
Perry-præstationen

IDanmark blev musketerer og grenaderer 
udstyret med Musket M 1794 eller 
Musket M 1807. Norske enheder brugte 
ældre musketter, men begyndte at 
modtage nogle M 1794 og M 1807 
musketter fra 1811 og frem.

Kompagnierne  “Skarpskytter” (indtil  
1803  i  Danmark,  1810  i  Norge)  var  
bevæbnet  med  musket  til  let  infanteri  

M1789  med  kombineret  ramstang/
bajonet,  som  kunne  passe  ind  i  
ramstangsholderen  under  våbnets  løbet. 
Samme  type  våben  blev  brugt  af  Lette/
skarpskytte/ski  (Norge)  Korps,  indtil  1811.  
Alle  underofficerer  var  også  

bevæbnet  med  dette  våben.
Regimentsjægere  (fra  1803)  var bevæbnet  
med  Rifle  M1803  og  M1807  med  jagtkniv  
bajonet.  I  1811  som  følge  af  dannelsen  af  
nye  Regimentale  jægerkompagnier

Let  infanteri  
1803-1814

Dansk  Linjens  
Infanteri  og

Håndvåben

16ÿ  Chakoten

Alan  Perry  har  designet  en  række  metalfigurer  af  
dansk-norsk  infanteri  fra  Napoleonstiden.

2.  del

Dette  er  standardkommandosættet  for  1803-1808  i  Danmark  og  1805-1810  i  Norge.  
Officerer  og  underofficerer  kan  bruges  som  kommando  for  danske  jægerkorps/lys-  og  
regimentsjægere  1803-1808  og  norske  jægerkorps,  lys-  og  skienheder  1805-1810.  
Bemærk:  Bajonetter  bør  fjernes  fra  underofficerernes  musketter  for  at  gøre  det  til  
"sharpshooters  musket  1789",  som  var  den  muskettype,  der  blev  brugt  af  alle  underofficerer.

DAN  1.  Infanterikommando  (med  to  fanebærere)  1803-1808.

 med  de  nye  3. og  4.  bataljoner  blev  det  
besluttet,  at:
"Første  rang  af  alle  jægerkompagnier 
fremover  skal  anvende  bajonetmusketter". Så  
for  at  den  forreste  rang  skulle  gøre 
bevæbningen  mere  egnet,  var  det  våben,
der  skulle  bruges  videre,  den  specielle
forkortede  jaegermusket  M  1794/1808  og
senere  jaeger  musketen  M  1807/1811.

Vedrørende  Jægerkorps  brugte  de  også 
Riffel  M  1803  og  M  1807  med  jagtknivs  
bajonet  til  alle  jægere,  indtil  1811.

I 1811 som følge af dannelsen af nye jæger- 
og skarpskyttekorps (2. bataljoner), var 1. 
rang bevæbnet med musket for let infanteri M 
1789 eller jaeger musket M 1794/1808, og

DAN  3  Grenadier  i  bjørneskind,  
marcherende  1803-1808.
Dette  kan  kun  bruges  til  danske  
grenaderer  1803-1808  og  af  nogle  
enheder  indtil  1814.  Ny  forskning  viser,  at
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Denne  
artikel  har  haft  
stor  gavn  af  
meget  
kvalificeret  
assistance  fra  
Jørgen  K.  
Larsen  og  Ole  
Thureholm.

UDSKIFTES  

Af  Hans  
Chr.  Wolter
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Detalje  af  norske  grenaderer  DAN  4.

DAN  2.  Musketerer  i  runde  hatte,  marcherende  1803-1808.

hat  M1789”,  blev  brugt  i  stedet.  Officerer  fra  
grenaderer  (og  grenaderfarvebærere)  bar  
normalt  ikke  denne  hatmodel,  men  foretrak  
at  bruge  standard  M1803  officershatten  (som  
fundet  i  ÿ  kommandosæt  DAN

Standard  infanteri  i  Danmark  1803-1808  og  Norge  1805-1810.  Disse  kan  med  mindre  modifikation  også  bruges  til  let  infanteri  i  
Danmark  indtil  1808  (fjernelse  af  bajonet  på  musket,  og  sidearm  lavet  af  “Grenstuff”  tilføjet).

Ovenfor  er  vist,  

hvordan  Allan  
Perry  har  arbejdet  
ved  at  danne  en  
musketer  til  
venstre  i  rund  hat,  
marcherende  
1803-  1808  fra  DAN

disse  bjørneskind  blev  ikke  distribueret/

fremstillet  i  Norge,  men  at  man  her  i  stedet  
brugte  “grenadierhatten  M1789”.

DAN  4  norske  grenaderer  i  M1789  caps,  
marcherende  1803-1808.

2,  og  til  højre  
en  norsk  
grenader  i  M1789  
kasket,  marcherende  
1803-1808  fra  sæt  
DAN  4.

Sådan  så  norske  grenaderer  ud  1803-1810,  
fortæller  Resent  forskning,  at  bjørneskind  ikke  
blev  distribueret/lavet  i  Norge,  men  at  her  den  

gamle  “grenadier
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OG  8  musketerer  marcherer,  shakos  1808-1814.

Almindelige  soldater  fik  både  i  Danmark  og  Norge  lov  til  
at  vente  til  "næste  uniformsskifte" (i  1814).
Få  regimenter  ændrede  faktisk  til  den  nye  model  
manchetter  indtil  da.  Så  dette  sæt  kan  bruges  i  hele  
perioden  1808-14.

DAN  6  Infanterikommando,  shakos  
(med  to  fanebærere)  1808-1812.

DAN  7  infanterikommando,  shakos  (ingen  standarder)  
1808-1812.

Standard  infanteri  i  Danmark  1808-1814  og  Norge  
1810-1814.  Med  små  modifikationer  kan  de  også  bruges  
til  let  infanteri/”skarpskytter”  i  Danmark  indtil  1810  
(fjernelse  af  bajonet  på  musket,  og  sidearm  lavet  af  
“grønt  stof”  tilføjet).  I  1812  blev  der  bestilt  en  ny  type  
spidse  manchetter,  men  kun  officerer  og  underofficerer  
forventedes  at  skifte  "med  det  samme".

Dette  er  standardkommandosættet  for  perioden  1808-1812  i  
Danmark  og  for  1810-1812  i  Norge.  Officerer  og  underofficerer  
kan  bruges  som  kommando  for  danske  jægerkorps/lys/
skarpskytter,  og  regimentsjægere  1808-1812  og  norske  
jægerkorps,  1810-1812.  Ved  at  fjerne  epauletter  for  officerer/
underofficerer  fra  1812,  kan  de  bruges  til  kampagnen  1813-1814.  
Yderligere  kan  bajonetter  fjernes  fra  underofficerernes  musketter  
for  at  omdanne  dem  til  "sharpshooters  musket  1789",  som  var  
den  muskettype,  der  blev  brugt  af  alle  underofficerer.

DAN  5  Regimentsjægere  i  runde  hatte,  marcherende  1803-1808.
Standard  regimentsjægere,  og  regulære  jægerkorps  i  Danmark  
1803-1808.  For  Norge  kan  de  bruges  som  almindelige  jægere  
1805-1810.  Med  mindre  modifikation  kan  de  også  bruges  til  let  infanteri  
i  Danmark  indtil  1808  (Fjernelse  af  krudthorn,  ammunitionsboks  og  
ekstra  skudtaske  foran  på  livrem).

Dette  er  et  "karakter"-sæt  af  ovenstående,  med  en  "ekstra"  
trommemajor  og  en  ung  officer  "Cadet"  direkte  fra  "Officers'  Cadet  School".

Detalje  af  norske  grenaderer  DAN  4.

Ved  at  fjerne  officerernes/underofficers  epauletter  fra  1812  kan  de  
bruges  til  kampagnen  1813-1814.  Almindelige  soldater  modtog  i  de  
fleste  tilfælde  først  nye  uniformer  i  1815,  men  måtte  bruge  deres  1808-
uniformer  hele  vejen  igennem.  Yderligere  kan  bajonetter  fjernes  fra  
underofficerernes  musketter  for  at  omdanne  dem  til  "sharpshooters  
musket  1789",  som  var  den  muskettype,  der  blev  brugt  af  alle  
underofficerer.

Disse  således  modificerede,  kan  også  bruges  til  regiments  skarpretter,  
lys  og  skienheder  i  Norge  1805-1810.

18ÿ  Chakoten

Dansk  Infanteri  af  
Linien  og  Lyset
Infanteri  1803-1814
2. rang  bevæbnet  med  Rifle  M  1803  og
M  1807,  i  både  jaeger  og  skarpskytte  
formationer  fremefter.               
Grenadier  regimentet,  Norske 
Livregiment og Københavnske 
infanteriregiment bar  musketerer  
samme  sabelmodel. 
Marineregimentet bar  sabel  for 
infanteri  M  1756.                             
Alle kompagni "Skarpskytter" (indtil 
1803 i Danmark, 1810 i Norge) brugte 
dette våben. Nogle af regiments 
jægerne bevæbnet med jaegermusket 
M 1794/08, fra 1811, brugte den også. 
Det blev også båret af flere lette korps 
og af alle underofficerer

Regulære Jægerkorps og Lette/
skarpskyttekorps, var udstyret med 
musket til let infanteri M 1789 eller 
jaeger musket M1794/1808, og
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Riffel  til  jaegers  M  1807,  vist  med  jagtkniv  M1801  med  
bajonetknop,  til  fastgørelse  på  riffel.

Nederst:  Model  for  dem  bevæbnet  med  musket  til  let  infanteri  M  
1789  eller  Jaeger  musket  M  1794/08  (fra  1811).

Musket  for  let  infanteri  M  1789,  vist  med  den  
specielle  "ramrod  bajonet".

Jaeger  musket  M  1794/1808.

I  DAN  7  optræder  en  ung  officer  lige  ude  af  
"Militærkadetskolen"  ca.  1812-1814.

Jagtkniv  M  1791.  Fra  1803  brugt  af  musketbevæbnede  
til  let  infanteri  M  1789  eller  jaegermusket  M  1794/08  

(fra  1811).

Med  landet  konkurs,  har  han  (som  mange  en  ung  officer  forsøgte),  
gjort  hvad  han  kunne,  for  at  holde  omkostningerne  nede.  Hans  
gamle  grå  "daglige"  skoleuniform  frakke,  er  hurtigt  blevet  syet  ind  i  
den  nye  "officerskåbe",  som  i  1812  blev  tilladt,  officerer  som  
"feltuniform",  en  enkeltradet  såkaldt  "surtout",  blot  tilføjet  den  
korrekte  regimentale  modstående  farver  på  krave  og  manchetter.  
Men  ung  og  “dandy”,  han  har  også  beholdt  sin  kadetofficers  
krydsbælte,  som  han  også  har  på  (lidt  “uden  for  reglementet”)  Bare  
til  sammenligning  –  til  højre  fremstår  en  officer  i  fuld  pragt,  fra  når  
tiden  tillod  det  (1803-1808),  og  når  en  officer  virkelig  kunne  bruge  
på  sin  uniform!

Jagtkniv  M  1801.  Top:  Model  til  riflet  bevæbnet  (med  
bajonetnap,  til  fastgørelse  til  riffel).

Musket  M  1794,  vist  med  (lang)  model  af  "Kyhls"  bajonet.

I  1808  blev  et  nyt  større  og  højere  bjørneskind  antaget,  men  
kun  to  regimenter  "Kongens  Regiment"  og  "Prins  Christian  
Frederiks  Regiment"  overtog  det  faktisk.  De  andre  enheder  brugte  
en  "moderniseret  version  af  M1803  bjørneskindet  (M1809).  Dette  

er  vist  her.  I  modsætning  til  almindelig  tro  var  det  meget  få  enheder  
(hvis  nogen  overhovedet)  der  adopterede  grenadier  shakoes,  indtil  
kampagnen  var  slut  (i  1814).  Dette  sæt  kan  bruges  til  de  fleste  
regimenter  indtil  1814.  To  mindst,  formentlig  tre  regimenter  
(formodentlig  1.  Jyske,  3.  Jyske  og  sandsynligvis  Fynske  Regiment),  
fik  et  helt  andet  bjørneskind  ca.  1811-1812,  men  dette  er  endnu  
ikke  dækket  af  dette  interval.

DAN  9  Grenadier  marcherende,  
M  1803  bjørneskind,  1808-1814.

Sabre  M  1756  til  infanteri.

Musket  M  1807,  vist  med  (Kort)  model  af  "Kyhls"  bajonet.

Detaljer  om  grenaderer  OG  9.

Riffel  til  jaegers  M  1803.

ÿ
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DAN  10  Regiments  letkompagni  marcherende,  shakos  1808-1813.

Detaljer  

om  grenaderer  
OG  9.

Disse  således  modificerede  kan  også  bruges  til  regimentsjægere,  "skarpskytter"  og  
skienheder  i  Norge  1810-1814.

Den  danske  
Milits:  
"Landeværn"  
1801-1808.

Standard  regimentsjægere  1808-1814,  og  regulære  jægerkorps  i  Danmark  1808-1810.  For  
Norge  kan  de  bruges  som  almindelige  jægere  1810-1814.  Med  små  modifikationer  kan  de  
også  bruges  til  let  infanteri  i  Danmark  indtil  1810  (Fjernelse  af  pudderhorn  og  ekstra  skudpose  
foran  på  livrem).

Infanteri  i  
frakker  
1813-1814  

kampagne,  
er  også  

beregnet  
til  at  være  

"Næste  i  rækken".

Dansk  Infanteri  af  
Linien  og  Lyset
Infanteri  1803-1814

20ÿ  Chakoten

brugt  jagtkniv  M  1791  eller  jagtkniv  
M  1801  (Uden  bajonetnål).

Perrys  danske  og  
nordmænd  fra  
Napoleonskrigene  Perry  
planlægger  i  tide  at  dække  alle  
tidsperioder  og  alle  grene  af  hæren.  
Denne  første  “batch”,  dækker  infanteriet  
i  tidsrammen  omkring  1803-1812,  i  
både  Danmark  og  Norge.  Det  er  
meningen,  at  perioden  1813-1814  i  sin  
tid  skal  dækkes  til  også  at  omfatte  let  
infanteri  og  militsen:  "Landeværnet".  For  
dem,  der  ikke  kan  vente  på  dette,  eller  
kan  lide  at  "konvertere"  tal,  er  et  par  tip  
nedenfor. Fortsættes.
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