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Del  2

Den  1  pdr.  såkaldt  "Amusette"  -  et  meget  let  
regimentsartilleristykke,  kun  rigtigt  indsat  i  Norge,  hvor  det  
var  vellidt  for  dets  evne  til  at  bevæge  sig  i  vanskeligt  terræn  
og  for  den  frygt,  det  vakte  blandt  de  svenske  modstandere,  
da  de  normalt  ikke  havde  artilleristøtte.  overhovedet!

Regimental  Artillery  crew  in  action  from  The  Danish  Life   
regiment  –  “Danske  Livregiment  til  Fods”  1807.  

dansk  3  pdr.  Besat  artilleri  1808-1814.

1.  I  Norge  bør  hesteartillerikompagniet/batteriet  omfatte  8  3  pdr.  kanoner
og  2  (korte)  10  pdr.  haubitser.

I  stedet  havde  hver  brigade  af  infanteri  tilknyttet  et  batteri  
af  monteret  artilleri  omfattende  8  3  pdr.  kanoner  og  2  10  pdr.  
haubitser.  Under  kørsel  blev  artilleristerne  placeret  på  
kanonvognene,  limberammunitionsvognene  og  hestene,  hvilket  
forbedrede  mobiliteten.

i  manøvrering  og  effektivt  blev  Regimentartilleriet  anset  for  
at  være  overflødigt  og  derfor  afskaffet  i  1808.

Hessen  M  1766  system,  men  blev  i  perioden  1796  til  1804  
moderniseret  mht.  vogne  og  rørlængder.

Da  Brigadeartilleriet  viste  sig  at  være  imponerende  dygtige

Så  Dansk  Artilleri  var  baseret  på  den  solide  Carl  af

Artilleriets  
Organisation  1802-1814

Der  skelnes  mellem  Regimentsartilleriet og  
Brigadeartilleriet.
Regimentsartilleriet havde  2  3pdr. våben pdr.  våben  til  hver
infanteribataljon  og  når  det  er  muligt  og  passende  1pdr.  
våben  -  primært  i  Norge.  Disse  blev  tildelt  hver  af  de  
enkelte  bataljoner,  som  selv  mestrede  hele  håndteringen  
af  kanonerne  under  hver  bevægelse.  De  udrustede  
kanonvogne  var  lette  med  lemmer,  og  for  den  1  pdr.  våben,  
der  var  ikke  behov  for  lemmer.  Alle  dele  var  malet  røde,  
med  metal  i  gult.

Brigadeartilleriet  mønstrede  almindelige  batterier.  Til  hver  
brigade  af  infanteri  med  2  regimenter  blev  der  knyttet  et  let  
batteri.  De  mellemste  6  pdrs.  var  normalt  en  del  af  divisionens  
reserveartilleri.

Hvert  af  de  8  danske  feltartilleribatterier  havde  normalt  10  
kanoner  og  haubitser  af  Carl  af  Hessen-systemet  M  1766.  
Kanonerne  var  3pdrs.  og  6  pdrs.  haubitserne  10pdrs.  og  20  pdrs.

Et  tungt  feltselskab/batteri  bør  omfatte  8  12  pdr.  kanoner,  4  
36  pdr.  haubitser,  og  4  1  pdr.  "Forlystelser".

En  Middel  6  pdr.  Feltselskab/  batteri  bør  omfatte  8  6  pdr.  
kanoner  og  2  20  pdr.  haubitser.

En  Lys  3  pdr.  Feltselskab/  batteri  bør  omfatte  8  3  pdr.  kanoner  
og  2  10  pdr.  haubitser.  Imidlertid  blev  i  1813  de  3  pdr.  viste  sig  
at  have  for  begrænset  Virkning,  hvorfor  de,  hvor  det  var  muligt,  
blev  byttet  til  6  Pdr.

En  Lys  1  pdr.  “Amusette”  selskab/batteri  bør  omfatte  8  1  pdr.  
"Forlystelser".

Et  hesteartillerikompagni/batteri  bør  omfatte  8  (korte)  6  
pdr.  kanoner1  og  2  10  pdr.  haubitser.

Til  de  lemmede  krævedes  8  heste  for  en  12  pdr.  pistol,  6  
for  en  6  pdr.  pistol,  4  for  en  3  pdr.  og  2  for  en  1  pdr.  "Forlystelse".

Tønderne  var  af  bronze.  Men  på  grund  af  erfaring  blev  lågene  
på  ammunitionsvogne  i  stedet  malet  mørkegrå  eller  mørkeblå  
for  at  forbedre  beskyttelsen  mod  at  blive  opdaget.

Dansk  Feltartillerys  kanonvogne  og  andet  udstyr  blev  malet  
perlegrå  med  metal  i  sort  –  alt  sammen  for  at  undgå,  at  
udstyret  skulle  fremstå  for  synligt  i  marken.

Alan  Perry  har  udvidet  sin  serie  af  
metalfigurer  af  danske  og  norske  

tropper  fra  Napoleonstiden.

Norsk

Artilleri  
1803-1814

dansk  og

Kavaleri  og



DAN  36  Fod  
Artilleri  Ladning  
6  pdr.,  I  Runde  
Hatte  1803-1808.

DAN  40  Fods  Artilleri  Ladning  
6  pdr.,  I  Shakos1808-1814.

Artilleristerne  bar  røde  uniformer,  
svarende  til  infanteriet  i  linjen,  men  med  
mørkeblå  ansigter  og  bukser.

Fra  1802  var  artilleristerne  til  fods  udstyret  

med  sabel  M  1802.  De  opsatte  artillerister  
var  udstyret  med  samme  sabel  men  
kombineret  med  en  lidt  anderledes  skede.

I  Sharp  Practice  2  alle  kavalerienheder

De  fynske  lette  dragoner /  “Fynske  
Regiment  lette  Dragoner”  begynder  
efterårskampagnen  1813  klassificeret  som

Norske  Dragoner  kan  klassificeres  som  
Line.  Akershus  beredne  Jægerkorps  er  
klassificeret  som  Line.

Den  Kongelige  Hestegarde  og  Jydske  
Lette  Dragoner  er  klassificeret  som  
eliteenheder.

I  Black  Powder  afhænger  antallet  af  
figurer  af  enhedsstørrelsen.  Se  venligst  
Black  Powder-reglerne  for  detaljer.

Line,  men  på  Sehestedt  i  december  er  de  
blevet  til  Veteraner.  Husarerne  og  

“Bosnierne” (“Uhlans”  fra  1808)  er  Veteraner,  
og  det  holstenske  Rytterregiment  er  
klassificeret  som  Linie.  Ligeledes  er  17.  
Uhlan  Regiment  klassificeret  som  Linie.

Officerer  fik  lov  til  uniformsfrakker  i  en  

speciel  karminrød  farve.  Knapperne  var  
gule.  Fra  1810  skulle  de  mørkeblå  bukser  
på  grund  af  omkostninger  skiftes  til  mørkegrå  
bukser.

I  General  de  Brigade  skal  hver  eskadron  
være  6-cifret  stærk  (undtagen  The  Royal  
Horse  Guard  med  i  alt  7-figurer  i  de  to  
eskadroner). bestå  af  8  figurer,  og  alle  artillerienheder  

viser  5  figurer  og  en  kanonmodel.

By  Ole   
Thureholm,   
Jørgen   K.  
Larsen   and  
Hans   Chr.  
Wolter  
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Enhedsstørrelse  og  statistik  for  Sharp  
Practice  2  og  Black  Powder:  ÿ

Uniformer,  Bevæbning  
og  Udstyr

Wargaming  med  
dansk-norske  
Napoleonere  ved  
hjælp  af  Black  Powder,  
General  de  Brigade  og  
Sharp  Practice  2  
Wargames  regler.



Hvert  af  de  otte  danske  
feltartilleribatterier  havde  normalt  10  
kanoner  og  haubitser,  så  i  General  de  
Brigade  vil  de  være  repræsenteret  med  
4  kanoner  og  1  haubitsmodel  i  hvert  
batteri.  Kanonerne  var  3pdrs  og  6pdrs,  
haubitserne  10pdrs  og  20pdrs.

hvad  en  pistol,  besætning  og  limber  
repræsenterer,  men  da  det  er  et  træfningsspil,  
anbefales  det,  at  en  våbenmodel  repræsenterer  
en  sektion  af  to  kanoner.  Lad  være  med  at  
udfylde  et  komplet  batteri,  ellers  vil  du  
ødelægge  scenariet.

I  Black  Powder  er  et  batteri  repræsenteretI  Sharp  Practice  2  er  det  ikke  defineret

De  beholdt  de  2  danske  10  pdr.  også  
haubitser.  De  modtog  kun  våbnene/

Medio  september  1813  modtog  
batteriet  Koye  6  franske  An  XI  6  pdr  
kanoner  og  2  24  pdr.  franske  haubitser.

tedes  af  én  pistol  og  kun  lem.

Størstedelen  af  de  anvendte  håndvåben  er  også  tilgængelige  
i  farvefotos  på  www.arma-dania.dk.  Åbn  "Hjem",  og  aktiver  
nederst  på  siden  henholdsvis  "Blankvåben"  og  "Geværer".
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Organisering  
af  artilleribatterier

"Artilleriets  
sidevåben"

til  fodartilleri  M1802  (venstre)  og
skede  M  1808  til  monteret  artilleri
(højre).

29.  M  1789  Sabel  for  officerer

såkaldt  “Stralsund  sabel”.

(mange  variationer  blev
anvendt).

25.  Underofficer  sabel  M  1802  med
skede  til  brug  på  hesteryg
(venstre),  skede  til  brug  af
Fodartilleriet  M  1802  (midten)  og
skede  M  1808  til  brug  af  Beredet
Artilleri  (højre).

28.  Artilleritogføreres  korte  sværd,
(lavet  af  gamle  overskydende  lige
sværd).

26.  M  1756  Infanteri  sabel,  brugt  af

22.  Sabel  til  Hesteartilleri  M  1796  23.
Sabel  M  1789  Til  Hesteartilleri

underofficerer.
24.  Sabel  M  1802  med  skede

"Regimental",  "Landeværn",
"National",  milits  og  frivilligt
artilleri.

27.  M  1808  Artilleri,  sabel  den

Kavaleri  og

dansk  og
Norsk

Artilleri  
1803-1814



norske  artilleribatterier

haubitser  med  vogne  og  lim  ber  
men  beholdt  de  danske  
ammunitionsvogne,  hvorpå  skytterne  
kunne  stige  (Ammunitionsvogne  til  
det  beredne  artilleri).  Da  batteriet  
også  modtog  ekstra  heste,  beholdt  
batteriet  manøvredygtigheden  af  et  
"Mounted  battery".

1pdr  “Amusettes”  som  
regimentsartilleri.  I  1811  blev  det  
norske  artilleri  stærkt  reformeret  og  5  
lette  “National”  3  pdrs.  virksomheder  
blev  omdannet  til  "Mounted  Batteries".  
Dette  blev  gjort  ved  at  reformere  de  
oprindelige  artillerikompagnier  med  
tropperne  fra  to  opløste  
dragonregimenter.  Halvdelen  af  
mændene  kørte  på  lemmer,  artillerivogne  
og  trækheste,  mens  resten  red  på  heste.

var  organiseret  som  de  danske  
batterier,  men  de  brugte  også

Den  norske  1  pdr.  "Amusette"  
batterier  vil  være  repræsenteret  af  2  
kanoner  i  General  de  Brigade  og  som  1  
kanon  i  sort  pulver.  Brug  en  enkelt  pistol  
i  Sharp  Practice  2  til  at  repræsentere  en  
sektion  af  to  "amusetter".  ÿ

norsk  3  
pdr.  Gun  
M  1687/1754  
for  "Mounted  
Artillery"

Norsk  berednet  artilleri  1811-1814.  Der  var  flere  skytter,  der  red  på  heste  i  det  
norske  beredne  artilleri  end  i  det  danske  beredne  artilleri.

M  1811.

Artilleriofficer  
1813.

Tidligere  norsk  dragon  ca.  1814,  fra  
1811  tjent  som  bereden  artillerist.  
Han  bærer  en  artillerisabel  og  to  
pistoler.  På  grund  af  mangel  på  et  
tilstrækkeligt  antal  artillerisabler  i  Norge  
ville  mange  have  båret  det  lige  sværd  
M  1750,  men  stadig  ophængt  i  bæltet.

Norsk  berednet  artilleri  1811-1814.
Der  var  flere  skytter,  der  red  på  heste  i  
det  norske  beredne  artilleri  end  i  det  
danske  beredne  artilleri.

Mounted  
Artillery  
Gunner  
1808.
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fra  Husarregimentet.  I  spidsen  for  en  
afdeling  af  husarer  dirigerede  han  ba  

taillonen  Seydlitz  fra  Lützows  Freicorps  
ved  Zarrentin  den  18.  september  1813.

Colonel  Niels  Engelsted,  commander   
Jutland  Light  Dragoon  Regiment/  “Jyske   
Regiment  lette  Dragoner”.  He  fought   
valiantly  at  Rahlstedt  on  December  6th   
1813.  

Sandsynligvis  en  af  de  bedste  officerer  
i  Husarregimentet.  Udmærket  i  Stralsund  
1809  og  atter  ved  Gade  Busch  1813.

Major  Høegh-Guldberg,  commander   
of  3rd  squadron  Jutland  Light  Dragoon   
Regiment  (Jyske  Regiment  lette  Drago   
ner).  Distinguished  at  Rosengarten  on   
October  12th  1813,  at  Boden  on  Decem   
ber  4th  and  as  acting  commander  Funen   
Light  Dragoon  Regiment/  “Fynske  Regi   
ment  lette  Dragoner”  Battle  of  Sehestedt   
December  10th   

Han  kæmpede  godt  ved  Weisser  Hirsch  
den  7.  oktober.

General  de  brigade  Charles  Lalle  
mand,  løsrevet  fra  den  franske  hær  for  
at  kommandere  den  danske  Avantgarde  
Brigade/Lette  brigade,  som  han  
kommanderede  med  fortræffelighed  og  
tapperhed,  ofte  førende  forfra  og  viftede  
med  sin  røde  polske  felthue  og  råbte  
"Vive  L`Empe  reur !  Braves  danois,  allons,  allons!”

.

Premierløjtnant  Johannes  v.

Artillerikaptajn  GAN  Gersten  berg,  
chef  for  det  monterede  batteri  i  
Avantgarden.

Sekondløjtnant  Edvard  v.  Ewald

n

Ewald  fra  Husarregimentet.
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Artillerihelte:
Noget  kavaleri  og

Engelsted.

Oberst  
Niels  v.

Sekondløjtnant  Edvard  
v.  Ewald.

General  de  Brigade  Charles  Lallemand  med  sin  
berømte  røde  "polske"  felthue.

Dansk  og  norsk  Rytteri  og  
Artilleri  1803-1814
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Major   
Christian   
Høegh   
Guldberg.  


