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Uppträdande i fält 1808-1809
Sammanställt ur Handbok för Fält-Jägare av Carl Axel von Morian, 1803
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FÖRPOSTERNA

Innan befälhavaren för en Fältvakt eller annat kommando avmarscherar skall han noga:
- kontrollera att truppen är försedd med allt enligt order,
- visitera gevären, efterse att gevären är laddade, har färskt krut på pannan, hanen är säkrad,
och att eldstålet gnistrar.

Sedan skall befälhavaren noga iaktta vägen, lära känna trakten så att han även kan hitta
tillbaka nattetid (jämför med dagens förkortning RASSPOIKA – Repetera, Avdela, Samla,
Stridsberedskap, Planlägg, Orientera, Indela, Kontrollera, Anmäl).

Skiltvakterna
Skiltvakterna grupperas så att fienden inte kan överraska Fältvakten.
Antalet Skiltvakter baserar sig på truppens styrka och terrängens beskaffenhet.
Skiltvakterna skall alltid utgöras av dubbelposter.
Avståndet mellan Skiltvakterna får inte vara längre än att man hör ett gevärsskott
däremellan.
På dagen bör Skiltvakten stå högt för att ha god överblick över terrängen, på natten lågt för
att se uppåt mot horisonten (skuggor och siluetter).
Står Skiltvakten på en väg bör man fälla ett träd eller dra ut en vagn till skydd.
Så snart Skiltvakten upptäcker fienden bör man informera Fältvakten och ge eld mot
fienden på ett avstånd av 600-800 steg (minst 150 meter).
Den post som skjutit först springer tillbaka till Fältvakten och rapporterar vad som har hänt
– den andra posten stannar kvar och iakttar vad fienden gör.
Om något inträffar går chefen för Fältvakten tillsammans med två man fram till Skiltvakten
och undersöker läget.
På natten måste Skiltvakten vara extra uppmärksam så att ingen kan komma honom in på
livet. Hör han något misstänkt skall han genast anropa ”Vem där!” och spänna hanen. Får
posten inget svar öppnar han eld.
Om fienden springer fram mot Skiltvakten skall båda posterna öppna eld och springa
tillbaka till Fältvakten, samtidigt som man skriker ”Fienden är här!”.
Posterna skall annars alltid stå stilla och ständigt se sig omkring, samt i dimmigt väder och
nattetid lyssna och lura om de kan upptäcka något misstänkt.
Fientliga trumpetare och andra sändebud får inte släppas förbi Skiltvakten, utan
förstärkning tillkallas då från Fältvakten.
Skiltvaktens rapport skall alltid vara kort och sanningsenlig. Inga överdrifter som kan
skrämma kamraterna.

Fältvakten
Vi framkomsten skall befälhavaren först med några man noga undersöka trakten fram till
fienden.
Fältvakten skall alltid stå skyddad, t.ex. bakom en ås, kulle, stenmur, trän, buskar eller
annat försvar.
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Är Fältvakten posterad så att man ser skiltvakterna så får manskapet lägga ner sina gevär och
vila vid en eld. Annars skall minst hälften av styrkan alltid vara i gevär.
Så snart det mörknar får manskapet inte lägga ifrån sig sina gevär utan måste ha dem
tillgängliga hela tiden.
Skulle Fältvakten överrumplas vid sin vakteld bör den genast släckas med vatten eller jord.
Den ställning man bör ta emot fienden är i form av en halvcirkel. Detta för att inte
överflyglas av fienden.
En Fältvakt skall stå till sista man eller tills förstärkningar ankommer. Måste man slå till
reträtt skall det ske i ordning under ständig eld.

Patruller
Patruller tjäna liksom skiltvakterna till fältvaktens säkerhet och utgörs av 1 korpral och 1-2
man.
Patrullen patrullerar antingen längs med förpostkedjan eller går fram ca 100 meter mot
fienden till. Dessa smygpatruller stannar ofta, lutar huvudet mot marken och lyssnar
(jämför med dagens militära förkortning SOLO – Stanna, Observera, Lyssna, Ofta).
Upptäcker de något försöker de smyga närmare för att se vad som pågår.
Skulle de upptäckas slår de larm och skjuter tillbaka.
Patruller utsändas ofta och på olika tider, men i dimma och nattetid måste patrullering ske
ständigt.

AVANT-GARDET

Avantgardet rättas efter fiendens styrka t.ex. om fienden är beredd på anfall, då fasta
förskansningar och befästningar skall intas m.m.

Förtroppen eller spetsen
I täten för avantgardet, på 90-100 stegs avstånd går förtroppen eller den sk spetsen.  Denna
styrka bör omfatta ca 12 man. Framför spetsen avdelas två man på 50 stegs avstånd och på
vardera sida går också två man som sidopatruller eller sk flankörer. Dessa flankörer måste
ständigt se sig omkring så att de inte överraskas av fienden. Sålunda bildar 6 man spets och
6 man tjänstgör som flankörer.
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Flankörerna skall sträva efter att uppsöka höga platser i terrängen så att de kan se vad som
händer runt omkring täten.
Skall en djup och krokig väg passeras går en flankör fram på 100 stegs avstånd för att se vad
som händer. Upptäcker han fienden springer han genast tillbaka till spetsen. Den andra
flankören understödjer sin kamrat.
Då vägen passerar en mosse eller annan sumpig terräng skickar befälhavaren fram två man
åt gången. När det första paret kommit över till andra sidan mossen uppsöker de så hög
höjd som möjligt. Vid klartecken fortsätter övriga par över till andra sidan och intar en
ställning i form av en halvcirkel Här kvarstannar förtruppen tills nya order kommer.
Skall en skog passeras formerar förtruppen kedja och avståndet mellan flankörerna anpassas
efter terrängen. De yttre paren går något efter täten så att linjen får formen av en halvcirkel.
Om förtruppen passerar en by går en flankör först på 100 stegs avstånd och därefter följer
den andra flankören. Den bakre flankören tittar hela tiden på den främre och ser vilka
tecken han ger.
Vid framryckning nattetid skall flankörerna hålla sig nära täten. De skall marschera
långsamt samt stanna ofta och lyssna. Allt misstänkt skall rapporteras till befälhavaren för
förtruppen.
Upptäcks en mindre fiendestyrka bör man släppa fram honom och ta honom tillfånga.
Annars bör man ta en fördelaktig ställning och försvara täten. Överraskas man av fienden
slåss man med fällda bajonetter och blankvapen samt ropar ”Fienden är här!”.

Sidopatruller
På samma sätt som spetsen har sidopatruller bör även avantgardet ha sådana.
Sidopatrullernas styrka bör omfatta 12 man. Sidopatrullerna framrycker 150 steg från
avantgardet. 5 man följer efter befälhavaren på kolonn, övriga grupperas ut åt höger/vänster
med en grupp på 4 man och en på 2. Händer något rapporterar de inåt mot avantgardet.

PATRULLER

Indelning av patruller görs på samma sätt som avantgardets förtrupp. Skillnaden är dock att
patrullen inte har någon stark trupp efter sig, därav måste man klara sig själv.
Av folk man möter på vägen skall man fråga:
1. Vad nytt om fienden?
2. Var står han och hans yttersta förposter?
3. Hur stark är han?
4. Består han av infanteri eller rytteri?
5. Förekommer husarer och jägare?
6. Har de kanoner med sig?
7. Vem kommenderar dem?
8. Hur långt rör sig deras patruller och hur starka är de vanligtvis?
9. Hur ofta passerar det ett ställe eller en trakt?
10. Vad har de för mundering?
11. Har ni passerat deras piketer och förposter?
12. Är de muntra eller ligger de och sover kring lägerelden?
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13. Är deras poster uppmärksamma?
14. Går deras skiltvakter och pratar med varandra?
15. Är alla vägar och stigar bevakade eller kan man passera obemärkt?
16. Går patrullerna ibland in i byar och värdshus och nöjer sig med vad som finns där eller

brukar de plundra?
17. Har fienden livsmedel?
18. Varifrån kommer hans transporter och är de eskorterade?
19. Märks missnöje bland trupperna?
20. Väntar fienden snart sekurs?
Den som för patrullen bör ha alla dessa frågor nedtecknade på ett papper i sin plånbok, för
att på så sätt göra det enklare att avlämna rapport m.m. (jämför med dagens 7S – Stund,
Ställe, Styrka, Slag, Sysselsättning, Symbol, Sagesman).
Vid patrullering bör man undvika bebodda trakter men hålla dem under uppsikt när man
rör sig mellan skogar och berg, varifrån man kan se utan att bli sedd (se men inte synas,
höra men inte höras!).
I allmänhet gäller att patruller inte är ämnade att slåss.

REKOGNOSERINGAR

Utgörs av en mindre trupp som har till uppgift att spana mot fiendens rörelser och
positioner.
Befälhavaren för ett dylikt uppdrag bör vara driftig och rådig samt manskapet rörligt och
härdat. Han bör vara försedd med karta som noga beskriver trakten, en kikare, kompass,
plånbok m.m. och proviant för flera dygn.
Ett sådant kommando bör marschera nattetid, försvinna inan dagen gryr, inte gör upp eld
och sätta ut dolda skiltvakter – nattetid lågt i terrängen och dagtid så högt upp som möjligt.
Skulle han upptäckas av fienden och det inte finns någon möjlighet att fly skall han ropa
”Desertör!”, gå över till fienden och därefter så fort som möjligt fly tillbaka.
Kompass, solen och stjärnorna utvisar vädersträcken men i mörker och dåligt väder får man
förlita sig på vattendragens lopp och skogens beskaffenhet. Vid kusterna är träden böjda av
vinden och inåt landet brukar träden vara kalare åt norr.

PARTIER

Denna tropp skall falla fienden i ryggen och flanken. Utgången av ett dylikt företag faller
på en fintlig anförare, en härdig tropp, landets kännedom, kunniga vägvisare och spioner.
Dess ändamål är att sprida rykten, förstöra magasiner, indriva kontributioner samt
uppsnappa generaler, kurirer och postförare m.m.
Troppen marscherar nattetid och vilar dagtid. Sommartid bör man ligga gömd i skog, berg
och mossa, och vintertid i någon lada eller avlägsen gård.
I skymningen kryper man fram till stora vägen som löper mellan fiendens armé, dess städer
och förråd. Här lurar man tills någon går i fällan. Ofta kan man också göra ett gott byte
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dagtid men detta förutsätter att man snabbt kan dra sig undan i någon skog eller bakom ett
berg.
Truppen bör förläggas på två ställen och på given signal, när någon gått i fällan sker anfallet
från båda sidor av vägen. Anfallet verkställs med fällda bajonetter och huggare för att inte
väcka uppmärksamhet.

ÖVERRUMPLINGAR

Vill man överraska en post bör detta ske om natten eller strax innan gryningen.
För att överraska en skiltvakt brukas inga andra vapen än sidogeväret och man avlägger alla
uniformspersedlar och fälttecken som kan röja en.
För att undvika upptäckt kryper man på händer och fötter så nära vakten som möjligt. När
man väl är honom inpå livet rusar man fram varpå den ena försöker fatta honom om halsen
medan den andra sätter udden mot hans bröst och viskar att ”Du är död om du öppnar
munnen och inget ont kommer hända dig bara du tiger”. När man väl lyckats övermanna
skiltvakten kallar man fram övriga troppen.
Skulle skiltvakten upptäcka en kan man ropa ”Desertör!” eller ”Pardon!” och försöka gå
närmare. Tror vakten på detta och låter en komma inpå honom kan man försöka
övermanna honom eller stöta ner honom på stället.

BAKHÅLL

Till en sådan förrättning behövs mycket tålamod och ett friskt hjärta. Det händer att man
får ligga flera dygn ut efter en väg i en grav, sädesåker eller skog eller bakom en häck eller
mur.
När fienden uppenbarar sig på vägen skall man ropa till honom att kasta gevären ifrån sig.
Om så sker går man till anfall med fällda bajonetter och dragna huggare samt river åt sig
det man kan. Om fienden inte lämnar ifrån sig gevären skjuter man rakt in i den fientliga
truppen.

ARRIER-GARDET

Ett arriärgarde är ett omvänt avantgarde och längst bak går eftertroppen som räknar 12
man.
Eftertroppen går ca 50 steg efter arriärgardet för att inte bli avskurna i händelse av
sammanstötning med fienden.
Går fienden till anfall så gör eftertruppen front och försöker två och två understödja
flankörerna. Eftertruppen drar sig därefter tillbaka växelvis och ansluter till arriärgardet.
Sker återtåget genom en skog retirerar man 6 man åt gången. Första omgången täcker andra
omgången o.s.v.
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TILLÄGG

En trupp som saknar tält kan söka skydd i en bergsskreva, ett ihåligt träd eller under en
gammal mur m.m. Man kan också bygga en skogskoja, en lövhydda eller en jordkula.
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