EXERCITIE
MED

CANONE RNE
PAA

HANS KONGELIGE MAJEST ÆT S

F L O D E,
SAAVEL PAA 6 VERSTE OG UNDERSTE, SOM MED
LIGE OG KRÆNGENDE BATTERIER.

..
•
e,

a Z

F orend

Qyadranren i Mundingen Ililles
Vaterpas i' Varerpafier (æt,
tes dcrpaa ovenpaa Cnnenen paa Agter- eller Mellem-Fælleder , hvor den er glattelt og frie for Z irater. , og aftages laå
meget dcraf, indtil der virer ret tillige med Qyadranrcn i Mundingen. Stæder mærkes faa paa Canoncn , hvor Vaterpallet
horer til at ikal Ilaae , og Vaterp aflet mærkes med Canonens
N umrner efter Skidr-Sædelen paa Barrcrier,
00'
b

I

~

-

PAA .OVE RST E EA TTERIER.
CommandoOrdene.
No. IKlar overalt.

orend der begyndes at exerceres -med Canoner til
Soes, Ikal Vaterpa fle rne indrettes til hver fin Ca.
non. Qyadrnnren rnaae for j Veyen paa det novefte cxamineres l Iaa vel (om og det medfolgclldc Rætholr;
noncrne hales dernæfi: inden Borde og med Ræthokee i Lobee

Ca.

;

og

= = Haand-Grebene. = =
COMMANDEUREN rnånflrer fine
Polk efter Skiot-Sædelen ; felv ll:iller han fig
bag ved Canoncn, med Krud-Hornet hengendc paa den hoyre Sidc.
VICE·COMMA NDEUREN fliller .fig paa
dcn venflre Side af Canonen med Vaterpasfet i Bryfler,

a 3

LADE-

.,..

6

c ommandO- j

Commande-

Ordene.

<

-

II

FIERDE MAND paa ve nLl:re Side, f0111
beforger Lundren.

FEMT E MAND paa hoyre Side af Canonen til at fætte Stil-Killen under. De DVrige fordeles paa begge Sider af Cano nen
til Tallierne og H aand-Spigerne. Lade-Red .
Ik aber , Lad ningen og Skarper placeres pa~
venLl:re Side af Canonen, og lig eledes L und.

I

I'"
Gi~~~S

Loddet.

t

No.

4.

Aalmer Cardu -

fen.

No. 2.
(Gi iir los

f

ra..

" - lierne.

,

De paa Siden Ilaaende gior Ilr ax T al.
lierne IOfe, og EN .M AND tager Speilet ud;
Er de t I LÆ eller med LI (i E BATTE.
•

, .

RIER,

N o.

S.

FæIJg·J(rud

paa.
l'

for Canonen ; 00<' Bugcer,

COM M A N DE U RE N giDr IOs Pla~
\ L oddet , tager det af, og lægger de t for
ved Fænghullet , og tager Rudingen ud.

j'iat- I

te-Stokken meere Midt-Skibs,
H aand-Spigcrne fordeles pan begge Si.derne af Canonen , og Koe-Beencr paa den
venLl:re Side.

=

\ RIER, fodlaae de Ll:rax Tallierne MidtSk ibs, og Baxe-Klam pen indfættes; Er det
T IL LOUVART , opfkydes Tallierne ag-

LADEREN paa den - hoyre Side nærrnefl Borde.

-

. Haand-Grebene. =

Ordene.

= = Haand-Grebene. = =

CO M M A N DE UREN aabner- Cardufen m ed IWmme-Naalen, og Ll:ryger den af
paa H aanden , for at Iee, om den er giennemboeretCOMMANDEUREN holder Rumme-Naalen i den ven fire Haand , og fatter
Krud-Hornet i ho yre ved Proppen , fom han
udt ager m ed M unden , fætter Rumme-Naa·
len i Fænghullet i Cardufen, k ommer F æng.
Krud paa, og optrækker med famme Rum-

rne-

i

I

~
Comm ande-

Ordene.

=

f

Commande-

Ordene.

==_Haalid-Grebene. = =

= . = " Haaiid-Grebene. ==
No. 7.
St iller og bax-

.-._j rne -Na ålen;

- Naar Fængh ullet er fyldt,
- I Ilroes endnu noget agter paa Friifen , hvilk et kl1U[CS Iin aa t med Hornet og famles med
Fingrene; Proppen indlærter han i Hornet,
og derpaa paalægger Pladr-Lodder,

,; ·No. 6.

-

- VICE: CO!i,uiIANDEUREN lærter Cananen med Koe-Beener, og er det en Ivær Canon , hielper den JVIAND, fom fiaaer paa
hoyre Haand af ham, og feer han paa fit Va·
rerpas, naar den vifer den Grad, [om er befalr, hvorefter FEM TE MAN D Ililler Killen
under.

../fl-Ca11011e1l.
"

.-

-Fatter Vatet··
. VICE ,-COMMANDEtiREN tager fi:em
pf,aO~t, J('/J.Fijdd. Koc-Beener, og: [ætter det paa Palerne af I'at er og naan ' l
. - .
_ Spiger. .
? erten ~nd er Canonen , holdend e ramme
OJ

.
.

9

,

l den hoyre Haand , og Varerpafler C-itter.
hun oven puu Cunonen paa det mær kede
Sted, holdende Iamme i den venfire Haa nd.
Den FEMTE MAND tager Haanden-paa
Stil·Kiilen. · - '
. .
.
M AND gaaer '- hen til
1LimdtehDen; LaFIERD~
deren og nogle af de paa hver

'I'

I ::

I

Side af Can011eIi tager Haandlpigerne.

,
VICE-

"

COM MA N DEUREN beobugter Ha·
ved-L inien af Canonen , fem han tager efier
Fiendens Batterier, naar han
. kan Iee dem ,
midt paa Skibet , naar F ienden gaaer med,
og for pau Skibet, naar F ieuden kommer
imod Ieilendes i Er der (tærk Rag og Damp,
tages Hoved-Limen efter Fiendens Topper,
og er det om Natten , efter Ficndens Ild i
De .paa Siden Ilaaende katler Raperren med
Haa nd ~ Spigerne efrer COMMAN DE URENS Tilfigelfe, den ene azl:> ten for det ao-·
b
terfle H iul, og den anden und er den forefle
b
Axfcl,

IO

II

Commande-

Ordene.

==Haand-Grebene. ==

c ommando- I
Ordene.
1=
No.

8.

Axfel, til hvilken Ende Can onen ikke maae

Blær af LUlJd-

Ilaae paa nogle Tomme nær i Borde; E r det
en fvær Canon, fætres en Haand -Spige rvers
under den agr erfl e t\ xfcl uden for H iulet
paa den Side ikke baxfes, for at lætre Raperten agter. Naar der Ika I Ililles efter Ma-:
Iler åg Stænger , tager COlVlMANDE UREN felv Kiern-L inien under Mærfer pa~
Fjendens Ski b.

ten.

Cano nen (lilles aldr ig under Vaterpas
for at giore Grund-Skud, Iaafo rn famme
Ikal dependere af de Sk ud, fom rnaarre ga ae
for lavt.
COMMA NDE UR EN og VICE,COMlII ANDEUREN for bliv er ved deres Sigte og
Stilling , indtil der com manderes : Fybr.

" FIERDE

-

= ' Haand-Grebene, =

=

I

F IERDE M AND holder "L undten mel\ lem Fi ngr ene , vender lig l'vIidt - Skibs og
lilafer k ort og (lærke paa Lundten.

N o. 9.

Enhver lægger i frOrfre Hafl Koe-FodJ(oe-Fij~de~(J" og I der og H aand-Spig er ned langs m ed CanoHajland Sdp io er, I nen, og er det I LiE, fatte de TaJlierne, er

Læg ued

og rax erpaa
r
"
•
_ giv Fyhr. I de t rIL LOUVARTmed frærkKrængning,
lægges H aand -Spiger bag ved de forrette

j Hiul ,

og enh vel' tr æder til Side.

I ..

CO M M ANDE U REN tr æder derpaa
til hoyre Side, t?gende af'Plad t-Lcdd er, h vorpaa han commandel'er : Fybr , f0 111 FIERDE M AND flrax gi ver; Naar Cunonen er affyhrer .. fin tes L undten b ort , CO M MANDE UR E N fætter Riiding i FænghuJlet, og
lægger Pladr-Lodder paa ; Er de t I LÆ, hales TaIlierne Ilra x dor , og MANDSKABET
bliver fraaende med T allic-Løb eren i H æn-

D

2

derne:,

12

13

Commando.

Ordene.

Commande-

= = Haand-Grebene. =

=

derne; Sanfirar t Canonen fl:and fer i fin Fart,
fl:illes Canonen under for at k omme ind af
Porten, hvo rpaa ALLE MAND hielper til at
tallie og bri nge Cunonen faa langt ind , at
der kan lades, da Bugten kafl:es for Blokke n.

Ordene.
N o. I O.
Laderen ud.

No.

== Haand-Crebene. = =
I

I

LADEREN fætter fig i Por ten , da den
FORSTE MAND paa venttre Side beforger
ham Lade-Redfkabcc dg L adningen i Haa nden , ' og begge COMM ANDEURERNE
feer efter , at A lting fkc er vedb orlig ved
Ladningen.

Il.

L ADEREN ford rer og imodtager VidVidjk af CanoIke re n, og forer den ind i Canonen ; COMncn.

M ed blind Exercitie b ring es Cunonen
ind m ed T alliern e i Staden for Canonens
R ecul , naar det er med LIGE BATTERI.
ER, eller I L Æ; M en er det TIL L OUVA RT , kroges en tredie T allie bag i Raperten i en Strop, h vormed Canonen tal.
lies ind.

I
)

LADEREN

M AN DEU REN holder imidlert id F ingeren paa Fænghullet ; N aar Vid fkeren er indfort, fOrer L ADEREN de n et Par Gange frem
og tilbage , dreier den om ved Bunden , og
rager den drei ende ud.
No.

12.

Ballk a(Vidjke-

L ADEREN banker Vidfk eren af under
Tm ,og vm d den Canonen , og vender den om udenbords,
0111.
og Ilikker An[1:tter.Scagen imellem La arene ; Er V id Iker og A nfætter hver paa fin
eg en Stage, leveres Vidfkeren ind , ud en
'.
b ,)
at

I

14

15

commandO- j
Ordene.

Commande-

== Haand-Grebene.==
at ornvcndes ,

hvorpaa han fordrer An.

Ordene.
No.

16.

AuJætterC1l ind.

fætteren.
No.

13.

Cardluen ind.

LADERm-i for drer Cardnfen, [ætter
den i Mun dingen med Bunden ind ad, Sommen ned ad, og Halfen ombuk ket under
Card ufen ; Han forer den ind med Anfæneren, og ' L-r u er an med tre Stod, og derpaa
udt ager Anfætteren.

. No.

= = Haand-Grebene, ==
LADEREN vender Anfærteren.om uden
Bords, flikk er den derpas ind pca venttre
Side af Cunonen , hvorefter den lægges paa
fin Plads, og L ADEREN gaaer ind; E r Anfætteren ' paa en Stage for fig [elv, vendes
den ikke 0111.

17.

Fatter HaandE N MAND paa hver Side af Canonen
Spiger. og T al- I fatter hver fin H aand-Spige, og de andre

Irer.
L ADEREN for drer ForJ adni ng, forer
den ind til Cardufen, og fætter an med to
Stod, udtager derpaa Anfættercn.

Tallierne , hvilke forHaaes i Borde med LlGE EATTERIE R ; COMMANDEUREN
hold er fig bag ved Canonen for at fiyre
den i Porten,

Sæt f or Kugle
LADEREN fordrer fOrll: Kugle, og derog Forladning, nell: en ForIadning, forer den in'd til Kruder,

Bringer CanoTIL LOUVART og med LIGE BAT·
nen til Borde. T ERIER holdes Raperten med Tallierne

og derpaa fætter an med tre Stod, tager der.
I
paa ud Anfætteren.

paa nogle T omme nær i Borde; I L Æ atlires
Tallierne og Raperten hielpes og {fyres med
Haand-Sp iger ne i Porten.

. LADERE:-l

Naar

No. 14.
Sect Forladning
f or Cardufen.

No.

IS.

No.

18.

16

'17

Commande-

Commande-

Ordene.

Surrer Cano11m.

= = Haand-Grebene. = =

Canonen baxfes midt i Porten, og frilles
faaJedes, at Lubet med LlGE lEAT'rERIER
har Vandfal; Er detTIL LOUVART eller
I L Æ, Ililles den paa ramme Mærke paa Stil.
kilen , fom med LIGE EATTE RIE R, h-vil:
ker paa Stilholter eller Klodfen maae være
marqvere t; Raperren fæ tres ifafre Tallier, og
med Surringen ned i Dækket gienne mStiertRingen.

Ordene.

= = Haand-Grebene, = =

Naar Mandikabet. er vel exerceret
med Haand-Greberie , da commanderes allene.
Da COMM A N DEURE N uden vide.
Forftaae T allicrue, og fatter re kom mer Fæng - Krud paa, og dernæfr
Koe -Fadder og
Haand-Spiger. han og VICE- COMlI1ANDE UREN friller Canonen.

Sæt -Porten fætres ikke i, og Kraven
furfe s ikke paa Canonen , faa længe man
I venter Batallie, og i faa F ald , ikke forend
ondt Veyr befrygtes.

Giv Fyhr.

Naar

c

Naar

19"

,18
*""'5

Corn mand 0Ordene.

== Haand-Grebene. ==

Laderen ud.
Fatter Haand-

P AA

Naar Canonen er inde, cornmanderes:

Commande-

Da LADEREN uden videre vifker og
lader med Cardus, ForIadninger og Skarp.

Giorlosoveralt

UNDERSTE " 'B A TTERIER.

Ordene.
No.

I.

.

== Haand-Grebene. = =

I
~
Saafnart Trommen rores til klar Skib,
I beWrger COMMANDEUREN Ilrax med
de Tilaædeværende , dem han fordeler li·
gemange paa hver Side af Canonen, de fa.
{l:e Tallier 16fe, Porten IOs, Port-Tallierne
klar', Snerte-Touget aftaget, og lagt MidtSkibs tillige med Surre-Bommen til Porten,
og Baxfe-Klampen indfat, naar det er I LÆ.

Hvorefter Cunonen bringes i Borde.

Spiger og Tallier.

:

COMMANDEUREN efterfeer overalt., at enhver beopagter fin Poft ved Canonen , fom han bor ,og at Canonen forfynes med Krud , Skarp og Forladningcr. ..

I

' i NiUIaLia!A

I

,

N aar Surringerne er I6fe, hales Porten op, og Cananen ftilles under, og er det
I LÆ, forflaaes TaJlierne Midt-Skibs.
)

I
. .1

PAA

V rcu- COl\lMANDEUREN eficrfeer, at
Lade-Redfkabee ligger paa venftre Side af
Canonen, og at Koe-Been og Haand-Spiger
c 2'
er for-

20

21

Comm ande-

Ordene. :

==Haand-Grebene. = =

Com mandoOrdene,
l

er fordeelt paa begge Side r; FIERDE MAND
beforger L undt en i Brand og fat paa lit Sted
paa venttre Side ag ten for Canon en.

No.

2.

, Cationen i
Borde.

.

SlETTE MAN D paa venfire Side og paa hc yf re Haanden af VI CE-COMMAN DEUREN til
Koe-Beenet ; O T T ENDE M AND at befurge
L adning og Skarp til Canonen , h vilket [ættes paa venttre Side , og de uv rig e fordeles
faaledes, at de r er et lig e A nta l paa h ver Sid e af Canonen; COMMAN DEUREN- beo
[org er im ellem hver G ang der lades, at d er
fKikk es hen efier Krud , Skar p og Forladnin g er.

I
I

Er de t m ed LIGE HATTE RIE R eller
TIL LOUVART , Tallies Cunonen i Borde
midt i Porten, og I L Æ affires Tallier.
ne; Rapercen h ielpes i beg ge Tilr.dde
til Horde med Haand-Spiger und er forrette
Axel; COMMANDEUREN m onflrer (ine
F olk efter Skior-Sæddelen , [elv for bliver
han agten for Can on en m ed Krud- H orner
hæng end e ve d den hoyre Side , feer efter,
at MA NDS!{ABET er rerfordeelr; VI CE-CO:'I·
MAND EUREN paa venfire Side af Canonen
med Varerpafler i Bryfler; TREDIE M AND,
Iorn er LADEREN, p aa hoyrc Side nærmerl
Borde; FIERDE MA ND paa venitre Side nærmen COM MANDE U REN ; FEMTE MAND
I paa hoyre Side til Stil-KiiIen og Koe-Been er;
SlET TE

= =' Haa nd-Crebene, = =

No.

3. ,

Forjlaae T allierne. .

Med LIGE BATTERIER forfl aaes
T allierne ag terud,men TIL LOUV A RT og
I L Æ klar til at h ales Dur, og d e TIL LO U·
V ART opfk udt i il:ore Bugter til at affkages
ve d A ffyringen.
N aar exerceres blindt TIL L OU·
V A RT, kroges en tredie Tallie i en Stro p
midt ag ter iRaperten ) m ed hvilken Cae 3
nonen

:rr= nttr

Command e-

Comrnando-

Ordene.

-

l

Ordene.

=

N o. 5.
_ COM M A NDE UREN aab ner CarduA ab1Jer Cardu[en m ed Romme-Nnalcn og f1:ryger de n af
fin.

No. 6.
Fæng-J{rud
paa.

=

og laml es m ed F ingrene; P roppe n ind lærtes i H ornet, hvorpaa han lader lig g ive Pladr-L odder, fom
han [elv paalæggcr• .

ringen.

Fænghullet, og tager felv Redningen ud.

Haand Grebene.=

l [es frnaar ~led H ornet ,

nonen Ikal rallies ind i Stæden for Affy-

No . 4·
CO M M A N DE UlmN lader PladeGiar las Pladt L od det giur e liis, aftage og lægge for ved
Loddet.

=

N o. 7.

II

.

.

VI C E-CO ~I MAND E UREN tager frern VapaOet , Kce-FiM- rerpafiec, [om han holder i venfl:re H aand,
del'
Haaud- \ h vilke t han [ætter oven paa Canon en paa fi r

F att er Vater- ,

i!g.

,yptger.

I mæ rkede Ste d ; SlET TE M AN D rager fr em

paa Haande n , for at fee, om den er gien-

Koe-Been er, [om han fætter paa Palerrie un-

nemboeret.

der Can onen; og FEMTE MAND ligeledes,
holdende hoyre Haa nd paa Koe-Bccnet for
at hielpe at lærre Canonen , og m ed venflre
H aand holder han paa StiI-Ki ilen ; D en FIERDE MAND gaaer hen til L und ren , LA DE' ·
REN og T RE ANDRE fatter H aand-Spiger,
og de ovr ige træder rilfide, naar det er T IL
L OU VART , men I LÆ og med LIGE
n.i\ T T E RIE R gaa er de luen , og tager Talli·
erne i H ænderne. .
VICE

COM M A N DE U RE N holder Rummenualen i venttre Haand , og [atter KrudHornet i hoyre ved Prop pen, fom han udtager m ed Munden, [ætter Rum me -N aalen
i F ællg hul1et i Cardufen , kommer F ængKrud paa, og optrækker m ed [am m e Rommc-N aalen ; N aar F ænghullet er fy ldt, Ilroes
en dnu noget ag ter paa Friifen , hvilk et knufes

L

24

CommandoOrdene.
- No.

Commande-

Ordene.

== Haand-Grebene. ==

=="Haand-Greberie. ==

8·

med Haand-Spigerne agten for agter(te Hiul,
og paa den and en Side med en Haand-Spige
underforrette Ax!eI bringer frem ad, hvorfore Hiulene maae fraae nogle Tomme fra
Borde, [om og Raperten paa deri Side lærtes
med en Haand-Spige under den agterfle
Axfel uden for Hiulcr, .
N aar der fkal Ililles efter Malter og
Stænger, tager COMMANDEUREN [elv
Kiern-Linien under Mær[ec paa Fiendens
Skib~
.

V ICE- COMMANDEUREN lætrer CanaStiller og baxfi r CaUDilC?!. ne n m ed Koc-Beener, h vor paa han hol der
den hoyre H aand, ved H ielp af den SlETT E
'M AND, [om {1:aa~r paa Siden af ham , og af
d en F.EMTE MAND , [om Ilaaer lige over;
H an reer pa u Iit V aterpas, og dere ft er friller
Ca nonen paa den G rad, [om er be falet, hvorefter d en FEMT E MA ND med den ve nfire
I Haan d ftil ler Kiilen under ;
COMMA N D E U REN b eob agter Hoved-Li nien af Cal non en , [om han tag er efter F iendens Batterier, naar ·han kan Iee dem; Midt paa Skibet, naar F ienden g aaer m ed, og for paa
I Skibet ,naar F ienden kommer imod Ieilend es; Er der flærk Rcg og D amp , tages
Hoved-L inien e f~er F ieridens Topp er , og
om N atten efter F iendens Ild.

. • I

.

Cunonen Ililles aldriguncler Vaterpas '
for at giore Grund-Skud, : Iaafom [amme
fkal dependere af de Skud, fom maane gaae
for lavt.
COMMANDEUREN og VIcE-CaMMANDEuRENforbliver ved d eres Sigte og
Stilling, indtil commanderes : Fyhr.

De paa Siden fraaende kaflcr Raperteri
efter Tilfigelfe af COMMANDEUREN
med

•
.'

d

FIERDE

,

Comm andeOrdene.
No.

9.

Blæs af LUlId·

ten.
No. IO.
Læg lied

I

= = Haand-Grebene. = =

Comman deOrdene.

==

l

Saafhart Canonen Ilaridfer i fin F are, Ililles
den under, for at komme ind af Pareen ,
hvorpaa ALLE MAND hielper eil ae tallie og
brin ge Canonen faa lange ind, ar den kan
lades, Bugren kaffes dernæfl for Blokken,
og Cananen Ililles og baxfes dcrpaa Iaaledes, at LADEREN magelig kan komme til ae
lade; Med LIGE BATTERIER hales Tal.
lierne dor,

FIERDE MAXD holder L undren mel\ lem F ingrene , vender fig Mid e-Skibs og
blæfer kort og Ilærkt paa Lundten.

E nhver læggcr i llijrfte Haft Koe-FodJ(oe.Ffjdde~ og der og H aand-Splger ncd langs med CanoHafl(~lii -sflger, nen, og er det I L Æ, fatter de T allierne. er
og trax aerpaa
gi» Fybr.
det TIL LO U VA RT me'd ftærkKrængnin g,
1lægges I-b and -Spiger eller Baxfe-Bornrner
bag ved de forrefteHiul, og enhver eræder
til Side. COMMA N DE URE N rrædcrdcrp aa
til hoyre Side, og ~ N MAxD paa hoyre Side
af Canonen tager af Pladr-L odder , hv orpaa
eommanderes: Fyhr, Ulm FIERDE M AND
Ilrax giver j Naar Canonen er af~vhrer, f'{'[.
ces L undren bore; CO MM A N DE URE N
fæ ccer Rcding i Fænghullee, og Pludr-L odder la>gges paa ; E r de t I L Æ , hales T al·
liern e Ilrnx dur, og M ANDSKABET bliver
Ilaaende med Talltc-L dberen i H ænderne:

I

I

I

Saafiiart

Haand-Grebene. = =

M ed blind Exercitie bringes Canonen
ind med Tallierne i Seæden for Canonen s
Recul , naar det er med LIGE Jll\ TTERf.
, ER, eller I LÆ; Men er der TIL LO U.
VART, kroges en tredie T allie 'bag i Raperten i en Scrop, hvormed Canon en ha.
lcs ind.

No.

I I.

Laderen ud.

NaardeterTIL LOUVART forllaaes
dcn hoyre Tallie agter ud, med LIGE
d 2
BATTE.

29

.28
'{ .

Commande-

CommandeOrdene.
....

= = Haand-Grebene. = =
BATTERIER og I LÆ bliver T allierne
fraaende ; LADEREN fænel' figi Porten, da den
FORST E MAND paa venfire Side beforg er
ham Lade-Redikaber og Ladningen i H aan den, og beg ge COMMAND EURERNE
feer efter, at A lting Ikcer vedborlig ved
Ladningen.

No. 12.
LADEREN fordrer cg imodtager Vid·
Vidjk af Canoncn.
fkeren, og furer den ind i Canonen; COM·
MANDEUREN holder imidlertid Fingeren paa Fænghullec; Naar Vidtkeren er indfort, forer LADEREN den et Par Gange frem '
og tilbage, dreier den om ved Bunden ~ og
tager den 'dreiende ud) han ba nker de rpa a
Vidfkeren af under Canonen , og flikker ,
'd en inden Borde paa venth-e Side af Cano.1 nen , hvor d en læg ges langs med Canonen
et P ar Sk rid t fra Hi ulene , fordrer de rpaa
Anfætceren, fom ha n læggeri Porten med Kor
ven need mod Dækket.
LADE'

Ordene.
No. 13.
f;,ardl!ft11 ind. .

= = Haand-Crebcnc.s-eLADEREN ford rer Cardufe n , [ætt er
den i M und ing en med Bunden ind ad, Summen ned ad , og Hallen ombukket under
Cardufen ; Han forer den ind med i\ nlir treren, og [ætter an med tre Srod, og dcrpaa
udtager Anfærteren-,

No. 14.
Sæt Forladning
LADEREN fordrer Forladningen , da
far Cardufen. den FOR ESTE MAND paa vcnflre Side af Canonen lirtter Forladningen i Mundingen og
L ADER EN furer den ind til Cardufen, og
fætter an med to Stod, udtager derpaa Anfætteren.

No. 15.
Sæt for Kugle
LADEREN fordrer fUril:enKugle , og derog Forladning. nefl en F orladning, fom fættes i Mundinge n,
han fOrer den derpaa ind til Krudet , og .
fætter an med tre Stud, tager der pa a A nfætteren ud, [om (}ikkes ind paa venttre
Si~e af .Can(m en , hvor de n lægges ved
d

3

Siden

.
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Comm andeO rde ne.

= = Haand-Crebene, = =

CommandoO rdene.

Siden af Vidfkeren , hvo rpaa L ADEREN
gaar ind.

No. 16.
. Forjlaae Tallierne.

I L Æ bliver T allierne fiaaend es ; men
med LIGE BATTERIER forflaaes begge
T alliern e i Borde, og TIL LODVART
den hovre
T allie.
,

-

= = Haand-Grebene, =

=

Dnderkanren af Porten og Bor[e-Bænken,
hvorpaa L ADEREN Iærter fig i Porcen og fordrer Toug-Viikeren.

Vidjk af Cananen,

Er man Fieriden faa nær, at Por'terne [Kai falde imedens der lades,
da commanderes , faafhart Ca~
nonen er vel indhalt.
Lad falde

ten.

r»:

Hvorpaa EN MAND paa M yr e Side af
Canonen gior Port-Tallien IOs , og EN AN»sxafikeger den, da LAD EREN imidlert id
[ætter en Haand-Spige op og need imellem
U nder-

Lader Cananen.

LADEREN forer L adning af Kra d, F orladninger og Skarp ind efter hinanden, (om
forhen

"reet
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IAA

Comman de-

Ordene.

= = Haand-Grcbene.s-ss,
forh en er viifl:; Den' FORESTE MAND paa
venfi re Side af Canoncn tilbrin ger ham
Bugten, EN MAND paa hver Sid e h iclper
Bugten efier , og tager Bugterne fra ham,
ladende Vidfkeren fare over Canonen' flangevii s hen; N aar LADEREN er færdi g, lægges T oug-Vidfkeren hen paa (it Stæd ved
det and et Lade-Redfkab , da LADEREN der.
paa ophielper Porten; imidlertid TO 11 TRE
MAND paa hoyre Side ophaler den.

No.

17.

.Patter HamidTo MAND paa hver S ide af Canone n
Spiger og T al- fatter Haand-Spiger, og de andre Tallierlier.
nej CO MMA ND EURE N h older Gg bag
ved Canonen for at frill e den i Por ten.

N o.

18.

I

Bringer CauoTIL L OD VART og me d LIGE BAT.nen til Borde. TERlER holdes Raperren med Tallierne
paanogle Tomme nær i Borde; I L Æ aflires
Tallier·

=

= ' Haai1'd-Grebene. = = \

T allierne og i alle Tilfælde h ielpes og Ilyres
Rapert en med H aand,Spigern e i Porren.
,

.'

Contlnucres faa fra §. 3. af.

.

Naar Exerdtie ophorer,
Surrer Canouen.

Canonen dumpes i Rapcr teri og baxfes
mid t i Porren faaledes, at M undinge n kommer tæt op imod 'Borde under Nod r-Talli e
Ringen , og derlom medhaves Mund ingeStro p , 'flikkes den for inden over Hovedet
af Cano ne n ; Bragen fættes under F or-Ax eien pan begg e Sider ; C:ilO~en furres derpaa
i ' fafl:e T allier, N odt-Tallie Stroppen lægg es paa Dru en, og Snerte - Toug et paa:',

I

l

lægges.
N aar Batallie er forvente ndes, paalægges ikke Nodr-Tallien , forend ondt Veir
befryge

34

}5

Comm ande-

Ordene.

= =' Haarid-Grebene.= =

commando-I
. Ordene.
===Haand-Gl;ebene. =

befrygtes ," og Sye-Teugene ikke, forend
Tallierne flappes.

Naar .Mandfkab et er vel exerceret
me d Haand-Grebcne , da cornmanderes allene.
Forflaae T allierne, og [atter
Koe -Fodder og
Haand Spiger.

=

Naar Canonen er indhalt, cornmanderest
Laderen

1Jd.

Da LAD EREN uden videre Tilfigelfe
vilker og lader med Cardus, Forladninger
og Skarp.

Fatter HaandDa T nllierne forflanes og Canonen
Spiger og Tal- bringes til Horde. .
lier.

l

. Da COMMANDEUREN uden vide.
paa.
re Commande lader aftage Plade- Loddet,
anbner Cardufen, kommer Fæng-Krud paa,
og lader paalægge Pladr-Lodder.
Da COMMANDEUREN , naar Ca·
Stiller og baxflr Cationen.
nonen er fhller, tilliger: Blæs af Lundten.
Læg ned Kue-Fadder og HamId-Spiger,. Giv
Fyh;'j og lader.Canoncn hales inden Borde
til at lades.

COMMANDEUREN efierfeer overalt, at enhver beopag ter lin Pof] ved Canonen, [om han bor, og at Canonen f01'[Y~
nes med Krud, Skarp og Forladninger.

Fæng-Krud

Naar

Forend z aaes til Sues, obferveres, at
Knævlerne pa:Port·Tallie-Skinklerneafrages.

I

Ved dette Anhang bliver den forri ge
u di S OE KI.uGS !\RT ll{ELS-BHEV ET U I1der Tit. LXVII foreikrev ne Exerce. ring med Canonerne ophævet. Efter Kongelig Allernaadigft Befaling til
Admiralitets og Cornmiflariats Collegium af Ilte Augutri 1771.
G. C. Haxtbaujen.

O. Hanjen.

