sin udtale. 
 
Takt 
Takt er det tidsrum der opstår, når en soldat tager ét skridt i march. 
Marchtakten vil være den tid der går, fra det ene ben sættes til jor-
den og til den andet ben sættes til jorden. 
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Takt er også de enkeltdele der skal sammensættes til en helhed. 
F.eks. består det at tage gevær M/75 i hvil af fire takter.  
 
Téte 
Téten er den forreste del af en kolonne. Se fig. H03. 
 
Trin 
Trin er simplificeret udtryksmåde for at lette opdeling. Trin må ikke 
forveksles med takt. 
 
Udførelseskommando (ordre) 
Udførelseskommandoen er den ordre der kommer efter varslet. 
F.eks. ”Giv agt - se t i l … venstre!” Venstre er ordren til at handlin-
gen skal foretages. Se fig. H01. 
 
Varsel 
Et varsel skal indeholde oplysninger om ordrens indhold, hvis dette 
afviger fra det forventelige, f.eks.: ”Giv agt - se t i l … venstre!” Ved 
at ”t i l” trækkes ud, varsles delingen om at ordren bliver ”venstre”. 
Udtales ordet ”til” kort, er det en oplysning om at ordren bliver ”høj-
re”. Se fig. H01. 

Giv agt - se t i l … venstre!” 
 

              Avertissement Varsel Udførelseskommando 
 

Giv agt – p r æ s e n t é r … gevær!” 
 

       Avertissement         Varsel       Udførelseskommando 

Fig. H01. Opdeling af kommandoer 
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Téte 

 

Formation opstillet i marchkolonne 

Højre flanke 

Venstre flanke 

Kø 

Marchretning 3. geled 

Fig. H02. Forklaringstegning for en formation opstillet i linie. 

 

Blind rode 

1. geled 

2. geled 

3. geled 

Rode 

Venstre fløjmand Højre fløjmand 

Venstre fløj 

Front 

Mellemrum 

Højre fløj 

Frontretning 

Frontlinie 

Retning 

2. geled 

1. geled 

Formation opstillet i linie 

Fig. H03. Forklaringstegning for en formation opstillet i marchkolonne. 
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