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Lägerinstruktion.

§ 1. Inryckningen.
Samling till stam-, beväringsrekrytmöte och

regementsmöte sker vid utredningsförrådet i Visby,
f bvarest beklädnads- remtygs- och utredningsper-

sedlar uttagas och hvarefter omklädnad göres.
Sedan omklädnad egt rum afmarschera kontingen-
terna till gevärsförrådet för uttagande af gevär
och, sedan detta skett, till Visborgs slätt.

För Klinte kompaniområdes kontingenter, som
inmarschera direkt till Visborgs slätt, uttager, för
beväringsrekrytmöte och regementsmöte, kontingen-
ten från Garde kompaniområde erforderliga ge-
vårspersedlar ; beklädnads- remtygs- och utred-
ningspersedlar utsändas till mötesplatsen af för-
rådsförvaltaren. Befälhafvaren för Klinte kompa-
niområde skall med anledning häraf lemna uppgift
på det beräknade antalet beväringsmän, såväl till
befälhafvareu för Garde kompaniområde som till
förrådsförvaltaren. Vederbörande expeditionsfan-
junkare skola vara närvarande vid dessa uttagnin-
gar samt vid uttagning af gevär, äfven vapenofficern.



6,

§ 2. undbetsvi Itåtlon
förrättas inryckningsdagen på tid, som: på "rege-
mentsorder eller af vederbörande befälhafvare~bei
stämmes. Vid denna visitation, som -förrättas'
kompanivis. skall, förutom kompanidagbefälet, äfveti'
en officer från kompaniet vara närvarande. -Samma
föreskrifter gälla för den snndhetsvisitation, SOnl
förrättas före utryckningen.'ir

~r.:-'_;.:L

§ 3. Förläggning.
Under rekrytmötet förläggas stamrekryterna

i norra baracken och beväringsrekryterna i den
södra.

Under regementsmötet förläggas norra bital-
jonens kompanier i norra baracken med 1. och 2.
kompanierna på norra gafveln samt 3. och 4.
kompanierna på den södra; udda kompanier. 'på
nedre botten; södra bataljonens kompanier förläg-
gas på motsvarande sätt i den södra baracken, "

Musiken förlägges i södra baracken sam~
stamrekryter och velocipedordonnanser i den norra.
på rum, som före inryckningen komma att be-
stämmas.

§ 4. Uppställning plat .
Kompaniernas uppställningsplatser blifva fram-

för den gafvel af baracken, i hvilken de äro för-
lagda, med front från byggnaden.
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. § 5. Dagbefäl.
Som regements- och bataljonsdagbefäl beor-

dras dagligen under beväringsrekrytmötet en su-
balternofficer och under regementsmötet en kapten
från ena bataljonen och en subalternofficer från
den andra .(vaktgifvande bataljonen). Ombyte af
dagbefäl sker. vid vaktombytet. Kompanidagbe-
fälet ombytes på tid, som af vederbörande befäl.
hatvare bestämmes.

Dagbefälet, med undantag af dagkorpralen,
deltager i alla öfniugar ; dock eger kompanichef
rätt att befria dagunderofficern från öfning, Räl'
dagbefålstjensten tillfälligtvis gör detta nödvändigt.

Dagkaptens åligganden såsom regements-
dagbefäl:

att hafva tillsyn öfver ordningen inom läger-
området och lokaler gemensamma för hela rege-
mentet;

att senas 1/4. timme efter mottagandet af
vaktbefälbafvarens dagbesked inlemna detsamma
till Militärbefälhafvarens (lägerbefälhafvarens) ex-
pedition:

att egna särskild uppmärksamhet åt kök och
proviantbodar ;

att vara närvarande vid vaktombytet, och om
detta verkställes af officer, visiteras den nya vak-
ten af pågående dagkaptenen :

att tillse att brandkaren äro fylda med vatten.
Såsom bataljonsdagbefäl hvad som for dag-
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löjtnanten i egenskap af bataljonsdagbefäl är fö-
reskrifvet.

Daglöjtnantens åligganden såsom regemente-
dagbefäl:

att minst en gång mellan tapto och revelj
visitera lägervakt och poster; att granska och 'till
dagkaptenen inlemna det från vakten inkomna
dagbeskedet;

att vara närvarande vid manskapets måltider-
och då tillse, att mat och servis äro i vederbör-
ligt skick:

att tillse att kokhus, sjukhus och öiriga lo-
kaler, som begagnas gemensamt af hela regemen-
tet, hållas väl städade och snygga samt för den
skull dagligen visitera desamma;

att tillhandagå dagkaptenen i hans åligganden
som l'egementsdagbefäl;

såsom bataljonsdagbefäl: att tillse det batal-
jonens tvätthus och öfriga lokaler, som begagnas
gemensamt, hållas städade och snygga;

att, när ej särskildt regementsdagbefäl är be-
ordradt, vara närvarande vid vaktombytet, då vak-
ten visiteras af den pågående daglöjtnanten.

Kompanidagbefälets åligganden:
Dagunderofficern åligger:
att straxt efter revelj mottaga rapport .af

halftroppcheferna och genast anmäla detta till
fanjunkaren;

att efter utryckningen till morgonöfningarne
och före utryckningen till eftermiddagsöfningarne
visitera barack eller tält och tvätthus samt när-
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maste omgifningen till dessa byggnader, tillseende
att ordning och snygghet råda;

att. då kompanichefen första gången på da-
gen ankommer till kompaniet, anmäla sig hos
honom och lemna besked om hvad, som tilldragit
sig inom kompaniet sedan gårdagens tapto;

att föra kompaniet till och från måltiderna,
närvara under desamma, tillse att mat undantages
för- kommenderade och för sådana mindre sjuke,
som enligt kompanichefens medgifvande få spisa
i barack eller tält, samt att mat för arresteradt
manskap i rätt tid afhemtas ;

att vara närvarande vid då kommendering
utgår, tillse att manskapet i rätt tid är färdigt,
fulltaligt, klart och utrustad t enligt gällande be-
stämmelser, och, i viss-i fall (se 'ljenstgöringsreg-
lementet sid. 3515) aflemna kommenderingen;

att 1/4 timme efter tystnadssignalen förrätta
aftonvisitation och omedelbart derefter lemna dag- .
löjtnanten rappart. Om något af vigt dervid iakt-
tagits, anmäles det genast föl' kompanichefen; i
annat fall lemnas rapport följande morgon;

att biträda fanjunkaren med budskickning
eller annan handräckning i kompaniet;

att ej samtidigt med dagkorpralen aflägsna
sig från kompaniet.

Vid ombyte af dagunderofficer anmäla sig
den af- och pågående samtidigt hos kompanichefen.

Dagkorpralen. som står omedelbart under dag.
underofficern, åli7ger:
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att biträda denne i all tjenstgöring inom
kompaniet;

att föra de sjuke till sjukvisi tation , öfvervara
densamma samt derefter aflemna rapport och sjuk-
rullan till fanjunkaren, delgifva halftroppcheferna
hvilka sjuke i halftcoppen, som blifvit afpolleteråde
och hviJka skola vårdas i lägret, hvilka blifvit
från all tjenstgöring befriade och kunna beordras
till handräckning m. m., som halftroppchefen bör-
veta;

att vara närvarande vid utportionering af
kompaniets mat och öfvervaka, att tillräckligt an-
la! portioner lemnas; , .

att föra menige, som skola undergå förhör.
"till och från detsamma samt arresterad t manskap
till och från regementets arrestlokal;

att icke utan befallning aflägsna sig ur kom-.
paniet samtidigt med dagunderofficern, sitvida tjen-:
sten icke gör det nödvändigt;

att föra afpolleterad t manskap till sjukhuset
och att derifrån afhemta utskrifvet manskap, att
dagligen Utta sopa, städa och vädra kasernrum-
men och turvis tvätthusen och att 10 minuter
före måltiden inställa sig vid kokhuset med ser-
visen för att utportionera maten samt efter mål-
tiden iordningställa bord och bänkar i mathallen
samt servis; att i vederbörande afdelniugschefs
frånvaro öfvervaka att sådana. som blifvit ådömda
kasernförbud, ej lemna kasern.
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§ 6. Ordutngshällntng.
-Inom de lokaler kompaniet ensamt begagnar

svarar det för renhällningen. I tvätthus rengöres
i tur och ordning af kompanierna.

Till handräckning beordras dagligen:
såsom städare inom kompanierna 2 man per

kompani och befrias dessa från första timmens
öfning;

såsom väbelhandräckning 2 man (icke va-
penföre) från hvarje bataljon;

såsom kökshandräcklling: under stam- och
beväringsrekrytmöte 2 man per kompani; under
regementsmöte 1 man per kompani.

o Det är fifr~judct: att inom manskapsbarac-
kerna : bränna ljus, röka cigarr eller pipa, förvara
skrin, spotta annorstädes än i spottlåda. att inom
mötesplatsens område uträtta naturbehof på andra
ställen än der latriner äro uppförda eller urin-
tunnor utstälda;

att utslå sopor, tvättvatten eller annan oren-
lighet å andra ställen än de för ändamålet anvisade;

att öppna fönster utan att pålägga stormhakar;
att' skrifva eller rita på eller skära i väggar

eller inredning;
att till torkning upphänga kläder å andra ål)

dertill anvisade platser;
att inom- lägerområdet bortkasta brinnande

cigarrer eller eld ur pipa;
att under tid marketenteriet skall vara stängdt

vistas inom detsamma;
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att för manskap, utau permission -lemna lä-
l!;erområdet;

att ligga på, britsarne med skodon;
att ligga på britsarne å annan tid på dagen

än från middagsrastens början till 1/2 timme före
utryckningen. .

Lägerområdets gränslinler äro: i norr: gär-
desgården mot, donnerska hagen; i öster: gärdes-
gården längs kanalen; i söder: diket mellan lilla
slätten och bredvid liggande åker, samt i vester:
kanalen mot stora slätten.

Marketenteriet, hvarest faststälc1 taxa genom
regementsväbelus försorg skall finnas anslagen,
hålles stängdt från tapto till revelj och under
öfningstider samt sön- och helgdagar från kl. 9
f. m. till kl. 12,30 e. m., egande dagkaptenen.
daglöjtnanten eller regementsväbeln, der förhål-
landet så påkallar, anbefalla dess stängande äfven
ä andra tider, dock med skyldighet att derom
vederbörligen göra anmälan.

Varor få icke utlemnas till manskapet annat
än mot kontant betalning.

Inom hvarje rum eller lokal skall finnas upp-
'lagen en inventarieförteckning.

Inom hvarje kompani skall dessutom finnas
uppslaget:

a) å lämpligt ställe:
en ordertafia ;
utdrag ur lägerinstruktion angående ordning

och renligbet samt eldens vårdande;

dagordning;
signallistan och
utdrag ur brandordningen, samt
b) inom hvarje rum eller tält:
lappar med inehafvarens nummer och namn

å hvarje säng:
namnlista upptagande de i rummet förlagde

jemte vederbörande tropp- och halftroppchefer;
uppgift å för dagen baordrade städare, öf-

rige kommenderade, permitterade och sjuke.
Regementsväbeln, som lyder närmast under

regementsdagbefälet, åligger:
att hafva polisuppsigten inom lägret och för

den skull tillse att utfärdade ordningsföreskritter
efterlefvas:

att tillse att marketenteriet och salubodar
ställa sig till efterrättelse de särskildt för dem
utfärdade föreskrifter;

att hålla lägerområdet och de lokaler, som
begagnas gemensamt af hela regementet väl stä-
dade och snygga, och hafva befälet öfver det för
detta ändamål kommenderade handräckningsman-
skapet; att hafva tillsyn öfver arrestlokalerna och
vara närvarande vid arrestants af underofficers
och manskaps grad insättning i och befriande
från arrest.

att ansvara för att brandkaren äro tyllda
med vatten.

Bref, som skola afgå med posten kunna ned-
läggas i den på gafveln af officerspaviljongen
uppsatta breflådau, som på bestämda tider töm-
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mes. Ankommen post afhemtas i Militärhefäl-
hafvarens (lägerbefålhafvarens) expedition.af ba-
taljonsadjutanterna, som lemna -officerarnesrpost
i hvars och ens rum samt den öfriga till- respek-
tive fanjunkare. . ,'.

Öfver de i sjukbaracken förlagde för den äld-
ste sjukvårdssoldaten befälet samt öfvervakar ord-
ningen derstädes. - De lindrigare sjuke, som vistas
i barackerna, af hvilka de dertill lämplige använ-
das till handräckning, få ligga på sina britsar,
men ej lemna barackerna utan permision af re-
spektive dagkorpraler.

Sådan permission skall beviljas sparsamt samt
blott för kortare stunder.

§ 7. Dagordning.
För de olika mötena gäller den ar veder-

börande befälhafvare utgifna signallistan.
Sjukvisitation företages 1/2 timme efter re-

velj; kompanierna börja turvis; sjukbesked in-
sändes senast kl. 9 f. m. .

Kompaniernas dagbesked inlemnas kl. 7,30
f. m. i bataljonsexpeditionen ; bataljonerna inlemna
sina senast kl. 10 f. m.

§ 8. Proviantering.
Proviantreqvisitioner, upprättade särskildt för

stam och särskildt för hvardera beväringsklassen,
skola af vederbörande kompanichefer proviante-
ringsdagen med postordonnansen på förmiddagen
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insändas -till regementsintendenten, som upprättar
sammandrag. Inryckningsdagen lemnas reqvisitio-
'nema till- regementsintendenten omedelbart före
pr-ovianteringen. Provianten utlemnas för hela
styrkan gemensamt och mottages af köksförestån-
daren, hvilken hos dagbefälet eger anmäla, om
han bshöfver extra handräckning för proviantens.
transporterande.

§ u. Vakttjenst.
Under stamrekrytmötet ombesörjes lägrets be-

vakning nattetid mellan tapto och revelj af 1
patrullerande post och beordras härför dagligen
1 korpral och 3 man.

Uncler beväringsrekrytmötet, som infaller in-
n~n regementsmötets början, ombesörjes bevaknin-
gen af en lägervakt bestående af 1 korpral såsom
befälhafvare, l spel samt U man. Vakten utställer
1 gevärspost, l patrullerande post framför och 1
patrullerande post bakom lägret. Sön- och helg-
dagar förstärkes vakten, så att den fr. o. m. kl.
2 e. m. till tystnadssignalen utgöres af 1 under-o
officer såsom befälhafvare, 1 korpral, 1 spel och
12 man.

Under regementsmötet utgöres vakten af 1
underofficer såsom bsfälhafvare, 1 korpral, 1 spel
och 9 man, som under sön- och helgdagar förstär-
k-es till 12 man. Posternas antal och placering
i likhet med beväringsrekrytmötet.

Vaktbefälhafvaren, som står under regements-



dagbefälets omedelbara befäl, åligger: att dagligen
före kl. 5,.15 f. m. till daglöjtnanten insända dag-
besked:

att, då någon af vaktmanskapet arresteras
eller tillsjuknar. genast anmäla förhållandet till
daglöjtnanten och i senare fallet äfven till läka-
ren, som bestämmer om den tillsjuknade skall
förflyttas till sjukkuset, sjuktältet eller qvarligga
i vakttältet eller baracken;

inträffar arrestering eller tillsjuknandet under
natten efter kl. 10, göres anmälan först vid revelj,
såvida förhållandet icke fordrar anmälan förut:

att vid eldsvåda inom mötesplatsen genast
.utsända en patrull till brandstället för att väcka
möjligen där boende personer och tillse att brand-
signalen upprepa s och qvarstannar patrullen tills
den blir aflöst af brandmauskapet ;

att G minuter efter tystnac!ssignalen utgå med
en patrull för att tillse att ljussläckning iakttagits
i baracker, marketenteriets serveringsrum samt
tält, upplåtna åt underbefäl och manskap.

Hos fanjunkare och i sjukbaracken tillåtes
ljus brinna efter tystnadssignalen ;

att emellan tapto och revelj låta visitera
posterna en gång mellan hvarje aflösning.

En gång före och en gång efter midnatt skall
vaktbefälhafvaren sjelf förrätta visitationen.

Instruktion för posterna:
Posterna ega tillse att icke något ofog göres

å byggnader, stängsel och planteringar, att ingen
orenar inom det anvisade postområdet, att noga
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efterse och genast meddela vaktbefälhafvaren om
eldfara uppstår, att tillse att inga obehöriga per-
soner ingå i byggnaderna och att inga gångstigar
tagas öfver gräsmattorna.

Post N:o 1, gevärspost, med bevakningsom-
råde: inkörsvägen. vakten, arrestlokalen samt med
afseende på eldfara officers byggnad en och officers-
paviljongen, tillser dessutom, att alla åkdon, som
ej äro åtföljda af befäl eller erhållit särskild
tillåtelse, skola köra östra gatan.

Post N:o 2 bevakar området: officersbygg-
naden, officerspaviljongen, barackerna, mathallen
och underoficerspaviljongen.

Post N:o 3 bevakar området: sjukbaracken.
gymnastiken, marketenteriet, kokhus med proviant-
bodar, stallet, vedbodar samt östra gafveln af
officerspaviljongen.


