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F ö r o r d .

F ö r  stridens svåra, men nödvändiga konst lio-ger7 o CC1

handgeinänget, såsom första och ursprungligaste form, 
tydligen t i l l '  grund. H äruti framträda i full åskådlighet 
lagarna för anfall och försvar, för skydd ocJi angrepp 
jem te  de allmänna vilkoren för segern P å  hvad område 
och i hvad utsträckning striden sedan må föras, äro dessa 
lagar och vilkor väsentligen desamma. Det måste då vara 
rä tt  att i detta deras enklaste framträdande studera dem. 
Fäktkonsten , hvilken innehåller bestämningarna för striden 
man mot man med skarpa vapen, får, sålunda uppfattad, 
ett högt krig isk t värde, ty den kommer att innehålla nyc
keln till hela stridskonsten, och ingen, som vill förvärfva 
sig grundlig  krigsbildning, bör försumma densamma.

A tt den i kriget kan erhålla sin praktiska användning, 
oaktadt eldvapnens så högt uppdrifna verkan, är fullt sä
kert, och underligt vore det väl äfven, om, då tusenden, 
ja  hundra  tusenden, gå till strids emot hvarandra, ingen 
skulle komina någon fiende så nära, att han kunde nå 
honom med sin sabel eller bajonett. Oberäknadt hvad 
som händt i förpostkriget, så har kavaleriet vid vissa till
fällen under det .senaste stora kriget allvarligen drabbat 
samman med svärdet, ja  sjelfva öfverbefälhafvaren för den 
franska armén måste i en af de största drabbningarna

Fäktlcira. ^
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en stund värja sig med sabeln i hand, för a tt undgå död 
eller fångenskap. V id  infanteriet hafva bajonettanfallen  
ingalunda uteblifvit, och om de på öppna fältet sällan 
eller aldrig ledt till handgem äng, derför att m otståndaren 
i tid vikit°undan, så hafva de dock, efter säkra  intyg, i 
byar och gårdar, ja  till och med i skogar, och i allm än
het i lbkalstrider, såsom naturlig t är, ofta led t till b lodigt 
handgem äng. Så måste det väl ock i alla tider blifva, 
då striden föres med fullt allvar; och äfven då fienden 
viker för bajonettanfallet, så är det bajonetten  han fruk 
tar och denna gör ju  då sitt fulla gagn. Försum m ar man 
att undervisa sitt eget folk i bajonettens rä tta  bruk, sa 
beröfvar man det förtroendet till vapnet, och man kan 
då icke med skäl begära, att det skall hålla  stånd mot 
fiendtliga bajonettanfall, eller fram tränga så långt, a tt an
vändandet af detta vapen verkligen kan kom m a i fråga.

H uru man än vänder saken, b ibehåller alltså fäk t- 
konsten sitt krigiska värde, och härtill kom m er den stora 
både kroppsliga och andliga u tb ildn ingskraft, som denna 
konst, rä tt uppfattad och tilläm pad, verkligen innebär. 
Det gifves ingen annan öfning, som i lika eller e n s je m - 
förlig grad väcker det verkliga stridslynnet, och detta  
kommer sig deraf, att den enskilde m annen här har sitt 
eget lilla fullständiga krig  att föra och a tt gången h ä ra f 
är så kännbar och påtaglig. K lar tanke, hastig t beslut 
och ofördröjlig verkställighet äro här nödvändiga, och 
detta tager både själ och kropp på  det kraftigaste i an
språk. Särskildt är här att m ärka den kroppsliga  kraft 
och sjelfbeherskning, som fäktöfningarna både fordra och 
åstadkomma, och hvarigenom de erhålfa e tt så högt gym 
nastiskt värde. De hvila också på gym nastisk g rund  och 
förutsätta, för att blifva hvad de böra vara, en grad  af
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reda och bestämdhet i kroppens rörelser, som vanligen 
icke u tan gymnastiköfningar kan vinnas. Gymnastik och 
fäktning höra oskiljaktigt tillsammans, de äro af samma 
stycke.

D era f  kommer det sig äfven, att fäktkonsten, oaktadt 
duellen hos oss är att anse såsom utdöd, bibehåller ett 
så högt värde för den manliga uppfostran, ja , det är först 
sedan denna konst genom P e h r  H enrik  L ing  befriades 
från det gamla fäktmästeriets traditionela missgrepp Och 
förkonstling, som den kunnat göra anspråk på allmännare 
giltighet såsom uppfostringsmedel till 'manlighet och kraf
tig  medborgerlighet. I  de krigiska öfningarna har den 
manliga fosterlandskänslan sitt praktiska uttryck, och dessa 
öfningar stå derför, rätt förstådda, väl tillsammans med 
stigande nationel odling.

U r  dessa synpunkter har jag, min pligt likmätigt, 
sökt att så enkelt och följdriktigt, som jag  förmått, fram
ställa fäktläran i sina grunder och sitt sammanhang. H ä r
vid har  jag  följt den sölcctnde vägen, emedan jag  trott, 
att lär jungarne på denna väg både säkrare och lättare 
kunde in tränga i sakens väsen, än på den motsatta, den 
påstående, hvilken med fördelen af att kunna vara mera 
systematisk förenar olägenheten af att inprägla obegripna 
trossatser. Sålunda har jag  kommit att framställa saken 
från olika synpunkter. J a g  har, sedan formerna för ställ
ning och förflyttning blifvit afhandlade, betraktat striden 
först från anfallets och sedan från försvarets synpunkt, 
derefter sammanslagit båda och ånyo granskat saken från 
tempots, tidsbestämningens, för stridens gång så vigtiga 
synpunkt. Härtill har kommit en framställning om öf- 
ningarnas rätta  anordnande såsom slutlig tillämpning af 

det föregående.
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M ed detta fram gångssätt har, då samma änjne tie  
gånger, ehuru från olika sidor sedt, blifvit genom gånget, 
om sägningar icke alldeles kunnat undvikas, men ja g  vågar 
dock hoppas, 'att dessa ej i allt för v idsträckt m ått före
komma. Till en viss grad blifva de i ett äm ne af denna 
beskaffenhet oundvikliga, men torde då m era gagna än 
skada. D e särskilda anfallsgraderna, såsom de synts mig 
utveckla sig utur hvarandra, utgöra hufvudschem at för 
hela lärobyggnaden, och med detta står eller fallei allt
sammans. A tt i detta ämne u ttrycka sig med den nog 
grannhet och bestäm dhet, som kunna förekom m a allt m iss
förstånd, är svårt, och ja g  vågar icke hoppas a tt häruti 
hafva lyckats, men ja g  tro r dock, att den, som något sys
selsatt sig med ämnet, skall kunna förstå mig.

Stockholm i Septem ber 1875.
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Fäktlära.

F Ö R S T Å  A F D E L N I N G E N .

Inledning.

I  den antika fäktningen var skölden det 
egentliga skyddsvapnet, i den moderna skyd
dar man sig med angreppsvapnet.

I. F ä k tn in g  ä r  s tr id  m ed vapen , egentligen skarpa 
vapen.

I I .  F ä k tk o n s t  är  kons ten  att  r ä t t  utföra d enna  strid.
I I I .  F ä k t l ä r a  ä r  fäk tkonstens  teori.
IV .  F ä k tk o n s te n  u tg ö r  en hufvudsak lig  del a f  s tr ids

konsten ,  hv ilken  å te r  ä r  k r ig skons tens  g rundval.
V. F ä k tk o n s te n s  uppgif t  blifver så lunda  a t t  öfver- 

v inna f ienden p å  s tr idsfä l te t  i verk lig t  kr ig . D e n  b ib r in 
ga r  p å  s a m m a g å n g  fö rm ågan  af verksam t sjélfiörsvar, då 
behof  de ra f  in träder .

1. S tr id skonsten ,  hv ilken  hos de an t ika  folken, äfven- simoxm- 
som i m edelt iden ,  a n så ss  såsom hufvudsak  i k r ig ,  hai i hand-

, o • ]  1 •• 4. y e m a n g e l.
den  m o d e rn a  k r ig skons ten  först pa  senaste t ide r  Dorjar 
få s ig  t i l le rk än d  den från tak t ik e n  åtskilda, s je lfständiga 
s tä l ln ing  och be tydenhe t ,  som den m ed rä t ta  til lkommer.

2. D e t t a  e rk ä n n a n d e  sam m a n h än g e r  p å  det närm aste  
m ed de t  t i l lg o d o g ö ran d e  af den person liga  str idsförm ågan, 
som, i m otsats  ti ll det ö fvervägande m ekaniska b e t ia k -  
te lsesä tte t  och förfarandet,  allt  m era  i kr igets  både  teoii 
och p ra k t ik  m åste  blifva gällande.
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Anmärkning. Den ena materiel a kraften kan an- 
vändas till cpphäfvande af den andra, hvilket bäst 
synes deraf, att i fästningskriget, der allja. matériela 
hjelpmedel, både till anfall och försvar, i högsta grad 
kunna tagas i anspråk, breschens stormning och för
svar, det personliga sammanträffandet, dock blifver 
sluthandlingen och såsom sådan egentligt afgörande. 
Sådant sammanträffande maste i fältkriget oftare kunna 
inträffa.
3. I  handgemänget, hvilket är stridens första form 

och derigenom dess grundform, framträda dess lagar och 
förhållanden enklast och klarast, hvarför man företrädes
vis just här bör studera dem.

4. Först med metallvapnen har egentlig fäktning 
kunnat uppkomma, men redan i lcnytnäfvekampen har 
stöten större säkerhet än slaget, ett förhållande, som se
dermera allt framgent bibehåller sig. Orsaken härtill är, 
att stöten går den kortaste vägen, då deremot slaget och 
hugget — det skarpa slaget — alltid gå en omväg.

5. Då jagten väl måste anses vara äldre än kriget, 
kan man först ur dess förhållanden, d. v. s. ur striden 
mellan menniskan och djuren, härleda stridsförhållandena.

6. Spjutet tyckes vara det äldsta jag tvapne t och följ
aktligen äfven det äldsta stridsvapnet, ty knifven, ham m aren 
och yxan äro i sig sjelfva fredliga verktyg; och skölden 
tyckes hafva uppkommit för att dermed skydda sig mot 
det kastade spjutet och sedermera förblifvit det förnämsta 
skyddsvapnet.

7. A f jagtknifven har blifvit svärdet, hvilket från 
början sålunda varit afsedt förnämligast till stöt och skär
ning; såsom motsvarande' skyddsvapen har bröstharnesket 
uppkommit, väsentligen för att skydda hjertat, naturlifvets 
central-organ.

8. Yxan har blifvit det egentliga hugg- eller skarpa 
slagvapnet; det motsvarande skyddsvapnet är hjelmen,
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hvarigenotn  h je rnan ,  det a n d l ig a  lifvets central-organ* 
skyddas  för de t  h ä re m o t  företrädesvis r ik ta d e  hugget.

9. M å n g fa ld ig a  sa m m a n sä t tn in g a r  af dessa tre g ru n d 
typer,  sp ju te t ,  sv ä rd e t  och yxan , hafva, äfvensom m å n g 
fald iga ti l lsa tser  och om vex lingar  på  de 3:ne hu fvudsak-  
liga sky d d sv a p n en ,  skölden, b rös tharneske t och hje lm en, 
un d er  t id e rn as  lo p p  uppkom m it.

10. G en o m  an v ä n d an d e t  a f  s lungans  läno-d och k o -O o
hsesionskraft och af  b åg s trä n g en s  e last icite t  har  det a r-  
t i l ler is t iska  m om en te t  först in träd t i s tr iden,  och skotte t 
visar säg h ä r  vara  en fö r lä n g n in g  af  stöten, likasom kas te t 
pn fö r lä n g n in g  af  slaget, hvilket,  när  det ä r  verksam m ast,  
g å r  i r ik tn in g  m ed tyn g d k ra f te n ,  således nedåt.

11. G en o m  a n v ä n d an d e t  af d jur ,  fö rnäm ligast hästen, 
till s tr id sändam ål,  h a r  kava le rie t  uppkom m it.  H är igenom  
förstärkes eg e n tl ig en  benens verksam het ,  förflyttningsför- 
m ågan, l ikasom  a rm arnas  verksam het ,  den egen tl iga  s tr ids-  
förm ågan , fö rs tärkes genom  a n v ä n d an d e t  af  den na turkraft ,  
som v e rk a r  i arti l lerie t .

12. S k ö ld en s  an v ä n d an d e  såsom det första och för--0™ a n l m 'aoch aen
näm sta  sk y d d sv a p n e t  g ifver den an t ika  fäk tn ingen  sin be- 
s täm da k a ra k te r ,  och denna  b ibehålle r  sig, oberoende  af k o n s t ^ -  

alla an d ra  fö ränd ringar ,  så länge  skölden  icke aflägges.
13. D e n  m o derna  fäk tn ingen , hvars  g ru n d ta n k e  är, 

att m an  sk y d d a r  sig  m ed sam m a vapen som m an ang r i
p e r ,  h a r  förs t efter skö ldens afläggande k u nna t  u p p 
komma.

14. H o s  P e r s e r n a  lades ä n n u  företrädesvis vigt på  
r id n in g  och p i lsk ju tn ing ,  icke p å  handgem äng .

15. G re k e r n a  egde  h ö g  gy m n as t isk  b ildn ing , men 
öfvade ej m y c k e t  egen tl ig  fäk tkonst ;  i b ro ttn ing  och kny t-  
näfvekam p voro de d e re m o t öfvade, äfvensom i löpande.
D e tta  t i l ls a m m an lag d t  g jorde,  a t t  de mot P e r se rn a  förde 
äfven s ina  vapen  m ed gifven öfverlägsenhet.

16. R o m a rn e  öfvade fäk tn ing , men icke m ot h v ar 
andra , u tan  efte r  vissa g an sk a  fu lls tändiga reg le r  mot
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träpålar såsom låtsade fiender. Genom sådana öfningai 
blefvo de likväl just i handgem änget alla  andra  antika 
folk öfverlägsna, till dess de slutligen förvekligade dukade 
under, hufvudsakligen för de germ aniska folkens ännu u r
sprungliga kraftfullhet.

17. Hos m edeltidens riddare är den antika fäk tkon- 
sten, med sina åtskilda angrepps- och skyddsvapen, upp- 
drifven till sin höjdpunkt, R iddarne öfvade m ycket fäk t
ning mot hvarandra. S trid  och stridsöfning synas härvid 
icke alltid rä tt bestäm dt hafva hållits åtskilda.

18. R iddarne dukade under, lika  m ycket för tyngden  
af sina egna skyddsvapen, som för den k raft och rö rlig 
het, hvarmed det nya infanteriet (Schw eizarne) förde sina 
angreppsvapen, samt slutligen äfven för eldvapnens verkan.

19. Den mot medeltidens slut, i sam m anhang med 
sköldens och sederm era äfven de andra skyddsvapnens 
afläggande, uppkom m ande m oderna fäktningen bedrefs, 
såsom allt denna tid, skråm ässigt, och qvarlefvorna af 
dessa skrån äro ännu de så kallade fäk tm ästarne, hvilkas 
uppgift det har blifvit att inlära den konventionela duell
konsten.

20. D et tillkom m er arméns officerare och lärover
kens gym nastiklärare att göra fäktkonsten gällande såsom 
en på rena gym nastiska grunder hvilande vapenkonst, till 
manlig uppfostran och fäderneslandets försvar.

21. Af alla för handgem änget afsedda vapen är s v ä r 
det, när det eger m åttlig  längd jem te tillräck lig  bredd 
och styrka, det fullkom ligaste, em edan derm ed då kan 
göras kraftig  parad, säker stöt och tillräck lig t s ta rk t hugg. 
Dolken, det kortaste svärdet, fö rb inder sig med bro tt- 
ningsstriden och saknar både liugg  och tillräck lig  parad. 
D et långa och tunga slagsvärdet eger visserligen starkare  
hugg, men blifver m indre handterlig t både till stöt och 
parad.

22. Spjutet, omvexlande från det långa ohandterliga 
afhållsvapen. som företrädesvis förekom m er i den grekiska
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falangen på dess senare tider, till lansen,’ enhandsspjutet, 
och det lätta kastspjutet, saknar i sig sjelft alldeles hug
get och är, endast då det eger måttlig längd och föres 
med två händer, till parerande rätt användbart. Dess 
bräcklighet, då det består endast af ett långt träskaft 
med jernspets, har genom den moderna infanteripikens, 
bajonettgevärets, jernpipa och jernladdstake på ett lyckligt 
sätt blifvit upphäfd, men gevärets i senaste tider, i sam
manhang med dess stora fulländning såsom skjutvapen, 
allt mera förfinade och ömtåliga konstruktion gör det till 
pikskaft numera mindre lämpligt, på samma gång som 
den snabba laddningen måste göra behofvet af pikens an
vändande — hvilket förnämligast inträder i strid på nära 
håll mot rytteri — mera sällsynt. Användandet af så 
kallad sabel- eller svärdsbajonett, som vid dessa sällsyn
tare fall fästes på gevärspipan, skulle dessutom skänka 
infanteriet ett behöfligt verktyg nämligen en stor knif. 
Med denna, d. v. s. ett svärd, i hand och geväret på 
axeln kunde då mången gång fiendens ställning slutligen 
intagas.

23. I  den böjda sabeln ingår, mer eller mindre på 
stötens bekostnad, såsom öfvervägande moment yxan med 
deraf följande förhöjd huggkraft. I  strid till häst, der 
hugget, i följd af de vexlande anfallslinierna, mera kom
mer till användning, är detta vapen fullt ändamålsenligt.



Första kapitlet.

Ömsesidigt
fö rh å l
lande.

Anfall och försvar i allm änhet.

Ingen seger u tan  a n g rep p !

24. All berättigad strid är försvar. D e t  vill säga, 
att man endast till skyddande af sin rätt, då så behölves, 
eo-er att bruka våld. Anfallet blifver då ett medel för

Ö

försvaret.
25. I strid med vapen, hvarom nu är fråga, vore det 

en dårskap att endast söka afvärja fiendens angrepp, utan 
att sjelf göra motangrepp, ty då skulls efter all sanno
likhet ett fiendens angrepp dock till slut lyckas. Den, 
som försvarar sig, ser sig derför nödsakad att, för egen 
säkerhet och ändamålets uppnående, sjelf öfvergå till an
grepp, ja  då striden är oundviklig, är det af ren t  p rak 
tiska anledningar stundom nödvändigt och ofta ändamåls
enligt att från början gå anfallsvis till väga.

26. U r rättslig synpunkt och med afseende på stri
dens ändamål sammanfalla sålunda anfall och försvar till 
ett. De äro blott olika vägar till samma mål. Betrak tar  
man åter striden i dess yttre företeelse, så hafva visser
ligen hvardera af dessa stridssätt sina särskilda former,

O

men de öfvergå dock äfven här uti hvarandra, så att i 
försvaret alltid måste ligga en förberedelse och inledning 
till angrepp och i anfallet alltid bör ligga det största möj
liga skydd för ett motangrepp. Anfall och försvar upp- 
häfva derför också hvarandra, så länge de utföras med 
motsvarande styrka, skicklighet och uppmärksamhet. Detta 
inträffar dock sällan. Att försvaret underlättas genom 
brist på säkerhet och kraft i anfallet, är deremot ett van
ligt förhållande, och att anfallet har fram gång genom 
svashet och obestämdhet i försvaret, är  ännu vanlio-are.
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27. Försvaret är dock det materielt fördelaktigare Försvaret. 
stridssättet, emedan det till afvärjandet af ett angrepp 
tydligen erfordras mindre kraft än till dess verksamma 
utförande. Det har lättare rörelseformer än anfallet.

28. Detta företräde gäller fullkomligt, så länge man 
blott betraktar stridens form. Fäster man åter sin upp
märksamhet på tidsbestämningarna, så finner man, att an
fallet har fördelen af att bestämma sammariträffningens 
ögonblick, och att försvarets förde) af den lättare rörelse
formen i hög grad motväges deraf, att dess rörelse ovil- 
korligen måste börja senare än anfallsrörelsen och dock 
utföras med den hastighet, att den hinner upphäfva denna, 
hvilket åter icke kan ske, utan att anfallsrörelsen åtmin
stone i sitt slutmoment af försvaret blifver förekommen.

29. Försvaret har alltså behof af den yttersta snabb
het i uppfattning af anfallets riktning och form, för att 
på kortare väg hinna möta och upphäfva detta. Vilkoret 
för denna snabbhet i uppfattning är, att så få vägar som 
möjligt stå den anfallande till buds. Kan den försva
rande inskränka möjligheten för anfall till blott en enda 
väg, så upphäfves härigenom i hög grad anfallets fördel 
af att börja striden, och försvaret återvinner, genom att. 
så strängt begränsa anfallets möjlighet, i rummet nära 
nog det initiativ, som det måste förlora i tiden. Förlnår 
den försvarande derutöfver att vid sjelfva sammanträff- 
niagen förvandla sitt afvärjande till ett väl riktadt mot- 
angrepp, hvilket då mera beror på säkerhet i rörelsen 
än på stor kraft, så visar sig försvaret åter fördelaktigare 
än anfallet, som under sådant förhållande endast genom 
stor sjelfbeherskning och noggrannhet i formen kan undgå 
att förvandlas till nederlag, allt under förutsättning att 
styrkan å båda sidor är någorlunda lika.

Anmärkning. Genom att med lika styrka vilja 
stänga alla vägar, skulle den försvarande uppgifva 
allt slags initiativ och i sjelfva verket splittra hela sin 
försvarskraft. Stänger man åter ingen väg, utan vill 
hålla sig lika beredd att möta på alla håll, så upp-
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kommer häraf en så hög grad af osäkerhet, att afven 
derigenom stor svaghet föranledes.
30. °Försvarets säkra utförande beror- således på in

skränkandet af anfallsm öjligheterna, på högsta snabbhet 
och reda i uppfattningen af fiendens rörelse, sam t på 
största möjliga bestäm dhet och fart i egen m otrörelse. ' 
D er uppfattningen för ögonblicket är osäker, eller fienden
i kraft o-ifvet öfverlägsen, finnes för den försvarande möj- 
1 i o-heten0 af ett tillfälligt tillbakavikande, hvarigenom  an
fallets verkan endera alldeles undvikes eller åtm instone 
till viss grad försvagas. E tt för någon tid  fortsatt till
bakavikande under skydd af eget vapen, för att lå ta  en 
fiende, hvars kraft man icke anser sig vuxen, i ansträn
gande an fallsrörelser uttömma denna kraft, hvaieftei man 
sjelf med besparad styrka kan öfvergå till anfall, u tgör 
försvarets y ttersta tillgång, men kan lä tt blifva för mycket 
kraftuttöm m ande och nedstäm m ande för den, som sålunda 
nödgas gå tillbaka.

31. M öjligheten af anfallets öfverlägsenhet beror åter, 
då styrkan å båda sidor är någorlunda lika, för det iö i-  
sta, på öfverraskning, så att den försvarande icke blifver 
färdig med användandet af sin kraft förr än det ä r för 
sent; för det andra, på anfallsrörelsens säkra rik tn ing , så 
att den verkligen kan träffa sitt m ål; för det tredje, på 
den hastighet och kraft hvarm ed den utföres, så a tt för
svaret icke förmår att upphäfva densam m a.

A nm ärkning. A r den anfallande så gifvet öfver
lägsen i kraft, a tt blotta våldet hjelper, så behöfver 
han naturligtvis endast använda detta, när han be- 
hagar.
32. Ä r öfverraskningens ögonblick förbi, så blifver 

det, under förhållande af m otsvarig styrka å båda sidor, 
den anfallandes uppgift att förbereda eller afvakta ett 
obevakadt ögonblick för utförandet af sitt an g rep p , i 
hvilket senare fall han dock i sjelfva verket för tillfället 
afstår från anfallsinitiativet och bör vara väl beredd på
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att sjelf blifva anfallen. Ä r  anfallets möjlighet inskränkt 
till en enda väg, så måste angreppet, då rätta ögonblicket 
är inne, endera göras direkte på denna väg ined tillräck
lig kraft och hastighet, eller ock måste man här göra ett 
låtsadt anfall, för att derigenom förmå fienden att här  
använda sin styrka och derigenom blotta sig på annat 
håll, och dä genast till angrepp begagna denna blotta.

33. G år fienden undan, bör han endera genast med 
yttersta fart förföljas eller, om man misströstar om att 
sålunda nå och kraftigt träffa honom, utan all ansträng
ning lugnt efterföljas, till dess han slutligen håller stånd 
eller uppgifver striden.

34. E fter  hvarje misslyckadt anfall bör man vara 
beredd att skydda sig mot det angrepp, som från fiendens 
sida derpå kan följa, samt återgå i säker ställning.

35. D å  form en  för stridens utförande, det vill huf- Grund fö r -  

vudsakligen säg a  rörelsens riktning, bestämmes af tanlcen
och väsentligen beror af den ställning den försvarande in
tagit, men tempot, det vill förnämligast säga tidpunkten 
för sammanträffandet, bestämmes af viljan  och beror af 
den anfallande; så blifver den försvarandes vilja alltid till 
en viss grad  bunden af den anfallandes. Häruti ligger 
för den senare en stor m oralisk  fördel, och detta är or
saken, hvarför anfallet, trots försvarets alla materiela  för
delar, så ofta blifver segrande. Försvarets säkra utförande 
erfordrar stor köld i förening med den lifligaste upp
märksamhet jem te  mycken bestämdhet och kraft i hand
ling. Anfallet är stai-kast då det utgår från ett säkert 
försvar.

Anmärkning:. Så  väl i anfallet som i försvaret 
ingå både angrepp  och skyclcl. I  anfallet, som bör 
bestå af en oafbrutet fortgående rörelse, har angrep
pet öfvervigten, och skyddet, som dock icke bör för
summas, är här fullkomligt underordnadt; i försvaret 
deremot är skyddet det första momentet och utgör 
förutsättningen för det med stöd deraf följande mot- 
angreppet.

»



f ö r s t a  a v d e l n i n g e n .

I  allmän 
het,

Andra kapitlet.

G ardstä lln ing .

Anfallet ligger i rörelsen; då man står, 
måste man vara beredd a tt  försvara sig.

Fi<7- 4-

36. Då i den enskilda striden eget skydd måste vara 
det närmaste ändamålet och fiendens besegrande blott 
medel dertill, så följer häraf, att man har skäl att för 
striden intaga en ställning, som möjliggör i första rummet 
betäckning af eget vapen och i det andra fiendens an
gripande. Detta blifver gardställning, hvilken sålunda 
väsentligen är försvarsställning. Ordets betydelse angifver 
äfven detta.

Anmärkning, Att gardställning är försvarsställ
ning, synes äfven deraf, att man i verklig strid, un
der krig o. s. v., icke med dess intagande behöfver

. JB 5B
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uppehålla sig, så framt inan från början beslutit att 
vid sammanträffandet genast blifva den anfallande, 
hvilket man vid anfall i samlad trupp, der man en
dast u tgör en del af det hela, alltid bör göra. Gard- 
ställnings in tagande vore då ett onödigt och skadligt 
hejdande af anfallet. I  duellen, den konventionela 
tvekampen, är förhållandet annorlunda. H är  hör det 
till konvenansen, att gardställning intages.

Så väl för att kunna betäcka sig med sitt vapen, Anfaiis- 

som för att dermed kunna angripa fienden, bör man vända m °" 
mot honom den beväpnade sidan och från möjligheten af 
att angripas undandraga den obeväpnade. Hela den sida, 
man salunda vänder at fienden, ölifver för honom möjlig 
att angripa och behöfver följaktligen på ett eller annat 
sätt skyddas. Den utgör för honom anfallstaflan  i hela 
dess omfång.

38. Men då å ena sidan fiendens angreppsrörelse A n /a iis-  

måste u tgå  från en bestämd punkt, nämligen i fäktning 
man mot inan från den beväpnade handens axel, och då 
å andra sidan, i följd häraf, icke alla punkter på hela 
anfallstaflan äro för angrepp lika åtkomliga, så inskränkes 
redan härigenom i betydlig mån den del deraf, som med 
egentlig sannolikhet kan anses hotad. Och då ytterligare 
det mest afgörande angreppet är det, hvarigenom den för
svarande hastigast och fullkomligast försättes utur strid
bart stånd, hvilket, då angreppet tager form af stöt, sker 
derigenom att denna träffar hjertcit och upphäfver dess 
verksamhet, och då kortaste vägen från den angripandes 
axel till den försvarandes hjerta går genom brösthvälf- 
ningens mest framstående del, så uppkommer härigenom 
för stöten en egentlig anfällspunht, hvilken, om midten 
af hjertat med spetsen sökes, något, ehuru obetydligt, om- 
vexlar i förhållande till den höjd, den angripandes axel 
vid stötens verkställande innehar. Det är om skyddandet af

F ä k tlä ra .  —
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denna punkt den försvarande i första rum m et h ar att be

möda sig.
39. Såsom stöten, för att blifva i högsta g rad  verk

sam, bör riktas mot hjertat, så bör hugget, för a tt utöfva 
högsta verkan, riktas mot den hjernan  om slutande hufvud- 
skålen. D å denna af hugget genom tränges, in träd e r sans- 
löshet och död, och striden blir sålunda fullkom ligt af- 
gjord. Hufvudet är alltså den del a l hela  anfall st afl an, 
som företrädesvis bör skyddas för hugg.

40. E huru  hufvudet är något m era afiägset från  u t
gångspunkten för fiendens angreppsrörelse än  bröstet, 
kunna dock stötar ofta med fördel rik tas mot ansig tet och 
då företrädesvis mot någotdera ögat; på  skydd härem ot 
måste således den försvarande vara beredd. S tö ta r rik 
tade mot underlifvet kunna ej heller lem nas derhän , em e
dan äfven de lä tt kunna blifva farliga; äfven m ot dem 
måste man således använda direkt skydd. R ik tas åter 
stöt mot ben eller fot, så bör den icke d irek te afböjas, 
utan försvaret göras genom benets undandragande i för
ening med m otangrepp mot fiendens bröst eller hufvud, 
emedan faran härvid är ringa i jem förelse med den stora 
fördel, som fienden genom ett sådant b lo ttande erb juder. 
M ot den beväpnade armen kunna stö tar visserligen äfven 
riktas, men denna skyddas dock lä tt genom vapnets rä tta  
läge, då striden föres med enhandsvapen ; i striden  med 
tvåhands vapen, pikföring, bajonettfäktning, blifver den 
svårare att skydda.

41. M ot bröst och underlif kunna hugg  visserligen 
äfven riktas, men är man beredd att h ä r m öta de vida 
farligare stötarna, så kan man äfven utan  svårighet af- 
värja huggen. F ö r hugg rik tade m ot benet g ä lle r det
samma som för stötar, hvilka taga denna rik tn ing , men 
hugg mot den beväpnade armen kunna ofta m ed mycken 
fördel användas och innebära, då de lyckas, en afväp- 
ning, åtm instone af den sida, som dittills varit den be
väpnade. Skall man sålunda i striden med hugg  i första
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rum m et vara beredd  på att skydda hufvudet, så bör man 
i det andra söka väl bevara den arm, som för vapnet.

42. M ed antagande af spjutet, svärdet och strids- Bajonett- 

yxan  såsom grund typer  bland de skarpa vapnen och med J“" ' 
antagande af spjutet såsom det äldsta af dessa, har man 
o-iltifft skäl att i första rum m et se till, hvad ffardering, d.O  O  ' o  ö '

v. s. hvad skydd, detta vapen kan erbjuda. E n  anledning 
att så gå till väga ligger äfven deruti. att massan af nu
tidens arméer ännu är till handgem äng beväpnad med 
den korta  och genom sin tyngd kraftiga pik eller två- 
handsspjut, som kallas bajonettgeväret.

43. D å  detta vapen är för tungt att föras med en 
hand, men, i motsats till de gamla pikarna, tillräckligt 
kort att af den främre handen lämpligen kunna fattas vid 
sin tyngdpunkt, så uppkom m er härigenom den stora för
delen, att detta  tunga vapen, genom att röras kring sin 
väl understödda tyngdpunkt, vinner en handterlighet, som 
förut vid pikföring icke ens kunnat eftersträfvas.

44. D en  hand, i hvilken geväret sålunda kommer att 
hvila, har med skäl blifvit kallad  bärhand, och dess upp
gift har blifvit att utgöra stöd för gevärets, förnämligast 
af den andra, den så kallade styrhanden,  formade rörel
ser och att med tillhjelp af denna vid angrepp framföra 
spetsen mot fienden. Styrhandens fattning blifver läm p
ligen om kolfhalsen, hvilken är formad till handtag.
Denna hands afstånd från gevärets s tödpunkt blifver då 
på vanliga gevär äfven ganska passande i förhållande till 
armens längd och rörelsekraft.

45. F ö r  att gardera  sig mot fiendens angrepp, må
ste det vara ändamålsenligt att mot honom framhålla 
vapnets spets, så att han icke, utan att undanföra denna, 
kan tränga in på lifvet.

46. Genom att medelst armarnas sträckning fram
föra vapnets spets i rik tn ing mot fiendens bröst, möter 
man honom visserligen på  största möjliga afstånd, men 
då vapnets hållning — hvilken sålunda äfven skulle inne-
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bära  en fullgången stöt -  genom den betydliga kraft
ansträngning, som härvid skulle erfordras, snart skulle 
blifva ganska svag, så föredrager man med skal att med 
sökande af fasta stöd hålla geväret mera tillbakadraget;  
och då man måste vara beredd på afvärjande af fiendens 
anfallsrörelse, innan man sjelf möjligen kom m er till an- 
orepp, så finner man det. vara riktigast att, med bibehål
lande af spetsens riktning mot fienden, hålla vapnet så, 
att både bål och hufvud äro i skydd bakom detsamma. 
Detta vinnes genom spetsens höjande och r ik tande mot 
fiendens ansigte jemte kolfvens sänkande och an läggning 
nedanför höften, hvarvid den främre öfverarmen slutes in
till lifvet. Vapnet ligger då i första rum m et färdigt till 
parad och i det andra till stöt, hvilket är fullt öfverens- 
stämmande med gardställningeris defensiva karakter.

47. F ö r  att vinna fast stöd för gevärets tyngdpunkt, 
griper för det första bärhanden väl omkring geväret, så 
att detta kommer att hvila inne i handen, icke på  fing
rarna, och i förening härmed stödes armbågen mot lifvet, 
hvarvid handen dock hålles så mycket framförd som möj
ligt. Styrhandens läge bestämmer sig i det närm aste  af 
sig sjelf t genom bärhandens läge och spetsens r ik tn ing ;  
den kommer nedanför höftbenskammen ungefärligen i höjd 
med höftleden och framför denna, ty härigenom kan, så
som det i det följande skall visa sig, ett stöd för gevärs- 
kolfven vinnas, motsvarande stödet för gevärets tyngd
punkt. Gevärets konstruktion, med den mer eller mindre 
böjda kolfven, gör det för gevärets förande lämpligast, 
att det i gardläge hålles med pipan uppåt vänd.

48. Antagande den gymnastiska grundställn ingen — 
lodrät ställning med slutna ben på rä tv inklig  bas — till 
utgångsstallning, måste man, för att komma till gardställ- 
ning, göra vändning åt den sida, som skall undandragas 
fienden. Den andra, den beväpnade sidan, blifver då 
vänd mot fienden. Men då så väl ansigtet, för att kunna 
iakttaga fjendens rörelser, som den främre foten, för att 
med säkerhet och bestämdhet kunna närma sig till eller
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aflägsna sig från fienden, måste vara vända i riktning 
mot honom, så får denna vändning icke blifva större än 
s cirkel. D en beväpnade sidans fot blifver då riktad 
framåt, den andra foten bibehåller sitt rätvinkliga för
hållande till denna med rik tn ing  rak t  åt sidan, ochhufvu -  
det bibehåller sin r ik tn ing framåt inot fienden. Härm ed 
är dock denna inledande rörelse icke fulländad, ty det är 
af synnerlig vigt, att den beväpnade sidans axel, hvar- 
ifran vapnets rörelser framåt närmast utgå, så mycket 
möjligt är, föres fram mot fienden. Detta vinnes genom 
bålens vridning åt samma sida som vändningen göres. 
under bibehållande af ansigtets rik tn ing framåt. Genom 
denna vridning vinnes äfven fördelen af den obeväpnade 
sidans fullständiga tillbakadragande och anfallstaflans för
minskning på  bredden.

49. G rundställningens bas, ehuru vid vanligt stående 
och så länge geväre t bäres upprä tt  fullkomligt tillräcklig, 
blifver nu, då gevärets tyngdpunkt framflyttas och då från 
fiendens sida våldsam påtryckning är att förvänta, icke 
längre tillfyllestgörande; den bör derför i rik tn ing mot 
fienden erhålla större utsträckning, och detta vinnes ge
nom att framflytta den i denna riktning redan stående 
foten. Det ungefärliga måttet för denna framfiyttning 
linnes i axelbredden, emedan afståndet mellan de egent
liga stödpunkterna, hälarna, då svarar mot kroppens i 
samma rik tn ing  varande största bredd. Mindre bör detta 
icke vara, och två fotters längd mellan hälarna gifver 
vanligen ungefär samma mått, hvarför man äfven brukat 
så bestämma utsträckningen af gardställningens grundyta.

50. Så  väl för undvikande af stelhet och deraf be
roende osäkerhet i ställning, som för vinnande af större 
rörlighet och starkare samling, böra knäna i gardställ- 
ningen vara böjda. D e t  är nämligen lättare att öfvergå 
från en g rad  af böjning till en annan, allt efter livad rö 
relsen fordrar, än att fortfarande öfvergå från full sträck
ning till böjning och omvändt från böjning till sträckning. 
Böjningarna i höft och knäled komma i denna ställning



då äfven a tt m otsvara böjningarna i axel- och um b ag b le  , 
och hela ställningen får en sam ling och en harm oni, som 
både genom sin fysiska inverkan och genom den derm et 
förenade känslan af större rörlighet, bor väcka en M i-  
gare stäm ning och föranleda en derm ed förenad hogre 
o-rad af uppm ärksam het.

51. I  o-rundställning hvilar tyngden lika  på  båda 
benen D et°vill säga, att tyngden om vexlande, ehuru  for. 
den vanliga uppm ärksam heten om ärkligt hv ilar m er pa  
den ena foten än på den andra. A tt vid gardstalln ing , 
der den högsta grad af bestäm dhet m åste vara  angelägen, 
bibehålla en sådan obestäm d vexling af egentlig  stöd
punkt, kan icke vara ändam ålsenligt. H är, om någonsin, 
är det af vio-t att i hvarje ögonblick veta på hvilken fot 
man står, såsom det i dagligt tal så u ttrycksfu llt heter, 
b vilket naturligtvis dock icke kan innebära, a tt m an ju  
icke under stridens gång både kan och skall, for v in
nande af bestäm da ändam ål, med fullt m edvetande öfver- 
flytta tyngden från den ena foten till den andra.

52. D å gardställningen väsentligen är försvarsställ
ning, ur hvilken man dock med största m öjliga lä tthet 
bör kunna öfvergå till anfall, och då det vul försvaret 
måste vara en fördel att hålla hufvud och bål, m ot hvilka 
kroppsdelar fiendens anfall kunna antagas förnäm ligast 
blifva riktade, så långt tillbakadragna, som ställn ingens 
jem nvigt och stridsförhållandena i öfrigt tillå ta , så följei 
häraf, att i denna ställning någon öfvervigt hellre bör 
falla på den bakre än på den främ re foten. D etta  vra- 
nes genom bakre knäets starkare  böjning. M en då ett 
för stark t tillbakadragande skulle hafva till följd, a tt jem n- 
vigten vid m insta påtryckning fram ifrån m åste förloras, 
och då äfven öfvergången till anfallsrörelse i rik tn ing  
fram åt härigenom  måste i viss mån försenas, så följer 
häraf, att detta tillbakadragande icke bör vara större, än 
ställningens fulla bestäm dhet erfordrar. Äfven vapnets 
tyngd, särdeles vid dess fram föring till s tö t, fordrai 
för jem nvigtens skull en bakre knäets s tarkare  böjning
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med deraf följande tillbakadragning af höfterna. Någon 
giltig anledning att i gardställning genom framåt- eller 
bakåtböjning förändra bålens ställning finnes icke, ty så 
väl genom framåt- som bakåtböjning gå lungornas fria 
läge oeh rörelse i viss mån förlorade, hvilket vid så an
strängande rörelser, som fäktrörelserna äro, måste vara att 
anse såsom en olägenhet.

K nänas böjning behöfver i allmänhet icke vara star
kare, än att bakre knäet kommer öfver tåspetsen. S tar
kare samling kan dock stundom blifva af nöden. Det. 
främre knäets böjning bestämmer sig sjelf genom främre 
fotens afstånd från den bakre jemte bålens lodräta och 
tillbakadragna hållning. A r  nu styrhanden anlagd i höjd 
med höftleden och framom denna, så får kolfven stöd 
mot det bakre låret. Hufvudets hållning upprätt är för 
den säkra  jem nvig ten  och för hela ställningens bestämda 
reglering af betydenhet.

Anm ärkning. I  den mån den stridande är mo
dig och ifrig, behöfver han samling och återhåll i de 
för striden inöfvade rörelseformerna. Förlöpning 
är  den tappres vanliga fel. F ö r  den modlöse är der- 
ernot ingen ställning eller rörelseform i striden an
vändbar.
53. Geväre t kan föras ömsevis på hvardera sidan, 

och ombyte af gard  bör göras, innan egentlig trötthet 
inträder. H ärigenom  vinnes en för uthålligheten nödigO  o  O

omvexling af företrädesvis ansträngda muskelpartier och 
den gymnastiska vinsten blir jem n utbildning och be
tydligt förhöjd kraft, hvilken då äfven kommer striden 
till godo. Gardställningen bör benämnas efter den främre 
af vapnet garderade sidan; benämningen blifver då den
samma för alla vapen, hvilket måste vara rätt.

54. Lansen, det långa enhandsspjutet, föres endast 
till häst, och reglerna  för dess förande tillhör alltså fäkt
ningen till häst, hvilken åter måste särskildt afhandlas. 
Stridsyxan, hvilken då den var i bruk, erhöll olika for-

Sabelgard.



2 4  FÖRSTA AFDELNINGEN.

mer,* är från början det egentliga huggvapnet. S å  länge 
man skyddade sig med skölden och hjelmen, var detta  
vapen, som till parerande icke är ändamålsenligt, ganska 
användbart, men för att det skulle kunna föras med en 
hand — tvåhandsstridsyxor förekomma äfven mycket i 
äldre tider — måste det vara lätt och kort, och skaf
tet måste då blifva temligen bräckligt.’ Detta^ undvikes 
genom begagnande af sabeln, nutidens egentliga hugg
vapen, hvilken i sin krökta klinga har yxbladet och skaf
tet förenade och af tillräcklig hållbarhet. Härtill kommei 
fästet med kafveln såsom handtag och byglarna till skydd 
för handen. Detta vapen är äfven till parerande fullt 
användbart och lämpar sig sålunda för den modei na fäkt- 
konsten, vid hvilken de särskilda skyddsvapnen saknas.

55. Då sabeln äfven eger spets och följaktligen till 
stöt är användbar, qvarstår vid detta vapens hållande i 
gard möjligheten af dennas riktning mot fiendens bröst, 
men då härvid, likasom förhållandet är med piken eller 
bajonettgeväret, genom sabelspetsens framsträckande i 
denna riktning en både svag och stel hållning al vapnet 
skulle uppkomma och paradläget dessutom förfelas, så 
bör man äfven här, med någon böjning af armen, rik ta  
vapnet mot fiendens ansigte.

Då geväret föres med båda händer, måste det nöd- 
vändigt anläggas på den inre  eller bröstsidan, och man 
bör åt detta håll möta och uppfånga fiendens vapen; men 
då sabeln föres med blott den ena handen, uppstår  der- 
emot vid dess förande möjligheten att i gardläge möta 
det fiendtliga vapnet, antingen åt denna sida eller åt den 
yttre, d. v. s. ryggsidan. Anfaller fienden, utan att sjelf 
förut intaga gardställning, måste han naturligtvis mötas 
åt den sida, hvarifrån hans hugg kommer; men intager 
han först gardställning, så kan man, om man icke genast 
sjelf öfvergår till anfall, välja på hvilkendera sidan man 
vill möta honom, för att der på förhand stänga vägen, 
under det man lemnar honom vägen på  andra sidan öp
pen, beredd att der med parad möta hans angrepp. Det
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h a r  varit b r u k l ig t  att hä r t i l l  välja den  y t t re  sidan, hv ilke t 
synes h ä r le d a  s ig  deraf, at t  m an ansett  den in re  p a raden  
lä t ta re  a t t  ve rk s tä l la  än den  yttre ,  men in te t afgörande 
skäl finnes, hvarfö r  m an icke kan  m uta  med sabeln  äfven 
p å  in re  sidan. D en  bak re  handen , som här  blir full
k o m lig t  led ig ,  b ö r  m ed t i l lb ak a d ra g en  a rm b å g e  sättas i 
sidan m ed  höftfäste, ty  hä r igenom  vinnes en s tadga  i den 
bakre  sidan, h v i lk e n  vid de svängröre lser ,  hvarm ed  v ap 
net u n d e r  h u g g n in g  m åste  föras, ä r  g anska  behöflig. 
S tä l ln ingen  b l i fv e r  i öfrigt oförändrad.

56. V ill m an  h ä r le d a  s t r idsfö rhå llandena  u r  ja g ten ,  svärd och 
så h a r  sv ä rd e t  ty d l ig en  u p p k o m m it  u r  jag tkn ifven ,  och 'l"Ja' 
det ä r  då  e g e n t l ig en  e t t  s tö tvapen, hvilket genom  sin 
sk a rp a  eg g  äfven d u g e r  till skä rn ing .  G enom  ökad län g d
och m assa h a r  d e t  äfven till h u g g n in g  blifvit användbart.  
P a re r s tå n g e n  och s lu t l igen  äfven p a re rp lå te n  hafva efter 
hand t il lkom m it,  och sv ä rd e t  eger  så lunda  säker  stöt, 
god t h u g g  och k ra f t ig  p a ra d ,  hvarför  det m ed skä l  kan  
anses såsom  ett  för han d g e rn än g  till fots särdeles  läm plig t  
vapen. Y t te r l ig a re  förlängdt,  blifver det genom  s ta rka re  
hugg  och lä n g re  u ts t rä c k t  ve rkan  äfven läm plig t  för s tr i
den till häst. F ä s te t  bör, likasom  sabelfästet,  vara  fö i-  
sedt m ed byg la r  till handens  skydd.

V ill  m an å te r  fö rsaka  de t  k ra f t iga  h u g g e t  och i dess 
ställe v inna den  s törs ta  m ö jl iga  lä t the t  och fart både i 
stöten och p a ra d e n ,  så  e rh å l le r  man, genom  att  g ö ra  svär
det sm alare ,  d en  egen tl iga  vär jan ,  m ed  hvilken  stötfäkt-  
ningens m ån g fa ld ig a ,  m en  dock så s ta rk t  koncen tr iska  och 
så stor bes täm d h e t  e r fo rd ran d e  kom bina tioner  lå ta  verk 
ställa sig.

57. F ö r  svärde ts  och värjans hå l lande  i g a rd  måste vårjgani. 
spetsens r ik tn in g  m ot fiendens ans ig te  vara lika gä l lande
som för bajonettens.  Ä fven  h ä r  är näm ligen den s träck ta  
hålln ingen  stel och svag, och de t  egentl iga  skydde t  in- 
skränkes genom  d e n sa m m a  i betyd lig  mån. M en genom
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att vapnet är rak t  och föres med en hand, inträder här 
möjligheten att på hvilkendera sidan man möter det fi- 
endtlfga vapnet, utan afvikande åt någotdera hallet, soka 
hålla e<*et, vapen i riktning rakt mot fienden. Härigenom 
vinnes, att, på hvilkendera sidan fienden med stöt mot 
bröst eller hufvud angriper, man blott genom armens 
sträckning, och i följd dermed spetsens sänkning och han
dens höjning, kan på en gång binda fiendens klinga,^ af- 
böja angreppet och verkställa motangrepp. Parerp lå ten , 
hvilken här kan betraktas som en liten sköld, är nämli
gen, då den sålunda framföres mot fiendens hand, af till
räckligt omfång, för att man med tillhjelp af egen klinga 
skall kunna tvinga den fiendtliga spetsen att falla utom 
egen anfallstafia, under det att egen spets måste träffa fi
endens ansigte, så framt han ej förstår att medelst lika 
strängt hållande i samma riktning och ett noggran t af- 
passande af handens höjd skydda sig derför, i hvilken 
händelse båda angreppen upphäfva hvarandra.

Detta läge medför äfven den fördelen, att man vid 
afböjandet åt sidan af fiendens stötar, det egentliga p a ie -  
randet, kan inskränka sin rörelse till minsta möjliga mått. 
Iakttages dessutom, att handen i gardläget hålles så lågt, 
a tt fienden icke får anledning att r ik ta  sin stöt under 
fästet, hvilket, då stöten utgår från hans axel, med säker
het kan anses vara vunnet, då handen icke är högre än 
den egna anfallspunktcn, så kan detta med skäl kallas 
sträng gard, alldenstund möjligheterna till lyckadt anfall 
för fienden då äro i hög grad inskränkta och tillfälle till 
motangrepp i lika hög grad underlättadt.

58. D en bakre armen bör, så väl för den stundom 
användbara handparadens skull, som äfven för motvägande 
af den främre armen och vapnet och, såsom . det vid u t
redandet af lagarna för utfallet visar sig, äfven till en 
viss grad för att reglera  rörelsen, hållas med t i l lbakadra
gen armbåge i böjning uppåt så. att dess äfvenledes nå
got böjda och framåt riktade hand kom m er något högre 
än hufvudet samt bakom och något på  sidan om detta.
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D enna hal 1 uin^ af armen bidrager ftfven i betydlig mån 
till den bakre sidans fullständiga undandragande från fi
enden samt till bröstkorgens utvidgning, hvarjemte det 
gifver ställningen en helhet och harmoni, som den detta 
förutan skulle sakna.
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Tredje kapitlet.

Rumförändringar.

Samling är vilkoret för kraflig rörelse.

— r i > -

1 Allmän
het. 59. D å så vä.l för afvärjandet af fiendtligt angrepp, 

som för verkställandet af eget, det är af högsta v ig t att
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vid sam m andrabbandet med fienden befinna sig på ett 
efter eget vapens längd väl afpassadt afstånd, så måste 
man vara beredd att på  ändamålsenligaste sätt förflytta 
sig för uppnåendet häraf.

60. Vill man, utan att lemna den plats man intagit, 
tillfälligtvis undandraga  sig ett angrepp, hvarpå man for 
ögonblicket icke är fullt beredd, så använder man half- 
marsch tillhaka i förening med paraden. Den främre fo
ten flyttas då tillbaka i den riktning han står, men föres 
härunder så mycket åt yttre sidan, att han kan komma 
tätt förbi den bakre och stannar bakom denna på höo-st 
2 fotlängders afstånd, mellan hälarna räknadt. Knäiia 
böia häivid  bibehalla sa stark böjning, att bålen hvarken 
höjes eller sänkes, emedan sålunda den främre axelns 
och vapnets i gardställningen intagna höjd icke rubbas 
och rörelsen följaktligen i detta hänseende blir så ren 
och enkel, som möjligt är. Då marschen är fulländad, 
hvilar tyngden öfvervägande på det bakre benet. Genom 
fotflyttning framåt återtages gardställning (Fig. 1).

61. Vill man, utan att lemna den plats man intagit, 
löra sig framat till anfall, så kan detta ske genom half- 
marsch fram at. T yngden  öfverföres då på. främre benet, 
den bakre foten flyttas rä tt  framåt tätt förbi den främre 
och nedsättes, med bibehållen knäböjning, på högst 2 fot
längders afstånd från denna. H ärv id  bibehåller den rät 
vinkel till aTifallslinisn , den linie, i hvilken främre foten 
i gardställningen står. D å  marschen ä r  fulländad, hvilar 
tyngden öfvervägande på främre benet. Genom fotflytt- 
ning bakåt återtages gardställning (Fig. 1).

A nm ärkning. D å  den fäktande sjelf bestämmer 
när han vill anfalla, men deremot i försvaret måste 
rä tta  sig efter motståndaren, särdeles hvad tempot, 
tidsbestämningen, angår, så ligger ingen olägenhet 
deri, att tyngden i gardställningen mera hvilar på 
det bakre benet än på det främre, emedan man vid 
öfvergång till anfall fritt kan förbereda detta genom

H al/-
marsch»

A nfall s- 
linie.
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tyngdens öfverförande framåt. D et vore näm ligen 
särdeles opraktiskt a tt af ren formalism icke våga 
på ändam ålsenligt sätt begagna de medel, som före
finnas. V id fulländning af halfm arsch fram å t  m åste 
tyngden få falla öfvervägande på den fram satta foten, 
ty det är ju st för detta ändam ål, som denna behöfver 
framflyttas; en hejdad och derigenom  ofullgången 
anfallsrörelse kan dessutom icke vara riktig .
62. F inner man sig efter en halfm arsch tillb ak a  för

anlåten att gifva vika ännu ett steg, hv ilket innebär ett 
fullständigt tillbakagående, re trä tt, med uppgifvande af 
den plats°m an från början in tagit, så s k e r  detta  på  sam m a 
sätt som återtagande af gardställn ing från halfm arsch 
framåt, och härvid är det fördelaktigt, a tt tyngden redan 
hvilar på det bakre benet.

' F inner man efter halfmarsch fram åt anledning a tt vi
dare fram tränga, så sker detta på samma sätt som åte r
tagande af gardställning efter halfm arsch tillbaka, och 
härvid är det fördelaktigt, a tt tyngden redan  hv ilar på  det 
främre benet.

Heimarsch. 63. Vill man af någon anledning genast u tan  uppe
håll göra en fullständig reträ tt, så sker detta m edelst 
heimarsch tillbaka, hvilken verkställes med 2 fotflyttnin
gar på ofvan beskrifna sätt, hvarvid iakttages, a tt den an
dra fotflyttningen följer så hastig t på den första, a tt de 
båda sammanfalla till en rörelse (F ig . 1).

64. V ill man åter förfölja en tillbaka  vikande m ot
ståndare, så verkställes detta med helm arsch fra m å t på 
fullkom ligt m otsvarigt sätt (F ig . 1).

65. H elm arscher fram åt och tillbaka kunna, när så 
behöfves, äfven verkställas ur lialfm arscliställningen, hvar
vid man efter fulländad förflyttning kom m er att å ter stanna 
i denna ställning.

Enkel
marsch.

66. Skall tillbakagåendet vara kortare  än en hel- 
inarsch, användes enkelmarsch tillbaka. D enna marsch
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består, likasom helmarschen, af 2 fotflyttningar, men skil
jer sig från denna deruti, att i rörelsens första moment 
den främre foten icke flyttas längre tillbaka än högst 
ända intill den bakre, allt efter det afstånd man vill 
vinna (Fig. 2).

67. Vill man vinna rum framåt kortare än en hel
marsch, så använder man etikelmarsch fram åt. Denna 
verkställes i öfverensstämmelse med helmarsch framåt, 
men med den skilnad, att den bakre foten i rörelsens för
sta moment icke flyttas längre än högst ända intill den 
främre, allt efter det afstånd man vill vinna (Fig. 2).

Anm ärkning. M an kan visserligen äfven vid ett 
kortare  framatgående börja med den främre fotens 
framflyttning och låta den bakre följa efter, äfvensom 
vid ett kortare tillbakagående först flytta den bakre 
och derefter den främre foten, och detta marschsätt 
är finare, emedan förlöpning härvid icke gerna kan 
inträffa; men då hvilket behöfligt afstånd som helst 
kan vinnas genom enkelmarsch eller helmarsch, så 
synes ett marschsätt vara bättre än två.

68. U tu r  gardställningen närm ar man sig fienden 
till angrepp, äfven utan att lemna den plats man intagit, 
tillräckligt genom utfa ll, då man förut intagit ett afstånd, 
som är afpassadt efter eget vapens längd. Utfallet verk
ställes genom kroppens fällande framåt, hvarvid den främre 
foten framflyttas omkring en fots längd i anfallslinien, för 
att med s tark  knäböjning bilda nytt stöd för den utöfver 
kroppens bas framgående tyngden (Fig. 3). Rörelsen 
vinner härunder fart och bestämdhet genom bakre benets 
kraftiga sträckning.

G ardställning återtages genom bakre benets böjning, 
främre knäets s träckning och främre fotens tillbakaflytt-
nino-,

O

69. V id  utfallet, hvilket bäst lämpar sig för stöt 
med enhandsvapen, bör bålen under framåtfällningen icke 
sjunka mera, än att främre axeln, från hvilken stöten när-

U tfall.
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mast utgår, kommer i höjd med den egentliga anfdlls-  
punU en  på  fiendens bröst. d. ä. brösthvälfnmgens höjd
punkt. Axlarna böra vid utfallet bibehållas i jem nhojd  
med hvarandra, så att ställningen ej blir stupande.

Anmärkning. Om bålen fälles mera framat och 
nedåt, än ofva^n är sagdt, så närm ar sig visserligen 
den främre axeln allt mera fiendens underlxf, ben och 
fötter, men ansigtet blottas, i samma mån axeln och 
handen sjunka, allt mera för fiendens motangrepp, 
och främre fotens motsvarande framflyttning blir 
allt svårare och omöjligare, hvilket då äfven blir 
förhållandet med gardställningens hastiga återta

gande.
70. Den främre foten bör icke flyttas längre framat 

än nödigt är för erhållande af säkert stöd, och bålens 
t i l l r ä c k l i g a  framförande bör dervid vinnas genom främie 
knäets starka böjning, ty härigenom bibehålies samling 
äfven i denna utsträckta ställning, och gardställningen 
kan då med lätthet återtagas genom främre knäets kraf
tiga sträckning. D et främre knäets böjning kan bestäm 
mas till nära rät vinkel, likasom en fotlängd blir det 
ungefärliga måttet för fotens framflyttning.

Anmärkning. Då noggrann matematisk bestäm d
h e t  i de särskilda kroppsdelarnas förhållande till 
hvarandra icke förefinnes, så kan ej heller annat än 
ungefärliga mått från dem för rörelserna eihålla?. 
Icke så litet måste derför, med noggran t  beva
rande af rörelseformens grunddrag, öfverlemnas åt 
den individuela rörelsekänslan.
71. Vid väriföring bör den bakre armen, som enligt 

mom. 58 i gardställning bör hållas med tillbakadragen 
armbåge i böjning uppåt, under utfallet sänkas och 
sträckas med nedvänd hand rakt bakåt, så att den kom
mer att motväga den främre armen och vapnet. Sker 
denna sträckning kraftigt och fullt samtidigt med främre 
armens sträckning och spetsens framförande mot anfalls- 
punkten, så bidrager den, om bakre armen härunder fö-
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ie s  la k t  b a k å t, i v ä sen tlig  m ån till s tö tens sä k ra  r ik t
n ing . F ö re s  den  å te r  h ä ru n d e r  äfven å t någ o n d era  sidan 

v an lig en  d en  y ttre  så  fö n y  ekes lä tte ligen . genom  
ax la rn a s  ru b b n in g , d en n a  rik tn in g . D en  bak re  arm en 
bör u n d e r  sin  s träc k n in g  sänkas n åg o t u n d e r våglinien, 
em edan  h ärig en o m  den främ re arm ens benägenhe t att, 
m ed e fte rg ifvande  fö r v ap n e ts  ty n g d , u n d e r u tfa lle t sänka 
sig, i v iss m ån m otverkas. V id  å te rg åen d e t i g a rd s tä ll-  
m n g  u p p ly fte s  å te r  k ra f tig t den  b a k re  arm en, hv ilke t 
n åg o t u n d e r lä tta r  rö re lsen .

12. U tfa lle t k an  v erk stä lla s  icke a llen as t u r  g a rd -  
s tä lln in g , u ta n  äfven u r  halfm arschstä lln ing , då m an, u tan  
a tt stanna^ i g a rd s tä lln in g , i e tt tem po v ill n å  en tillb ak a - 
v ikande fiende. D e t b lir  d å  en m ycket u ts träck t, m en 
i sam m an h an g  d erm ed  äfven m ycket k ra ftig  anfallsrörelse , 
k  v ilken  i fö ljd  h ä ra f  fo rd ra r  s to r sä k erh e t och s je lfbe- 
herskn ing .

73. U tfa lle t  k an  äfven ske i til lb ak ag åen d e  m ot en 
ovarsam t p å trä n g a n d e  fiende och v erkstä lles då genom  
ty n g d en s ö fv erfö ran d e  p å  främ re  benet, hvars k n ä  u n d er 
bålens fra m å tfä lln in g  s ta rk t böjes, u n d e r  de t a tt bakre  
foten fly ttas en fo tlän g d  b ak å t och b ak re  k n äe t sträckes. 
A rm arn as  rö re lse r  b lifva desam m a som vid u tfa lle t fram åt. 
G a rd s tä lln in g  k a n  sedan , om fienden för de tta  anfall v i
ker tillb ak a , å te r tag a s  genom  b ak re  fotens fram fly ttn ing  
och b å len s u p p rä tn in g , hvarv id  b ak re  arm en  äfven å te r
ta g er sin  s tä lln in g .

74. D e tta  u tfa ll i tillb ak a g åe n d e  k an  äfven förenas beträtt 
med en k e lm arsch  til lb a k a  (F ig . 3), hvarv id  efter främ re 
fotens tillb ak a fly ttn in g  u tfa lle t p å  ofvan beskrifna sä tt 
verkstä lles (re trä ttu tfa ll). D e n n a  rörelse ä r  i fö rening m ed
stöt a n v ä n d b a r  m ot en  vå ld sam t p å trä n g an d e  fiende sam t 
mot den, som  r ik ta r  s itt an g rep p  m ot främ re benet, hv il
ket h ä rv id  u n d a n d ra g e s , u n d e r  det a tt eget angrepp  träffar 
den så lu n d a  s ig  b lo ttan d e  fienden. Ä fven i fö ren ing  m ed 
halfm arsch t i l lb a k a  ä r  d e tta  u tfall verk stä llbart.

Fäktlära. 3



Gard-
ornbyte.
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75. Yill man af trö tthet eller annan anledning byta 
om o-ard, för att föra vapnet med den andra handen, sker 
detta ombyte tillbaka, fram åt eller på stallet.

76 Gardombyte tillbaka  är under stridens gång  van
ligen det ändam ålsenligaste, emedan man dengenom  un 
der det farliga ögonblick, då vapnet öfverfores ur den 
ena handen i den andra och då m an följaktligen icke ar 
fullt färdig att dermed skydda sig, undandrager sig fien
dens anfall. Det verkställes genom främ re fotens till
bakadragande såsom vid hal fm ars ch tillbaka  och derm ed 
förenad \  cirkels vändning u tåt på den qvarstående foten, 
hvarvid den tillbakagående foten nedsättes i rä t  vinkel 
till anfallslinien på vanligt gardafstånd fran den fram re. 
Bålen verkställer härunder i  cirkels vändning, och gar
■ställning intages. t

T ill inöfning kan denna rörelse delas i 2 tem po,  ̂ ai
hvilka det första innehåller främ re fotens tillb.akaflyttning 
såsom vid halfmarsch och det andra { cirkels vändning 
på båda hälarna, men tem poskilnaden bör efter hand  upp
höra och båda afdelningarna sam m anfalla till en rörelse.

Anm ärkning. Indelar man vapnets förande i dess 
bärande och dess styrande, så tillfa lla  vid enhands- 
vapnet båda delarna den främ re handen, och man 
kan då ej tveka om, hvilkendera handen som för 
vapnet; vid förandet af tvåhandsvapnet, p iken, bajo
nettgeväret, är detta icke genast så tyd lig t, men då 
den främre handen både uppbär vapnets ty n g d  och 
vid stöten, biträdd af den bakre, för fram vapnet 
mot fienden, så kan med skäl sägas, a tt äfven här 
den främre handen företrädesvis är den, som för vap
net. Ivunde vapnet föras med en hand, så blefve 
det, såsom det af enhandsvapnets förande är tydligt, 
icke den bakre, utan den främ re, som kom m e att 
föra det. Den bakre handen är sålunda här a tt be
trak ta såsom den för vapnets tyngd behöfliga hjelp- 
handen. G arden bör derför a lltid  benäm nas efter 
dén främre, af vapnet skyddade (garderade) sidan.
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77. G ardom byte fram å t verkställes genom bakre fo
tens framflyttning såsom till halfmarsch framåt och J cir
kels vändning utåt med båda fotterna, hvarvid bålen verk
ställer i  cirkels vändning åt samma sida.

Åfven denna rörelse kan till inöfning delas i 2 tempo, 
af hvilka de t första blir halfmarsch framåt och det an
dra j  cirkels vändning på båda hälarna.

78. G ardom byte pci stä llet sker i 2 tempo. I  det 
första flyttas främre foten tillbaka intill den bakre, hvar
vid knäna sträckas; i det andra sker vändning på främre 
hälen med den andra fotens framflyttning, hvarvid gard- 
ställning återtages och vapnet öfverföres.'

D etta  gardombyte, hvarvid man blifver qvar på  samma 
plats, ä r  en öfningsrörelse, icke en i fiendens omedelbara 
närhet användbar stridsrörelse.

79. G ardom byte in å t kan verkställas i avancerande Sidosteg. 
genom bakre rotens flyttning så mycket framåt, att den 
kommer i höjd med främre fotens häl, och så mycket ät
inre sidan (bröstsidan), att den får gardafstånd från denna, 
hvarvid den blifver främre fot och gardställningen här
efter lämpas; eller ock i retirerande  genom främre fotens 
tillbakaflyttning i höjd med den bakre och intagande af 
gardafstånd genom flyttning åt yttre sidan (ryggsidan).
Härvid vändes hufvudet åt inre sidan, och gardställning 
intages i denna riktning. Dessa fotflyttningar benämnas 
sidosteg in å t (u tå t)  (Fig. 5).

G ardom byte inåt ur halfmarschställning sker: i avan
cerande genom den främre fotens tillbakaflyttning i höjd 
med den bakre och åt inre sidan till gardafstånd från 
denna i den nya rik tn ingen; i retirerande  genom bakre 
iotens flyttning framåt och utåt på motsvarigt sätt.

A nm ärkning. I  alla gardombyten är fotternas
ställning till hvarandra det bestämmande; bålens,
hufvudets och armarnas ställning rätta sig derefter.
80. Gardom byte balcåt sker genom |  cirkels vänd

ning inåt af främre foten och motsvarig, lika stor vänd-
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n in „  bakåt, af den b ak re  (F ig . 4). H ä rv id  b ib e h å lle r  b å
ten  sin  s tä lln in g  endast m ed den fö rän d rin g , a t t  ty n g d e n  
u n d er vändn ingen , genom  höfternas til lb a k a d ra g a n d e , k o m 
m er öfvervägande p å  d e t nu  b lifvande b a k re  b e n e t; hu f- 
vucUst gö r en h a lf cirkels v än d n in g  m a t och b ak a t, och 
vapnet öfverföres k o rtaste  vägen i den a n d ra  h an d en .

81 Y ill m an af någon  an led n in g  fö rfly tta  s ig  å t en 
dera sidan , flyttas först den b ak re  fo ten  högst_ 2 fo tte rs  
län g d  inå t (u tå t), h vare fte r den främ re  fo lje r, m ta g an d e
o - a r d s tä l ln in g  t i l l  denna ( F i g .  2).

Anmärkning. D å bakre fotens hal utgor gaid-
stä lln ingens fö rnäm sta s tö d jep u n k t, m aste  det vara 
r ik tig t att, så v id t m öjlig t ä r , v id  h v a r je  fö rfly ttn ing  
fö rst bestäm m a dess p la ts . D e tta  lå te i sig , mec c et 
h ä r  an tag n a  m arschsä ttet, a lltid  göra , m ed u n d an tag  
för all m arsch til lb a k a ; m en ti l lb a k a v ik a n d e t ä r  ej 
heller en norm al s tr id srö re lse , d e t fra m k a lla s  deraf, 
a tt m an ej kan  e ller v åg a r h å lla  stånd .

82. Y ill man. efte r a tt hafva g jo r t  s ig  a f  m ed den 
fiende, m ed hv ilken  m an fö rst sam m an trä ffa t, v ä n d a  sig 
m ot en annan, som från  anna t håll a n g r ip e r , sk e r  detta  
b äs t genom  så sto r v ändn ing  p å  frä m re  fo tens h ä l, som 
den nya anfallslin ien  kr&fver (F ig . 6). V ä n d n in g  på 
bakre hälen  är u n d er sådan t fö rhå llande  v isse rlig e n  afven 
m öjlig  och kan  användas, då fienden än n u  ä r  n å g o t al- 
lägsen , men den är en v ida ty n g re  rö re lse , em edan  sväng- 
n ingsrad ien  b lir be tyd lig t större.

T ill inöfning k an  vändn ing  p å  f rä m re  fo ten  de las i 2 
. tem po. I  det första gifves åt främ re  fo ten , m ed  h ä le n  till 

vändpunk t, den r ik tn in g  densam m a efte r v än d n in g en  skall 
i,nnehafva, d. v. s. a tt den  ställes i den  ny a  anfallslin ien ; 
i,.det an d ra  flyttas den b ak re  foten i g a rd s tä lln in g  till den 
fränire. H ärv id  ä r  a tt m ärka , a tt v än d n in g  ra k t bakåt 
b a r  ske å t in re  sidan , hvarv id  m an i fö rs ta  te m p o t vän
der i  cirkel inå t och b a k å t p å  båda h ä la rn a , så a t t  halt-



KAP. 3 . —  RUMFÖRÄNDHINGAR. 3 7

marschställning intages (Fig. 4), hvarefter den främre fo
ten tillbakaflyttas i gardställning, samt att vid vändnin
gar utåt, som ga utöfver  ̂ cirkel, den bakre foten utan 
uppehåll flyttas på sin plats, så snart den främre fotens 
vändning öfverskrider detta mått. Då säkerhet i rörelsen 
vunnits, försvinner genom ökad fart all temposkilnad.

83. i  andning i förening med halfmarsch låter sig 
åt inre sidan med lätthet verkställa på både främre och 
bakre foten; i förra fallet med halfmarsch framåt, i det 
senare med halfmarsch tillbaka. Yid inöfning häraf kan 
halfmarschställningen intagas i andra tempot, sedan vänd
ning blifvit gjord på båda hälarna i det första. Åt yttre 
sidan blir denna rörelse tyngre och svårare att med 
bestämdhet utföra.

84. Vändningar i förening med utfall kunna ur 
gardställning verkställas på både främre och bakre foten. 
Vid vändning på bakre foten göres utfallet, så snart 
främre foten kommit in i den riktning, hvari rörelsen 
skall ske (Fig. 7). Yid vändning på främre foten göres 
utfallet alltid med bakre foten och då antingen bakåt

o

eller framåt och till inre sidan, d. ä. ur anfallslinien, och 
verkställes så snart den fria foten kommit i sin nya rikt
ning. Vid utfallet ur linien föres den bakre foten tätt 
förbi den främre in i den nya riktningen (Fig. 7).

Anmärkning. Då vid denna sistnämnda rörelse 
tyngden framgår öfver den främre foten, så kunde i 
öfverensstä.mmelse med vändning under gående, hvil-Ö  O  '

ken, för den härvid uppkommande framvigtens skull, 
bör ske på fotbladet, detta här äfven bilda lämplig 
stödjepunkt för vändningen; men då detta ieke med
för någon egentlig fördel, är det bättre att för lik
hetens skull äfven här vända på hälen.
85. U r  halfmarschställning kan vändning åt yttre 

sidan i förening med återtagande af gardställning med 
lätthet verkställas. Den sker då i avancerande på främre 
ioten och i retirerande på den bakre. Vändning bakåt 
kan ur denna s t ä l l n i n g  verkställas med stöd af båda hä-



TT

38 f ö r s t a  a v d e l n i n g e n .

Tillämp-
nings-
mätlen.

larn a i full m otsvarighet med vändning m at-baka t foi 
gardom byte bakåt. H är går den u ta t-b ak a t och utan 
aardom byte med i  cirkels vändning pa  bada halam a.

86 U r utfallsställningen kunna vändningar, med in 
tagande så väl af gardställning som af halfm arschställ- 
n i n o -  på främre foten med lätthet verkstä llas; pa den 
bakre foten bli vändningarna här ganska tunga, em e
dan kroppstyngden dervid först måste på denna fot ofver-
flyttas genom det a l l t i d  n å g o t  tunga å te rgåendet u r u t-

f£111G t • »
87. U r utfallsställningen kan vändning med utfall äfven

verkställas vida lä ttare  på den främ re foten än på  den 
bakre, af samma skäl som i föregående m om ent anforee.

88 A tt för m arscher och vändningar vilja bestäm m a 
fasta m ått och g rad ta l, hvilka vid tilläm pningen  för 
striden hvarken finge öfver- eller underskridas, vore tan k 
löst och opraktiskt, emedan här a llt beror af förhållandet 
till fienden, hvilket åter icke på förhand kan bestäm m as. 
V id m arscherna äro afstånden m ellan fo tterna i gard 
ställning och i utfallsställning de enda m ått, som äro fa
sta; alia de andra bero af det afstånd från eller till fien
den, som skall vinnas: men för inöfvandet äro bestäm da 
m ått nödvändiga, och dessa blifva väl ändam ålsenligast 
maximimåtten för hvarje rörelse. V id vändn ingarna u t
gör i  cirkel det högsta läm pliga g rad talet, men för att 
vinna reda och säkerhet i rörelserna bör m an, vid inöl- 
vandet af vändningarna, indela dem i sådana af ^ och 
J cirkels storlek, öfverlemnande åt den stridande a tt vid 
tilläm pningen efter behof göra vändningen något större 
eller mindre.

i
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Fjerde kapitlet.

Anfallet.

89. All berättigad strid är försvar, men utan angrepp 
vinnes icke seger. A tt  inskränka sig till blotta af vär
jandet af de fiendtliga angreppen, är tydligen icke till
räckligt, ty sannolikheten att detta skall kunna lyckas, 
ända till dess att fienden afstår från att anfalla, är i all
mänhet ingen eller åtminstone så ringa, att man derpå 
alldeles icke kan förlita sig. P å  ett lyckadt afvärjande

Stanna icke ! Gå ända fram !

I  all- 
mänhet-
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bör derför, så snart som möjligt är, eget angrepp folja, 
Men då sålunda segern ligger i angreppet och icke i af 
väriandet, så är det otvifvelaktigt rättast att, sa snart stri
den är oundviklig, sjelf från början anfalla sa framt man 
känner sig nog stark dertill och icke af fienden blir 
förekommen. Äfven mot en fiende, som är sa öfverlagsen, 
att man fullkomligt misströstar om att kunna afvärja eller 
undvika hans anfall, ligger ännu en sista möjlighet af 
seo-er i det förtviflade anfallet, om detta göres i ett val 
valdt ögonblick och med hela den kraft, som möjligen
härtill kan uppbjudas.

90. Det mest afgörande anfallet år det, som, om det 
lyckas, för alltid beröfvar fienden all förmåga att skada, 
det som dödar honom. För att icke sjelf blifva dödad, 
ser man sig nödsakad, och derigenom äfven berättigad, 
att döda en fiende.

91. Den egentligaste anfallsformen blir derför den, 
hvarigenom man på kortaste väg beröfvar fienden lifvet. 
Denna är den raka stöten mot hjertat, hvilken, om den 
träffar sitt mål, genast upphäfver lifsverksamheten. Lyckas 
detta angrepp icke, så tvingar det dock fienden all
tid, så vidt han eger någon grad af besinning, att af
värja detsamma, och man är då, så framt angreppet rätt 
utföres, under detta moment af striden skyddad för hans 
angrepp.

92. Hvarje mindre allvarsamt anfall lemnar, sa framt 
den egna, rakt till hjertat ledande anfallspunkten härvid 
blottas, fienden till fälie att, med uppgifvande af det egna 
skyddet och emottagande af den skada han derigenom 
kan komma att lida, medelst motangrepp på det mest af
görande sätt på denna punkt träffa den anfallande. Häraf 
följer, att man vid hvarje annat anfall än det med den 
raka hjertstöten, måste vara förvissad om, att fienden icke 
samtidigt härmed verkställer denna.

93. Då angreppen i den mån de riktas mot mindre 
afgörande punkter 8ro mindre farliga, så uppkommer
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härigenom, om striden föres med största möjliga allvar, 
en skala af möjliga förluster att motväga det som dermed 
kan vinnas. M an kan äfventyra förlusten af en arm mot 
vinsten af att döda sin fiende, man kan våga ett sönder
hugget knä mot en krossad hjessa.

94. Å r  striden icke så allvarsam, att man behöfver 
våga sådana förluster, eller anser man sig vara sin fiende 
så vuxen, att man icke behöfver gifva något till spillo, 
för att besegra honom, så eger man full anledning att 
söka göra  sitt anfall så, att man derunder är till alla delar 
skyddad. D etta  är ock det normala förhållandet.

Anm ärkning. D etta  förutsätter dock alltid, att 
fienden är i ett sådant tillstånd, att han någorlunda 
vet hvad han gör och att han sålunda från sin sida 
handlar  förståndigt och ändamålsenligt. Ursinnig
hetens och oförståndets handlingssätt är i hög grad 
oberäkneligt. Mot den ursinnige, hvilken, då han 
eger någon större fysisk kraft till sitt förfogande, 
verkar såsom en blind och öfverväldigande naturkraft, 
blifver undvikandet det egentliga stridssättet, till dess 
den fiendtliga kraften börjar mattas, då nian vanligen 
med lätthet kan beherska den. Ofta kan man dock, 
genom att med den djerfvaste köld genast tränga den 
ursinnige in på  lifvet och sålunda komma innanför 
hans vapens egentliga verksamhet, från början hejda 
honom och bringa honom utur all fattning, ty ett 
sådant förfarande är hvad han minst väntar, och ett 
klokt tillbakagående, för att derigenom åter komma 
i tillfälle att använda vapnet, är han icke i förmåga 
af. F ö rs tå r  man då sjelf att förena angrepp med ett 
för eget vapens bruk lagom afpassadt tillbakagående, 
så blir man honom ganska säkert öfvermäktig.O  Ö

95. D å  den raka  hjertstöten är den starkaste och 
derför äfven den egentligaste anfallsformen, så förefinnes full 
anledning att först betrakta de förhållanden, som genom 
försöket att verkställa densamma naturligen uppkomma.
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%  Yärjan, det uteslutande för stöt konstruerade 
vapnet,' är i följd häraf det egentliga stötvapnet. K lin 
kans normala längd kan antagas till armens längd, för
ökad med den sträckta handens, och dess, bredd till ett 
fingers bredd. Dess tjocklek och särskilda form äro be
roende hufvudsakligen af den styrka och massa man vill 
o-ifva vapnet, för att det i strid mot tyngre vapen må 
blifva användbart; ju  lättare värjan är, dess bättre är 
hon såsom stötvapen, men dess bräckligare blir hon 
ä.fven, och dess mindre förslår hon till parad  mot tyngre 
vapen. Vid klingans afvägning är det angeläget, å ena 
sidan, att hon icke blir framtung, emedan härigenom 
alla rörelser onödigt förtyngas, och å den andra, att tyng
den ej heller ligger allt för mycket i handen, emedan spet
sen då blir för sväfvande och derigenom svår att  med 
bestämdhet rikta. Till skydd för handen måste parerplåt 
finnas, hvilken naturligen erhåller oval form. Kafveln, 
det egentliga handtaget, bör vara tillräckligt lång  samt 
icke för smal och icke för rund. F rå n  knappen  till pa- 
rerplåten kan en bygel, till fingrarnas skyddande, an
bringas.

mol 97. Mot en med värja beväpnad fiende, som, utan att 
intaga någon gardställning, står med vapnet i hand och 
den egentliga anfallspunkten fullt blottad, kan  man, om 
man har giltig anledning att förmoda, att han icke kan 
fäkta, med skäl verkställa den raka stöten mot hjertat, 
antingen under frammarsch med stannande i gardställning, 
eller .med utfall. Annalkandet till fienden bör då ske 
långsamt och hafva utseende af varsamhet, till och med 
osäkerhet, men sjelfva angreppet göras med yttersta  fart, 
så att fienden icke hinner besinna sig, innan det är för 
sent. Angreppet med marsch är här att föredraga framför 
det med utfall, emedan det är djerfvare och mera på
trängande, hvilket mot den, som icke är fäktare och icke 
har djerfhet nog att sjelf anfalla, är på sin plats.
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H a r  man cleremot anledning att tro motståndaren, 
oaktadt denna hans obestämda ställning, verkligen vara fäk- 
tare, så bör striden inledas med ett varsamt och väl be- 
gränsadt anfall på utfallsafstånd, för att derigenom lära 
känna hans stridssätt.

98. Mot en fiende, som, innan man når honom, i n - £»«« an

tager gardställning, kan man, om man har skäl att anse gnpp' 
sig gifvet öfverlägsen, utan inledande gardställning vid 
sammanträffandet genast öfvergå till utfall med stöt öfver 
fästet, öfverstöt, rak t mot anfallspunkten, och då helst på öfmrstnt. 

yttre sidan, emedan under sådant förhållande yttre pa
raden vanligen blir s v a g .

O  Ö

99. A nser man sig icke så gifvet öfverlägsen, att 
man p å  detta enkla sätt genom ett öfverväldigande anfall 
genast kan afgöra striden, så bör man intaga gardställ- 
ning på temligen godt afstånd och, under anläggande 
af egen klinga mot endera sidan af fiendens, söka kän
ning af det motstånd han vill bjuda, under det man när
mar sig honom på lagom långt utfa llsa fstånd, d. v. s. så nära, ut/aiis- 
att man vid utfallet med spetsen kan nå in i midten af "nt"nd" 
bröstet. H ä ru n d e r  bör man hålla sig väl beredd att af- 
värja hans möjligen först inträffande anfall.

100. V ärjan  bör alltid, så väl i gardläget som vid 
stöt och parad, föras med flatan uppåt, emedan man häri
genom gör sig till godo det sidoskydd, som ligger i klin- 
gans bredd i förening med parerplåtens, samt emedan man 
derigenom med eggen berör fiendens klinga, hvilket för 
vinnande af säker k ä n n i n g  är nödvändigt.O o

♦

101. Svarar fienden icke på den lindriga tryckning, 
som en säker känning af hans klinga måste innebära, eller 
ligger han med sitt vapen undan på sida om den räta 
linie, som vid fulländad stöt går från egen axel till fien
dens anfallspiVnkt, stötlinien, och har man giltig anledning simnien. 

att förmoda detta härröra af slapphet eller oskicklighet,
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så eger man fullt skäl att, utan alla förberedelser, mot 
lians anfallspunkt försöka den raka stöten, hvilken då 
bör v e rk stä lla s , med full kraft ocli mycken fart.

102. Svarar fienden i gard läget med m ycket svag 
m ottryckning, så förefinnes ännu an ledning  till en rask 
och kraftig stöt på den sida man ligger, och ju  läg re  han 
härvid för sin hand, dess bättre är det tillfälle som e rb ju - 

s ty r k a  och der sig att med lagom tryck af egen klingas styrka , d. ä. 
försvarsdelen, den närm ast fästet liggande hälften af k lm - 
o-an, vid stötens verkställande undanskjuta den fiendtliga 
klingans svaga, d. ä. anfallsdelen, den närm ast spetsen 
liggande hälften af klingan, och derigenom  bana väg för 
egen klingas spets. Sker detta angrepp  med lindrig t 
tryck, för att i sin början vara om ärkligt, kan det kallas 

andning glidning  (coulé); sker det kraftigt, för a tt från början med 
styrka ' undantrycka fiendens klinga, kallas det tryckning

(fo rg a d e).
(fo r^ac le ) .

Skyddet. 103. Så väl för att sålunda beherska fiendens klinga 
som för ansigtets säkra skydd är det af v.igt, att handen 
vid öfverstöt föres tillräcklig t högt; ty  härigenom  lyftes 
vid stötens fullbordande den fiendtliga spetsen, förm e
delst parerplåtens öfre kant, ofvan hufvudet, på samma 
gång som den äfven, så fram t egen k linga är fullkom 
ligt i den rä tta  stötlinien, genom klingans bredd  tvingas 
något åt sidan.

104. D etta inträffar vid utfallet m ellan m otståndare 
af samma längd, utan särskild  höjning af handen ; göres 
deremot stöten under fram m arsch, så m åste, då axeln är 
högre än den egentliga anfallspunkten och stöten derige
nom kommer att riktas något nedåt, en hö jn ing  af han
den under spetsens sänkning verkställas, så fram t säkert 
skydd skall vinnas. H äraf uppkom m er i någon g rad  en 
vinkelstöt, hvilken alltid är kortare  och väl äfven något 
svagare än den raka.O  •
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I 05- D et bättre skyddet utgör en utfallets fördel uVaUssm. 
fiamföi h  am marschen, men härtill kommer dessutom stö
tens större styrka, uppkommande deraf, att kroppens tyngd, 
med den fart, som fallandet framåt, pådrifvet af bakre 
benets kraftiga sträckning, innebär, lägges in i stöten,

.samt att, detta oaktadt, gard på lagom afstånd, efter af 
fienden afböjd stöt, lättare återtages genom återgåendet 
ur utfallsställning än genom marsch tillbaka. De* säkra 
skyddet och den säkra träffen bero på, att armen genast 
stiäckes, sa att handen far sm höjd och spetsen sin rikt
ning, innan stöten fulländas.

106. Utfallet är den egentliga anfallsrörelsen och 
i följd deraf utfallsställningen den egentliga anfallsställ- 
ningen den ställning, i hvilken anfallsrörelsen stannar 
— likasom gardställningen väsentligen är försvarsställ
ning. D etta  h indrar dock icke, att angrepp kunna göras 
i gardstäilning, hvarvid äfven, om så behöfves, bålen för 
tillfallet kan framskjutas, så att tyngden kommer öfver- 
vägande på  främre benet. Efter misslyckadt angrepp 
bör man dock återgå i r ik tig  gardstäilning, den egent
liga utgångsställningen vid all fäktning.

10/. b va ia i  fienden vid klingornas anläggande motspeuundet'-- 
hvarandra med någorlunda stark mottryckning, så an- Ä -  
gifver detta, att vägen på denna sidan om klingan är 
stängd, och man bör då medelst en spetsförflyttning un
der den fiendtliga klingan, degagemeht, söka komma på 
andra sidan deraf och i omedelbart sammanhang härmed 
verkställa stöten, spet sunde,v stöt. Ju  starkare mottryck
ning han vid klingornas möte gifver, dess större anled
ning förefinnes, att han icke skall hinna nog tidigt afböja 
stöten å den andra sidan: man bör af denna anledning 
före sj) et sun åer flyttning en, genom ökad tryckning på fi
endens klinga, söka uppdrifva hans mottryckning så högt 
som möjligt, så att hans hand, då man släpper hans 
klinga, ofrivilligt i mer eller mindre mån far undan åt 
den sida, der tryckningen känts.
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^  108. F ö r fienden låg hand, så är det lä tta re  att
Ä  O-å öfver hans spets än under hans k linga, spetsöfver-

flyttning (coupé), och angreppet bör då ske pa denna 
väo-, så fram t man icke föredrager a tt med tryckn ing
eller glidning  gå fram på den sida man ligger, hvartill 
anledning kan finnas, om m ottryckningen ej ä r stark. A r 
den åter detta, så blir det fördelaktigare a tt slappa 
den fiendtliga klingan och med spetsförflyttning angripa 
på andra sidan, spetsöfver stöt.

vn ä en m  109. Begår fienden det felet att i gardställn ingen
hålla handen ^så högt, a tt vägen till anfallspunkten b lir 
öppen under hans hand, och a tt tillika  hålla  spetsen så 
högt, att man vid utfallet genast kan kom m a under den
samma, så kan man äfven våga ett utfall m ed understöt, 
på hvilkendera sidan om klingan man än med egen klinga 
ligger. E tt sådant anfallssätt är dock alltid vådlig t, em e
dan det möjligen kan lyckas fienden att i rä tt  tid sänka 
sin spets tiil tempostöt, rik tad  mot ansigtet. E n d as t det 
angrepp, som beherskar fiendens klinga, innebäi full 
säkerhet.

Stöt mot 110. Är fienden så stark fäktare, att man m isströ
star om att kunna träffa den egentliga anfallspunkten 
eller dess grannskap, d. v. s. bröstet, så kan  stö ten  ofta 
— i synnerhet om fienden synes fästa sin uppm ärksam het 
uteslutande på skyddet deraf — med fördel rik tas mot 
derifrån aflägsnare punkter och då företrädesvis mot an
sigtet, emedan ett sådant angrepp kan göras under godt 
skydd för eget ansigte och dessutom vanligen — äfven 
då det icke lyckas — inverkar, åtm instone för ögon
blicket, ganska störande på  fiendens lugn  och fattning. 
Detta angrepp innebär särskildt någonting retsam t och 
förolämpande.

Jndeviifvet 111 ■ Mot uuderlifvet kunna stötar under sådant för
hållande äfven riktas, men detta anfallssätt ä r vida osäk-
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rare, emedan eget ansigte då alltid blifver blottadt för 
fiendens tempostöt; det är dessutom lika nedrigt som det 
föregående är förolämpande.

112. S tå r  fienden i gardställning med mot bröstet 
r ik tad  spets och sträckt eller nära sträckt arm, så måste corin<̂ ,:-) 
vid angreppet den fiendtliga spetsen särskildt undanföras 
nedåt under egen hand och klinga. Detta verkställes på 
det sätt, att spetsen sakta sänkes och föres omkring och 
inunder fiendens hand, hvarefter stöten genast med stör
sta möjliga hastighet verkställes. Härvid kommer klin- 
gan i början att ligga korsvis med flatan öfver fiendens 
k linga samt vid stötens fulländande att undantränga den
samma. Rörelsen har karakteren af en glidning  och bör 
i början vara så lindrig  och omärklig som möjligt, men 
dock sluta med temligen stark tryckning. Den kan 
verkställas från både inre och yttre sidan med uppvänd 
hand och benämnes om lm nggång (flanconnade).

A nm ärkning. Så väl understö t från yttre si
dan som om lm nggång  från den inre kan verkställas 
med nedvändning af handen, och sålunda utförda 
liafva de blifvit kallade, den förra sekund  och den 
senare croisé, men detta gifver stöten mindre säker
het, emedan vapnets hållning dervid blir svagare, 
så framt ej särskildt mycken öfning deruppå använ
des. D e tta  arbete och denna tidspillan äro dessa 
rörelser dock icke värda, emedan de mycket väl 
kunna undvaras, utan att någon angreppsmöjlighet 
derigenom behöfver försummas.

113. Det angrepp, som verkställes i mer än ett tempo, samm an  

är ett sammansatt angrepp, ty tidsbestämningen är det angrepp. 
inre och det väsentligaste i hvarje angreppsrörelse. Sam
mansatta angrepp böra icke användas förr än de enkla 
visa sig fruktlösa.

Fäktlära. 4 .
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Förberedt 114. Ä r den känning, fienden i gardläget gifver, icke 
angrepp. e g e n t l i g e n  s t a r k ;  utan endast säker, så förefinnes minsta 

anledning, att det enkla angreppet lyckas; ej heller fin
nes då fullt skäl att föredraga ena eller and ia  sidan föl 
dess verkställande. F ö r  att då icke göra ett anfall, som 
mot en någorlunda jemngod fiende på förhand med tem- 
lig visshet^ kunde anses misslyckadt, bör d e t , egentliga 
angreppet förberedas genom ett föregående angrepp på 
fiendens vapen.

115. A ngrepp på vapnet föranledes äfven deraf, att 
fienden i gardläget för sin hand på den höjd, att den 
egentliga anfallspunkten icke blifver blottad, hvarken 
öfver eller under hans hand, och att han derjemte håller

cm trai- spetsen strängt mot ögat, den så kallade centrala garden. 
Då måste man, så framt man vill angripa den egentliga 
anfallspunkten, förbereda angreppet mot bröstet med ett 
angrepp mot vapnet, eller ock genom någon rörelse locka 
fienden att ändra vapnets hållning, hvarom mera i det 
följande.

116. Angreppet på vapnet bör i detta läge ske med 
en kraftig strykning af egen klingas styrlca mot fiendtliga

( to S S ( k l ‘ng ans svaga (battement, battut), börjande nära  yttersta 
tanent). spetsen och fortgående med tilltagande s tyrka uppifrån 

nedåt och åt sidan, till dess handen återkommit på  lagom 
gardhöjd, då armen genast sträckes och stöten verkställes; 
strykningen göres hufvudsakligen genom kraftig böjning 
af handleden. P å  inre sidan verkställes detta  med upp
vänd hand, på den yttre med nedvänd, så att dervid 
alltid eggen kommer att verka på det fiendtliga vapnet.

E tt  sådant angrepp på fiendens k linga innebär dock 
alltid den faran, att fienden, om han är skicklig  och för
står sin sak, kan genom en spetsunderflyttning undvika 
detta våld på vapnet och i förening härmed öfvergå till 
anfall, som då icke blir lätt att afböja. Mot en skick
lig motståndare böra således dessa angrepp med varsam
het begagnas.
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H varje  sammansatt angrepp har, såsom det redan här 
■visar sig\ den olägenheten med sig, att fienden, om han 
är skicklig och uppmärksam, kan använda de tempo, som 
föregå det verkliga angreppet, till utförande af ett enkelt 
angrepp, hvilket då vanligen kommer oväntadt och af- 
bryter hela anfallsplanen.

117. Göres detta  angrepp på vapnet med full styrka 
p å  den yttre sidan, så blir följden häraf, då det lyckas, 
Jätteligen en afväpning. P å  den inre sidan kan detta 
knappast hända, emedan tryckningen på vapnet då i viss 
mån tvingar fästet in i handen.

1J8. S tå r  fienden med sträckt gard, d. v. s. med ar
men rak  och spetsen riktad inot bröstet, så gifver detta 
-äfven anledning till förberedt angrepp. Angreppet på 
vapnet verkställes då fran inre sidan med nedvändning 
af handen, men i öfrigt liknande omlcringgäng från denna 
sida; skilnaden blir, att vid utbrytning  (brisé) rörelsen utbrytning 

utföres med största möjliga kraft under tilltagande hård (briti}' 
t ryckning  på fiendens klinga från dess anfallsdel in på 
försvarsdelen. Göres detta med öfverlägsen styrka, så 
uppkom m er äfven häraf för fienden lätteligen en afväp
ning. Lyckas  åter fienden att i rätta ögonblicket undan
draga sin klinga detta hårda angrepp, så att hela rörel
sen kommer att ske i luften, så blir möjligheten af 
sjelfafväpning större i samma mån man högt beräknat 
fiendens motstånd och till följd deraf inlagt motsvarande 
Styrka i rörelsen. Äfven här är ett afbrytande anfall från 
fiendens sida att befara.

119. Verkställes angreppet på fiendens vapen i detta 
läge från yttre  sidan, så måste rörelsen börja med ned
vändning af handen och derefter, under handens upp- 
vändning, utföras med tilltagande hård tryckning på fi
endens klina-a från anfallsdelen till försvarsdelen. HärvidO  *

är  egen afväpning mindre sannolik.
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120. Står fienden med spetsen sänkt mot underlifvet,. 
så kan visserligen äfven då angrepp göras p å  hans va
pen medelst strykning nedifrån uppåt på inre eller yttre
sidan, hvilken rörelse ej mycket skiljer sig från en u t
brytning; men då detta läge för den, som angiipei med 
utfall, alldeles icke innebär nagon omedelbar fara, em e
dan underlifvet vid utfallet blir tillräckligt tillbakadra
get, för att derigenom vara skyddadt för fiendens spets,, 
så är här stöt med utfall, utan föregående angrepp  på 
vapnet, att föredraga, helst vägen till den egentliga an- 
fallspunkten då är fullkomligt öppen.

Dubbelan- 121. Mot en fiende, om hvilken man vet, att han  
d o S iem m t,icke  genast svarar med stöt efter lyckad afböjning (ripo-  

répnse)'-sterar), har man skäl att försöka ett dubbelangrepp , d. v. s- 
ett anfall med efterstöt ( redoublement, réprise). Detta  
består då af ett utfall med enkel stöt., hvilket göres så. 
lifligt, att fienden måste kraftigt parera  densamma, men 
dock med bibehållen samlad kraft för efterstöten, hvilken,. 
då fienden verkstält sin afböjning, genast mot den deri
genom uppkommande blottan med största möjliga fart 
måste följa.

Mot en fiende, som efter lyckad parad genast svarar,, 
är detta angreppssätt icke användbart, emedan då skulle 
uppkomma stöt för stöt, hvilket, då ingendera parten  der- 
med har skäl att vara belåten, är den sämsta utgången, 
af striden. Dubbelangreppet bör således med varsamhet 
begagnas.o o

122. Efter öfverstöt på  inre eller yttre sidan, afböjd 
högt inåt eller utåt fqvart- eller terzparad), kan, om fi
enden parerar med höjd hand, såsom efterstöt följa en 
understöt. Härvid böjes armen rä tt  nedåt- så mycket som 
behöfves, för att genom dess sträckning åstadkomma en 
kraftig stöt; spetsen riktas härunder genast mot fien
dens bröst. Vid stötens uppvinklande blir åtminstone 
ansigtet fullt åtkomligt för fiendens spets, i fall han mot 
förmodan genast riposterar.
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A nm ärkning. Efter den yttre, d. ä. terzparaden,
kan sekundstöten, d. ä. understöt med nedvändning- af 
handen, onekligen användas såsom efterstöt och er
b juder under stötens uppvinkling något skydd för an- 
sigtet, emedan underarmen härunder temligen väl 
kan betäcka detta och sålunda skulle träffas af ri
posten, i fall en sådan inträffade, men att. af denna
a n l e d n i n g  inöfva denna ganska svåra och för öfrio-to  o  C?
obehöfliga rörelse, synes ej väl löna mödan.
123. Verkställer fienden sin parad med mycket låg 

hand och något höjd spets, så kan spetsöfverflyttning med 
•stöt (coupé) såsom efterstöt användas. Denna innebär, 
om handen härvid ej för mycket tillbakadrages, bättre 
skydd för ansigtet.

124. Om fienden i paraden öfvergår till sträckning 
■och sålunda sammanslår parad  och ripost, men dervid, 
i följd af tillräckligt hög hand och snabb armsträck
ning å den anfallandes sida, icke träffar, så blir äfven 
då understö t såsom efterstöt användbar.

125. E fter  understöt, afböjd lågt inåt eller utåt, kan 
öfverstöt följa, så framt fiendens hand under paraden så 
mycket sänkt sig, att vägen till hans anfallspunkt går 
öfver hans hand. D enna efterstöt är fördelaktigare än 
understöten, emedan eget ansigte dervid är bättre skyd- 
dadt. D en  kan äfven användas efter af fienden försökt 
men icke lyckad sträckning under handen å ena eller 
andra  sidan.

126. G ör fienden låg afböjning inåt med så hög 
hand, att derefter vägen till hans anfallspunkt går under 
hans arm, så kan understö t, med spetsens förande öfver 
hans hand till y ttre  sidan och sedan under hans arm, så
som efterstöt användas.

127. Efter af fienden försökt men icke lyckad sträck
ning, såsom försvar mot öfverstöt, kan efterstöt med om- 
kringgående af fiendens klinga (flanconnade), omkring- 
gång , äfven försökas. Den har fördelen af att binda och
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beherska  fiendens k linga  och att så lunda  gifva ganska, 

säkert skydd.
128. Såsom redan  blifvit anm ärk t,  fö ru tsä tte r  an v ä n 

dande t af  efterstöt den försummelsen å f iendens sida, a t t  
han  icke genast  svarar  med stöt efter ly c k ad  p arad .  
D e tta  kan härröra  deraf, att han icke inser  v igten a f  a t t  
så snart som m öjlig t afbry ta  det f iendtliga  anfa lle t  m e
delst m otangrepp , eller ock deraf, at t  han finner anfallet  
fortfarande så öfvermäktigt, att han  icke kan  k o m m a s ig  
för med något, som g å r  u töfver b lo tta  a fv ä r ja n d e t  deraf.

129. M ot en fiende, som i g a rd lä g e  p a r e ra r  med' 
säkerhe t  och genast  sva ra r  (ripos te rar) ,  ä r  d u b b e la n g re p p  
icke användbart .  M en då  sam m a p a ra d ,  som vid d u b 
belangreppe t genom  utfallsstöten f ram tv ingas ,  van l igen  
genom  fin t, d. v. s. lå tsad  stöt, kan  f ram lockas ,  så v in
ner  m an på det ta  sätt sam m a blotta för det e f te rfö l jande  
angreppet som genom d u b b e lan g rep p e ts  in le d an d e  u t-  
fallsstöt,  och m an v inner derutöfver,  at t  d e n n a  b lo t ta  kan  
beo-ao-nas med säkrare  r i k t n i n g  för stöten, hv ilken  då

O  O  °

göres med utfall och m ed b ibehålle t  skydd .  J u  större 
fienden gör  sin p a ra d  m ot den  lå tsade  stöten, dess svå
rare  får han att derefter betäcka den d e r ig e n o m  u p p 
k om na blottan.

M en det ä r  å andra  sidan tyd lig t ,  a t t  f ienden kan 
beg a g n a  det tempo, som å tg å r  för finten, till an n a t  än 
at t  pa re ra  denna. H an  kan näm ligen  h ä ru n d e r  an t ingen  
gå ti l lbaka  eller  åt sidan och så lu n d a  u n d a n d ra g a  sig 
anfallet i den form det var t i l läm nad t,  e l ler  ock sjelf 
2 öra motanfall.

E n  annan  o lägenhe t är  från  finten äfven oskiljaktig,, 
och den består deruti ,  att, då  den lå tsade stö ten  alltid 
på m er än ett sätt kan afböjas, det a ld r ig  b lir  m öjl igt 
att med full säkerhe t  b e räk n a  hv ilken  p a ra d  fienden kan 
kom m a att för dess afböjande använda , och at t  m an så
lunda  genom en oförm odad röre lse  å f iendens s ida  allt för 
lätt kan blifva tvungen  att än d ra  sin an fa llsp lan  midt
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under dess utförande, hvilket sällan sker med bibehållen 
fördel-, eller ock att afbryta anfallet.

Af dessa förhållanden inses det enkla angreppets före
träde framför äfven denna art af sammansatt angrepp.

130. L isten  är imellertid svaghetens tillflykt, och 
finten blifver derför för striden oumbärlig. Dess enkla
ste form är att å den sida om fiendens klinga, som man 
i garden ligger, förmedelst en kraftig och väl synbar 
s träckning mot hans bröst förmå honom att taga' denna 
rörelse för början af en verklig stöt och att använda en 
deremot svarande parad, samt att omedelbart derefter med 
spetsförflyttning och utfallsstöt begagna den blotta, som 
härigenom måste uppkomma. F ö r  att ännu säkrare fram
kalla den åsyftade paraden, kan man lämpligen med den 
låtsade stöten förena en appell, hvilken verkställes med 
en lätt stampning af den främre foten, motsvarande denna 
fots framflyttning vid utfallet.

131. D enna  fint har den fördelen, att den med all 
sannolikhet blir parerad med hög afböjning å den sida 
vapnet ligger, så att den påräknade blottan med största 
möjliga visshet inträffar. F ienden kan dock göra para
den äfven medelst en spetsunderflyttning och afböjning 
åt andra sidan, men härtill saknar han likväl tillräcklig 
anledning, så framt icke med sträckningen förenas tryck
ning på hans klinga, i hvilken händelse han, om han är 
så känslig  fäktare, med spetsunderflyttning kan undvika 
denna tryckning. Denna fint kan äfven pareras lagt utåt 
från inre sidan och lågt inåt från yttre sidan, men dessa 
parader äro mindre riktiga, emedan rörelsen då för den 
parerande blir betydligt större än den behöfver vara. 
Äfven andra  parader, såsom rakt nedåt eller uppåt med 
klingan tvärs för lifvet och spetsen rätt  åt sidan, finnas 
i vissa fäktarskolor, men de äro oriktiga, emedan de er
bjuda allt för stora blottor för den på finten följande veik- 
liga stöten, blott man förstår att i tid lösgöra sin klinga.

132. Det är äfven möjligt, att fienden afser att an
vända tempostöt till sitt försvar och att han deiföi sva-
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rar med sträckning på den låtsade stöten. Detta blir 
sträckning mot sträckning och afbryter anfallsplanens full
följande, så framt man icke haft anledning att vänta just 
detta och då är beredd att fullfölja anfallet genom en 
utfallsstöt med omkringgång af fiendens framsträckta 
klinga, eller med förberedande starkt angrepp på hans 
vapen.

133. Det är äfven tänkbart, att fienden är så skarp
sinnig, att han just väntar ett anfall med denna enkla 
fint och afvaktar detta första tempo för att genast svara 
tned ett angrepp på vapnet. I  sådant fall är planen äfven 
fullkomligt förfelad, så framt man icke haft anledning att 
bereda sig härpå och sålunda genast är färdig att be
gagna den betydliga blotta, som härvid måste uppkomma. 
Ar man deremot oberedd härpå, så kan man härvid lätt 
blifva afväpnad.

Af det föregående synes, att den enklaste fint till 
sin verkan är ganska svår att med säkerhet beräkna, 
emedan här beständigt gäller list emot list: men d å  an
grepp med fint aldrig bör begagnas förr, än man genom 
enkla angrepp lärt känna sin fiende, så beror framgången 
af detta sammansatta angrepp, likasom af det förut af- 
handlade dubbelangreppet, väsentligen af ett riktigt be- 
dömtnande af fiendens stridssätt, men häruti kan man, då 
under strid ofta det mest oväntade inträffar, a l d r i g  komma

- O

längre än till största möjliga sannolikhet.
134. Tror man, att fienden är beredd på att ined hög 

afböjning skydda sig för den på finten omedelbart föl
jande spetsunderflyttningen med derpå följande stöt, men 
att han deremot icke är beredd på en låg afböjning, så 
bör man göra den låtsade stöten med hög hand och spet
sen riktad mot ansigtet, ty härigenom lockas fienden till 
att i paraden höja sin hand så mycket, att vägen till hans 
bröst blir öppen under hans arm. Denna väg måste då 
med största möjliga hastighet till understöt begagnas.

135. Sedan armen under finten blifvit sträckt, hvil- 
ket är nödigt för att få rörelsen att se ut som en tilläm-
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nad stöt, bör den vid öfvergången till den derpå följande 
verkliga stöten icke mer, än alldeles nödvändigt är, åter 
böjas, utan förändringen i spetsens riktning bör vid spets- 
underflyttningen ske så godt som uteslutande genom 
handledsrörelse och vid understöten nästan endast genom 
handens sänkning. Härigenom vinnes, att det skydd, som 
ligger i parerplåtens framhållande, bibehålles samt att 
spetsens riktning blifver säkrare, än om, utom handleden, 
äfven armbags- och axellederna dervid i betydligare mån 
biträda. Rörelsen blir på detta sätt utförd både enk
lare och säkrare. Den sträckta men dock ej stela armen 
stöter säkrare än den böjda.

136. Hvarje enkelt angrepp kan begagnas såsom
fint, och det beror på fiendens stridssätt, hvjlket som bör 
vä.ljas. Den allmänna regeln blifver, att man med finten 
skall söka framlocka just den parad, som man vet fien
den vara mest benägen att verkställa, ty härigenom vin
nes säkrast den påräknade blottan.

137. Parerar fienden den låtsade spetsunder stöten
med spetsunderflyttning och derpå följande hög parad åt 
samma sida, hvarpå klingorna från början lågo, och ful 1- 
följes anfallet med ytterligare en spetsunder stöt, så upp
kommer den dubblerade öfverstöten, hvilken åter på 
samma sätt kan pareras. Afven mot de låga afböjnin- 
garna kunna dubblerade understötar på motsvarigt sätt 
uppkomma och likaledes med dubblerade parader af- 
böjas.

138. Vid fintens verkställande är det af stor fördel
att, så vidt möjligt är, undvika känning af den fram
lockade paraden genom att öfvergå till den verkliga stö
ten, innan denna känning inträffar. Lyckas detta, så 
blir det för fienden ytterst svårt att i tid medhinna
den andra, den för det verkliga angreppets afvärjande 
nödiga paraden.

139. Mot en fiende, som icke gerna stannar i para
den, utan derifrån vid första möjlighet återgår i gard, 
kan man, efter den låtsade öfverstöten på inre eller yttre
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sidan, sjelf återgå i gard, för att derigenom förmå honom 
att tro,' att man afstår från anfallets fullföljande och så
lunda med all sannolikhet locka honom att äfven återgå 
med vapnet i gardläge, men då genast begagna tempot 
till utfallsstöt på den sida man ligger. K änner  han icke 
detta anfallssätt, så förefinnes ganska stor sannolikhet för 
att man lyckas, men å andra sidan är detta ett af 3 tempo 
sammansatt anfall, der den verkliga stöten icke inträffar 
förr än i tredje tempot och fienden sålunda i sjelfva ver
ket har 2 tempo i förhand, under hvilka han kan göra 
andra rörelser än de af den anfallande beräknade.

140. I  hvarje angrepp med fint är det p å  rörelsen i 
det näst sista tempot, som anfallets fram gång väsentligen 
beror, emedan liäruti den blotta skall vinnas, som i s lut
tempot skall begagnas. H äraf  följer, att all föregående 
rörelse, den må verkställas i ett eller flera tempo, endast 
är att anse såsom inledning till den egentliga finten och 
det derpå följande verkliga angreppet, samt att j u  längre 
denna inledning göres, dess fler möjligheter gifver man 
fienden att på ett eller annat sätt afbryta det tillänmade 
anfallet. Erfarenheten visar också, att långa och kon
stiga planer i strid sällan lyckas. Det är det enkla, men 
ändock för fienden icke fullt tydliga anfallet, som sanno
likast lyckas. Mot en för mycket konstlärd  fiende lyckas 
ett sådant angrepp ofta blott för sin för honom otroliga 
enkelhets skull.

Angrepp 141. Lyckas man icke att med fint och derpå  föl-
redd fin t. jande stöt träffa sin motståndare, så kan man försöka 

att förbereda finten genom ett angrepp på  vapnet och så
lunda förena våld med list. Detta blir ett af 3 tempo 
sammansatt anfall, hvarvid angreppet på vapnet icke bör 
göras starkare, än att fienden derigenom föranledes att, 
för fintens parerande, göra en stor rörelse, hvaraf åter en 
stor och derför med svårighet betäckt blotta naturligen 
uppkommer. H är  afses således alls icke någon afväp- 
ning. Den anfallande måste härvid väl beherska sin
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egen rörelse, så att denna icke blir lika eller i det 
närmaste lika vidlyftig som fiendens, ty då är dermed ej 
mycket vunnet. H ä r  gäller i högsta grad, hvad som för 
värjförin g kan anses såsom praktisk grundregel, nämligen 
sm å m en kraftiga rörelser, och sådana vinnas hufvudsak- 
ligen genom att, så mycket möjligt är, inskränka vapnets 
förande till s tarka och smidiga handledsrörelser, hvarvid 
det ej är af så synnerlig betydenhet, om spetsen be- 
skrifver något större eller mindre kroklinier, blott han
den föres stadigt och icke flyttas mer än rörelsens ända
mål nödvändigt fordrar, emedan härigenom spetsens rikt
ning i nästa tempo med största säkerhet och tillräcklig 
hastighet kan bestämmas. E n  öfverlägsen fäktares hand

O  ~

bör ej mycket komma u tu r det lodräta plan, som går ge
nom anfallslinien — anfallsplanet — i hvilket äfven den 
rätta stötlinien ligger, utan nästan beständigt befinna sig 
deri på  inom ett visst mått omvexlande höjd.

142. K an  man icke på något af nu afhandlade an- 
fallssätt träffa sin fiende, så återstår möjligheten att så
som inledning för det verkliga anfallet begagna ett utfall 
med angrepp i beräkning att få detta pareradt samt titt 
få en derpå följande svarstöt, hvilken man då parerar 
med återgående i gard, för att genom denna parad be
reda sig den blotta, man egentligen afser att till verkligt 
anfall begaorna Det, första utfallet med dess stöt bör då

Ö  O

göras så kraftigt, att det icke allt för lätt pareras, men 
dock med sparad kraft för det verkliga anfallet, hvilket 
med yttersta fart bör följa ögonblickligt på fiendens af- 
böjda svarstöt. H ärvid  bör man vid parerandet af svar- 
stöten  upplyfta eller nedtrycka den fiendtliga klingan, 
så att vägen för slutanfallet blir fullkomligt öppen under 
eller öfver handen.

D etta  anfallssätt, som dock äfven har olägenheten af 
att erfordra 3 tempo, kan ofta vara ganska fördelaktigt, 
men är dock icke användbart mot en fiende, som fullföl
je r  sitt svar med ett förföljande utfall.

A nfa lls
planet.

Dubbel
anfall
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143. D ubbe lanfa lle t  kan äfven verks tä lla s  m edels t  
f ram m arsch  i stället för utfall i första anfallet  och m ed 
å te rg å n g  i paraden  sam t d e rp a  fö ljande utfall i s lu tan 
fallet. men då m arscherna  hafva två  fo tfly ttn ingar och u t 
fallet b lott en, synes detta  senare  här  v a ra  a t t  fö red raga ,  
helst fienden genom fram m arschen  får a n led n in g  a t t  göra  
s in  svarstöt med reträttu tfa ll ,  hvar igenom  anfa llsp lanen  
fu lls tändig t afbrytes.

M an kan dock äfven göra  d ubbe lan fa l le t  m ed  f ra m 
marsch i det första anfallet —  hvarv id  m an k an  försöka 
at t  genom t ryckn ing  (forgaäe ) undan fö ra  den  f iendtliga 
k l ingan  för att derefter s töta —  och d e r p å  genas t  föl
ja n d e  re trä ttu t fa ll  i de t andra ,  och de t ta  u tan  afvak tande  
a f  fiendens svarstöt, i fall m an p å  fö rhand  vet a t t  d enna  
något lå ter vän ta  p å  sig. D e t ta  an fa llssä tt  h a r  fördelen 
af att endas t  e rfordra  2  röre lser,  m en kan , om m an  m iss
rä k n a r  sig på  den has tighet,  h varm ed  sva rs tö ten  från  fi
endens s ida möjligen kan  följa, lä t t  fö ra n led a  s tö t för 
stöt.

A n fa ii u r  14 4 . Mot en fiende, som man tro r  vara  osäker  i
limen. ^

m arsch och vändningar , kan  man anv ä n d a  a n g re p p  med 
utfall u r  linien. D e t ta  bör, då m an icke k an  u n d g å  att 
härvid  e rb juda fienden en be tyd lig t  fö rö k ad  anfallstafla, 
helst förberedas m ed an g re p p  p å  hans  vapen , p å  d e t  att 
han  under  sjelfva anfallet, om m öjl ig t  är, m å v a ra  b r in 
gad  ur  fattningen och p å  det a t t  hans vär jspe ts  härvid  
m å v ara  så aflägsnad som m öjl ig t;  och d å  a n g re p p  på 
vapnet företrädesvis äro a n v ä n d b a ra  p å  y t t re  s idan , så 
böra  äfven anfall ur l in ien  helst göras  mot d e n n a  sida, i 
synnerhe t  som man härvid, genom  a t t  a n v ä n d a  den  främre 
hälen till u tgån g sp u n k t  för utfallet, hv ilke t  h ä r  m åste  ske 
inåt, närm ar  sig  fienden t i l l räck l ig t  för at t  väl k u n n a  nå 
honom, oak tad t  m an genom  eidorörelsen  af lägsnar sig 
ifrån honom. T ill den b reda  anfallstaflans sk y d d  kan  nu 
äfven handparaden  m ed a rm b å g en  i hö jd  m ed axe ln  bi
draga.
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Utfall med stöt ur linién mot inre sidan är föga an- 
vändbart, emedan man dervid, oin afståndet förut är r ik 
tigt, under  anfallet icke kan nå väl fram, hvarför det, 
om det skall användas, bör föregås af en kort halfmarsch 
eller påbörjad  enkelmarsch framåt. H ärv id  uppkommer, 
utom olägenheten af förökad anfallstafla, svårigheten att 
medelst handparaden säkert kunna skydda denna.

Anm ärkning. Utfallet ur linien strider, likasom 
vinkelstöt från sidan, genom sin excentricitet, mot 
värjföringens så stark t koncentriska lynne. De äro 
i sjelfva verket att betrakta såsom oäkta värjrörelser, 
af hvilka en verkligt stark fäktare icke gerna betje^ 
nar sig-.

145. G år fienden vid stötens afböiande tillbaka med wr/ev-
. ning.

halfm arsch, hvilket är att anse såsom en tillfällig reträtt 
i afsigt att vid svarstöten genast återkomma, så förändras 
för den anfallande härigenom förhållandena icke i någon 
väsentlig mån. Mot en sådan fiende måste man endast 
bemöda sig- att göra anfallet med så öfverlägsen hastig-
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het, att han icke hinner undan. Men stannar fienden ef
ter lyckad parad, utan att genast åter gå fram och stöta, 
så bör han förföljas med enkelmarsch  i förening med 
utfall.

Svarar  fienden efter lyckad afböjning af detta sista 
angrepp och tränger han derunder på med halfmarsch 
framåt, så bör man vid parerandet häraf gå med enkel
marsch  til lbaka på utfallsafstånd.

146. H a r  man på fiendens halfmarsch  tillbaka för
följt med enkelmarsch och utfall och fienden härvid yt
terligare gått en halfm arsch  tillbaka med parad och så
lunda fulländat sin reträtt, så bör man, så framt man vill 
behålla anfallet, följa efter honom med ytterligare en en
kelm arsch  med utfall. Vill man blott återvinna utfalls
afstånd, så ernås detta med en enkelmarsch, afpassad efter 
afståndet, eller, om denna, icke förslår, med en förkortad 
helmarscli.
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147. E n  fiende, son. för anfallet går  tillbaka med 
• e n k e l m a r s c h  eller deremot svarande förflyttning, bör 
äfvenledes förföljas med enJcelmarsch i förening med u t
fall hvarvid den första fotflyttningens längd noga maste 
i f p L s a s  efter det afstånd man för utfallet behöfver vinna.

148 Skulle fienden vid anfallet genast löpa undan 
m ed en 'helmarsch, bör han på liknande sätt förföljas med 
halfm arsch  i förening med u tfa ll, ty han befinner sig då 
ännu ieke på längre afstånd, än att han pa detta satt i 
2 tempo med kraftigt angrepp kan uppnås, eller ock bör 
man lugnt följa efter och med helmarsch  å tertaga utfalls- 
afståndT Till detta senare förfarande har man anledning, 
i fall man tror det vara fiendens afsigt att locka till häf
tigt förföljande, i förhoppning att härunder i skydd af 
sitt vapen kunna vika undan och derigenom föranleda 
den anfallandes uttröttande.

149. Y id  allt förföljande med angrepp, är det af 
största vigt att röra sig med säker samling, för undvi
kande af den förlöpning, hvartill rörelsens fart och u t
sträckning annars sa lätt förleder.

Anmärkning. E n  fiende som flyr och hvarje 
tillbakagående utöfver helmarschen kan med skäl be
traktas såsom flykt — följer man efter eller låter 
man undkomma, allt efter behag.

offensw 150. Ä r fienden för alla nu anförda anfallssätt oåt- 
temv0StoU k uixilig, så synes det såsom skulle man se sig tvungen 

att uppgifva anfallet och inskränka sig för stridens fort
sättande till de medel försvaret har att erbjuda, men ännu 
finnes den möjligheten att icke göra detta på fullt allvar, 
utan blott för syns skull, i akt och mening att, om fien
den anfaller på annat sätt än med enlcelt angrepp  — ty 
detta måste alltid försvarsvis bemötas — genast mot hans 
förberedelse eller inledning genom ett anfall med en- 
helt eller förberedt angrepp  å tertaga den honom erb jrdna  
anfallsinitiativen. Detta blir offensiv tem postöt och är,
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näst det enkla, från början öfverväldigande angreppet, 
a tt  anse såsom det vackraste af alla anfallssätt.

151. Mot ett förberedande angrepp på  vapnet viker 
man undan och öfvergår genast till utfa llsstö t på andra 
sidan. Mot en till förkortadt afstånd påträngande fiende 
göres tempostöten i förening med reträttutfall. Mot en 
inledande spetsförflyttning gör man genast en rak utfa lls
stöt. M ot finten, den b lo t f  till sträckning fullföljda stö
ten, kan man visserligen använda ett angrepp med om
kring  gång, men detta liar dock mindre utsigt att lyckas, 
emedan denna rörelse svårligen kan blifva nog hastig.

o  O  O

H är  är starkt angrepp p å  vapnet med derpå följande ut
fallsstöt det rätta  anfallssättet.

152. M ot en fiende, som för vapnet med den andra särskilda. 
handen — venster mot höger, eller höger mot venster -  imfimcien. 
in träda naturligtvis ombytta förhållanden i afseende på
inre och yttre sidor, men detta medför icke någon egent
lig olikhet i anfallssättet.

153. Mot en fiende af betydligt mindre kroppsstor
lek, hvars arm sålunda äfven är kortare, medför anfallet 
så mycket större fördel, som man då kan träffa honom 
verksamt med sin spets på ett afstånd, der han med sitt 
vapen ännu icke når fram.

154. Olägenheten af att kunna träffas af fiendens 
spets, innan egen spets ännu når fram, tvingar å andra 
sidan den med kortare arm och vapen — ty vapnets längd 
bör egentligen stå i förhållande till armens — till påträn
gande anfall, för att icke längre, än nödvändigt är, komma 
att befinna sig i det högst ofördelaktiga förhållandet att

CD O  O

fortfarande nödgas afvärja anfall, utan att derpå kunna 
svara. Lyckas den kortare att, med undanförande af fi
endens vapen, fram tränga på för honom sjelf passande 
utfallsafstånd, så kommer åter fördelen af kortare häf- 
stänger för rörelserna honom till godo, och han bör der- 
igenom blifva öfverlägsen i hastighet. D en längre har 
-då, för att undgå det för honom ofördelaktiga häruti och
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å terv inna fördelen af det  lä n g re  afståndet ,  in g e n  an n a n  
u tväg  än att  med passande  marsch g å  t i l lbaka ,  m en  hära f  
blir °en  fortsatt r e trä t t  lä tt  nog  den n a tu r l ig a  fö ljden, 
så fram t den kor ta re  fortfa rande t rä n g e r  på. B å d a  hafva 
så lunda  h ä r  öfvervägande fördel a f  a t t  anfalla,  m en  den 
kor ta re  b ö r  vid sam m anträffandet blifva tv u n g e n  att a f-  
värja åtminstone det föi'sta ang reppet.  R e trä t tu t fa l le t  äi 
för den längre  vid t i l lb ak a g äe n d e t  sä rsk i ld t  p a s sa n d e  och 
användbart.

Värja mot 155. S am m a fö rhå llande eger  rum  i fö rhö jd  g ra d  
mellan 2:ne s tr idande, af hv i lk a  den ena  är  beväpnad  
med värja och den and ra  m ed ba jonettgevär.  D e n  senare  
h ar  här  det läng re  vapnets  fördel a t t  k u n n a  träffa  förr  än 
det kortare ,  men detta  m otväges af den o lä g en h e ten ,  att 
vapnet är  så betyd lig t m ycket ty n g re ,  at t  rö re lsens  h a 
stighet svårligen  k an  kom m a at t  m o tsvara  den hastighet,, 
med hvilken  värjan kan  föras. H ä r t i l l  kom m e r ,  a t t  båda 
h än de rna  äro vid vapnet bundna ,  h v a re m o t värjfäk taren ,  
om han lyckas kom m a förbi den f iendt l iga  spe tsen ,  lä tt 
nog med bakre  handen  k an  g r ip a  om p ik e n s  skaft,  g e -  
värspipan, hvarefte r  hans m o ts tåndare  bör  v a ra  a t t  anse 
såsom förlorad. D å  det kor ta re  vapnet,  för at t  kunna  
begagnas, tv ingar  till bes lu tsam t f ra m trän g a n d e  och det 
längre vapnet a f  sam m a an led n in g  a l l t  för lä t t  fö ran leder  
ett fortsatt, t i l lbakagående ,  så l igger ,  m ed  an tag a n d e  af 
mod och bes lu tsam het å b å d a  sidor, i be ty d l ig  m ån  den 
m oraliska öfvervigten på  det k o r ta re  vapne ts  sida, u n d e r  
det at t  den m aterie la  öfvervigten  t i l lhö r  de t  läng re .  F ö 
res derem ot det ko r ta re  vapne t m in d re  m o d ig t  och be
slutsamt, så äro förde larna  he l t  och hål le t  p å  de t  läng re  
vapnets sida.

156. M ot ett så lä t t  vapen, som v ä r ja n  är, ege r  ba
jone t tgeväre t  en särskild  m aterie l fördel,  h v i lk e n  bes tår  
deruti, att det för sin tyngds  sku ll  b lir  sv å r t  att med 
värjan parera ,  m en  detta  ä r  dock  icke af  den  betydenhet,  
att öfverlägsenheten der igenom  gifvet k an  t i l lk o m m a bajo
nettgeväret.
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157. S å  sn a r t  vä r jfäk ta ren  h u n n i t  så  n ä ra  in p å  b a -  
jo n e t t fäk ta ren ,  att h an  n å r  fram m ed en verksam  stöt, 
b lifva s t r id s fö rh å l lan d en a  gifvet till hans fördel och fort
fara  a t t  va ra  detta ,  så  lä n g e  han- k an  hålla  sig  innanför  
det lä n g re  vapne ts  spe ts ;  får ba jone t t - fäk ta ren  åter, an 
t ingen  genom  h as t iga re  t i l lb ak a m a rsc h  e l ler  genom  vap
nets fa t tan d e  till fö rko r tn ing ,  til lfälle a t t  å ter  stöta, så 
å te rv inner  han i förra fallet det längre  vapnets  fördel att 
förr  n å  fram, och i de t  se n a re  blir han  genom  sin stöts 
större s ty rk a  un g e fä r  l ika  s ta rk  i an g rep p e t ,  eh u ru  han 
fortfarande, i följd a f  s ina  ty n g re  och m era  bu n d n a  rö 
relser,  äfvensom af  den  ofu lls tänd igare  be täckn ing ,  som 
hans vapen lem nar ,  i sk y d d e t  b ö r  blifva under lägsen .
B lir  afs tåndet genom  på ru sn in g  så kort,  at t  b a jo n e t t 
spe tsen  alls icke kan  användas ,  'så å te rs tå r  at t  till s töt a n 
vända  kolfvens bakplåt,  hvarv id  ba jonettspe tsen  kastas 
bakå t  i fö re n in g  m ed läm plig  rum förändring .  M otsvar ig  
röre lse  å  vä r jfäk ta ren s  s ida  ä r  at t  kasta  spetsen  bak å t  
<>ch m ot fiendens ans ig te  anv ä n d a  k n a p p e n  p å  värjfästet.
B åde  det  ena  och de t  a n d ra  a f  dessa förfaringssä tt  är, då  
så väl b a jo n e t tg e v ä re t  som vär jan  äro afsedda at t  verka 
ined spetsen ,  a t t  anse  såsom o re g e lb u n d n a  rörelser,  föran
ledda  en d a s t  der igenom , at t  m an  r å k a t  i et t  falskt läge.
D e tta  bör  dock  m ed någon  bes inn ing  i de a l lra  flesta fall 
ku n n a  undv ikas .

A n m ärk n in g .  A n d ra  sä tt at t  gå  till väga lå ta  
hä r  äfven tä n k a  s ig ; såsom a t t  m ed  den fria handen  
aftaga  h u fv udbonaden  och slå  d e n n a  i ans ig te t p å  fi
enden ,  för at t  de r igenom  så förvirra  honom, att man 
b lir  honom  öfverm äk t ig ,  e l le r  å bajonettfäk tarens 
sida, at t  m ed  gevä rs låse t  s tö ta  m ot fiendens ansigte, 
e l le r  m ed den sä n k ta  ko lfven  mot kö n sd e la rn a ;  men 
allt  s å d an t  bör ö fverlem nas åt den egna  uppfinn ingen  
och k a n  ej rege lb indas .

158. Ä r  fienden b e v ä p n ad  m ed svärd , d. v. s. e t tF ,g |™ < 
stö tvapen , som ti l l ika  eg e r  den m assa och afvägning, at t  sabei.

Fäktlära. ^
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det är lämpligt till hugg, så förändras härigenom  för 
värjfäktaren anfallsförhållandena icke på annat sätt, än 
att fiendens försvarsrörelser blifva tyngre,-hvilket för den 
förre måste vara fördelaktigt. Detta uppväges dock i 
betydlig mån deraf, att fiendens stötar blifva kraftigare 
och att° han vid svaret, riposten, äfven kan använda hugg 
eller hugg och stöt i samband med hvarandra. H ärvid  
uppkommer äfven den möjligheten, att fienden lätt nog 
kan komma att försöka att med ett hugg  afbryta angrep
pet. Detta försvarssätt är visserligen för honom högst 
vådligt, emedan, om stöt och hugg  sammanfalla i ett 
tempo, hugget icke direkt hindrar stötens framgång, men 
det innebär å andra sidan för den angripande väijfäkta- 
ren faran af att få hugg  för stöt, emedan icke heller han 
är skyddad för hugget.

159. D å  sabeln, i den mån han är rak, kan betraktas 
såsom en art af svärd, hvilket, med bibehållande af möj
ligheten att stöta, företrädesvis är konstruera dt för hugg, 
så gäller för värjfäktaren mot sabelfäktaren samma an- 
fallsförhållanden som mot svärdfäktaren, endast med den 
skilnad, att hugg för stöt då blir mera att befara.

Värja mot 160. F ö r  fienden dolk, med livilken han, om han 
förstår sin sak, ganska väl kan parera  värjstötar, så fram
träda här i sin största tydlighet det längre och det kor
tare vapnets ömsesidiga fördelar och olägenheter.. Så 
länge värjfäktaren lyckas att hålla sin spets mellan sig 
och fienden, äro alla fördelar på hans sida, men lyckas 
det dolkfäktaren att afböja denna spets och tränger han 
derefter så häftigt på, att värjfäktaren icke hinner undan, så 
blir den förre så gifvet öfverlägsen, att för värjfäktaren intet 
annat återstår, än att med den fria handen söka gripa om 
dolkfäktarens arm och sålunda afhålla honom från att stöta 
till, men härigenom öfverföres striden från fäktningens 
till brottningens område. Det längre vapnet har här, så 
framt första stöten ej lyckas, den stora moraliska olägen
heten att föranleda häftig och fortfarande reträtt, hvartill 
dessutom icke alltid finnes utrymme.
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Anmärkning. Beväpnar man tappert folk med 
korta vapen, så tvingar man dem att tränga fram. 
Rom arena hade korta vapen; Gustaf Adolf förkortade 
sitt infanteris pikar betydligt i förhållande till fien
dens; K arl X II :s  svärdbeväpnade ryttare voro de 
polska lansbeväpnade gifvet öfverlägsna, och äfven i 
våra dagar har  med korta gevär och sabelbajonetter 
beväpnadt lätt infanteri särskildt utmärkt sig i bajo
nettanfallet och handgemänget.

161. F ö r  ba jonett fäk taren  gä l la  sam m a g ru n d fö rh å l - l  

la n d en  vid anfallet  som för  värjfäk taren .  B å d a  äro b e 
väpnade  m e d  s tö tvapen, och då  endast  den  del a f  bajo
ne t tgevä re t ,  som ligge r  framför den  f räm re  handen , ä r  af- 
sedd  att an vändas  till stöt och parad ,  så k an  med skäl 
•den f rä m re  handen  anses föra vapne t m ed den bakre  h an 
dens  t i l lh je lp ,  och förhå llandenas l ikhe t  blir d å  ganska  
klar.  D en  hufvudsak ligas te  sk ilnaden  mellan  värjan  och 
b a jo n e t tg ev ä re t  l ig g e r  då tyd ligen  i de b åda  vapnens 
■olika tyngd ,  och den del af geväre t ,  som l ig g e r  bakom 
främ re  handen ,  k o m m e r  då  att m otsvara fästet,  hvilket, 
til l  följd af vapne ts  tyngd ,  längd  och afvägning , måste 
skö tas  m ed b åd a  händer.

162. R a k a  s tö ta r  både på  inre  och y t t re  sidan äfven- 
som u n d ers tö ta r ,  spe tsförf ly ttn ingar  både  u n d e r  och öfver 
d e t  f iendt l iga  vapne t  sam t an g re p p  på vap n e t  blifva för 
l ia jonettfäk taren  m öjl iga  och användbara ,  m en  då vapnets 
ty n g d  och grö fre  kons truk tion  icke m edgifva den frihet 
och  finhet i rö re lse ,  som för värjfö r ingen  är  u tm ärkande ,  
*å blifva de  rö re lse r ,  som h ä ra f  äro beroende, icke v e rk 
stä l lba ra .

163. V id  s tö ten  sänkes  spe tsen  genom  kolfvens u p p 
lyftande af den  bak re  handen ,  r ik tas mot fiendens b röst 
och framföres a f  främue handen  med til lh je lp  af den bukre, 
som h ä rv id  g ifver  fart och ef te rtryck  åt rörelsen. M ot 
fiendens liufvud e l le r  u n d e r l i f  kan  stöten genom  m indre  
e l le r  s tö rre  hö jn ing  af  kolfven äfven r iktas. V ap n e t  rö r

fiSlillPpS
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sio- härvid kring sin af främre handen understödda tyngd
punkt, hvarvid liandens höjd lämpas efter stötens riktning. 
D å vapnet i gard måste anläggas å inre sidan af k rop
pen, bröstsidan, så kan det vid stöten icke, såsom värjan,, 
komma fullt i anfallsplanet, men detta h ind rar  icke att 
o-ifva spetsen riktning mot hvilken punk t som helst å fi
endens bröst, hufvud eller underlif. H öjdpunkten  å bröst- 
hvälfningen är här, likasom vid värjstöten, den egentliga
anfallspunkten.

164. Äfven spetsförflyttningarna  under eller öfver 
det fiendtliga vapnet ske medelst kolfvens höjning eller 
sänkning, hvarvid främre handen stadigt fasthåller och 
understöder gevärets tyngdpunkt. Vid angreppen p å  
vapnet, hvilka motsvara värjföringens battuter, utföres 
deremot rörelsen hufvudsakligen af främre handen och 
armen, hvilken härvid kraftigt men ej fullständigt sträckes..

165. Bajonettgevärets tyngd är ensam tillräcklig att 
fföra utfallets användande vid bajonettstöten svårt och 
derigenom mindre tjenligt, emedan dervid måste upp
komma en betydlig framvigt, som hvarken af bakre ar
men, såsom vid värjföringen, eller af någonting  annat 
kan motvägas, och dertill kommer, att det skydd för 
hufvudet, som vid utfallsstöt med värja, genom p arerp lå -  
t.ens framförande på lämplig höjd, med stor säkerhet kan 
vinnas, här saknas.

166. Detta senare förhållande kan hafva varit en 
hufvudsaklig anledning till uppkomsten af den i främ
mande arméer brukliga Icaststöten, hvarvid man, i stället 
för att under skydd af sitt vapen tränga fienden så nära 
in på lifvet, att man, med bibehållande af s tyrka och sä
kerhet i dess förande, mot honom kan använda sin ba
jonettspets, i det närmaste gifver vapnet ur sina händer 
medelst en så lång och osäker stöt, att man svårligen väl 
kan bestämma dess riktning, och att man,- om fienden 
kraftigt parerar densamma, med ännu större svårighet kan 
till eget skydd återhemta sitt tunga vapen.
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167. D en stora fram vigt, som vid utfallsstöt med ba
jonettgevär, såsom ofvan blifvit anmärkt, måste uppkomma, 
gifver redan giltig anledning att söka föra detta tunga 
vapen mera koncentriskt, det är med starkare samling, än 
utfallet medgifver; det måste då vara ett stort fel mot de 
mekaniskt gymnastiska lagarna att, såsom vid utfall med 
kaststöt inträffar, i möjligaste grad utsträcka rörelsen och 
sålunda öfverdrifva den felaktiga excentriciteten. Icke 
utan skäl har derför P . H. Ling, den svenska bajonett
fäktningens uppfinnare, vid detta vapens förande bort- 
leinnat utfallsstöten och alldeles icke satt kaststöten  i 
fråga. V apnets  tyngd fordrar, så vida man fortfarande 
skall vara herre öfver detsamma, en någorlunda jemn af- 
vägning med stöd i närheten af tyngdpunkten och der- 
jemte stark samling i ställning, marsch och vändningar. 
Dock kan det icke nekas, att utfallet äfven vid bajonett
fäktning, efter tillräcklig öfning i marscher, kan komma 
till användning, blott tillräcklig måtta i stegets längd 
iakttages.

168. Mellan den med främre handens bibehållna 
fattning om tyngdpunkten verkstälda vanliga stöten och 
den utan tvifvel felaktiga haststöten  finnes den förlängda 
stöten, långstöten, hvilken verkställes med framsträckning 
af båda armarna, hvarvid den främre handen släpper sitt 
tag om tyngdpunkten och åter fattar geväret strax fram
för varbygeln med stöd mot denna. Denna stöt har för
delen af att nå så mycket längre fram än den vanliga 
stöten, att den derigenom ersätter utfallet, men den har

'  o  '

olägenheten af att vara mera svä.fvande och osäker. Med 
sorgfällig och tillräcklig inöfning kan den blifva fullt an
vändbar. Hufvudsakligen ä r  härvid att iakttaga, att man 
icke genom den främre handens osäkra fattning blott
ställer sig för en afväpning. Långstöten  går äfven bättre 
in i anfallsplanet än den vanliga stöten.

169. Såsom motsvarande det närmande till fienden, 
som genom fotflyttningen vid utfallet vinnes. kan man 
■äfven använda halfmarsch framåt, hvarigenom utgångs-
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punkten för stöten, den främre axeln, kan närm a sig fi
enden fullt så mycket som genom utfallet. M an kan då, 
om anfallet icke lyckas, i nästa tempo med halfmarsch 
tillbaka, under parerande af fiendens svarstö t, å tergå i 
gardställning. Denna marsch är dock, då till följd af 
vapnets tyngd och läge härvid nagon vackling lätt in
träffar, ganska svår att med säkerhet och fart till full u t
sträckning verkställa.

170. Enkelm arschen fram åt med sin s tarkare  sam
ling och större stadga är derför vid angrepp med van- 
i;o- stöt att föredraga framför halfm arschen, oaktadt den 
har två fotflyttningar, af hvilka blott den sista kan sam
manfalla med stötens fulländande. F ö r  å tervinnande af 
vanligt afstand användes da enlcelmcirscli hvai— 
under man utan någon af marschen härrörande svårighet 
kan parera fiendens ripost.

171. Ä r man vid anfallet på så långt afstånd från 
fienden, att man icke med enkelmarsch kan nå honom, 
användes helmarsch fram åt, hvilken, då man härvid, när 
stöten fulländas, inträder i gardställning, har ungefärligen 
samma fördelar som enhelmarschen. V id  bajonettanfall,, 
då framträngandet i massa är hufvudsak och något til 1— 
bakavikande från det rum, man en gång vunnit, icke bör 
få ega rum, är utan tvifvel helmarsch med vanlig stöt 
det rätta anfallssättet. Möter soldaten härvid en fiende,, 
som mot honom använder kaststöt, så bör han vara be
redd att kraftigt afböja denna och derefter med häftigt 
påträngande sätta fienden ur stånd att förnya så vidlyf
tiga angreppsrörelser. Han bör äfven hafva lärt att mot 
en fiende, som angriper med utfall, använda tempostöt 
mot ansigtet.

L72. Om det är af vigt, att handen vid värjans fö
rande blifver stadig och ej sväfvar ut åt sidorna, så är 
detta vid bajonettgevärets förande för den främre han
den, bärlianden, ännu vigtigare, emedan derpå möjlighe
ten af detta tunga vapens koncentriska förande egent
ligen beror.
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173. P å  fö rk o r ta d t  afstånd, d. v. s. då  man kommit 
f ienden för n ä ra ,  för att k u n n a  an v ä n d a  sit t  lå n g a  vapens 
spets, k an  m an fatta  v a p n e t  till förkortn ing . V il l  man 
h ärv id  b ibehå l la  fördelen  af  at t  k u n n a  rö ra  vapnet k r ing  
sin ty n g d p u n k t ,  hv i lke t  o tv ifve lak tig t ä r  m e k an isk t-g y m -  
nas tisk t  r ik t ig t ,  så kas tas  vapne t så  m y c k e t  t i l lbaka ,  at t  
den b a k re  h a n d e n  kan g r ip a  om gevärets  tyn g d p u n k t ,  
hvare fte r  spe tsens  r ik ta n d e  vid stöten (korts tö t) verk- 
ställes a f  den fram em ot ba jonetthalsen  fa t tande  främre 
handen.

174. G en o m  fö rko r tn ing  u n d v ik e r  m an n ö d v än d ig 
heten  a t t  u r  de t  fö rko r tade  afs tåndet  g å  t i l lb ak a  för at t  
ku n n a  b r u k a  sin spets. H a r  man kom m it fienden ännu  
n ä rm a re  och så nära , a t t  icke en g ån g  korts tö ten  kan  
användas ,  så åters tå r ,  såsom förut ä r  näm ndt,  om m an 
icke vill e l ler  k a n  vika t i l lbaka ,  at t  kas ta  spetsen  bakåt,  
g r ipa  m ed  främ re  handen  om kolfhalsen  och använda  
kolfvens b ak p lå t  till s töt m ot ans ig te  eller b rös t  (kolfs tö t). 
G öres  d e n n a  s tö t  från fö ru tg å en d e  fö rkor tn ing ,  så rö r  sig 
äfven h ä r  g ev ä re t  k r in g  sin ty n g d p u n k t  och röre lsen  för
s iggår  deriwenom med stor  lä tthet.  Vill m an  efter miss-

Ö O  O

lyckad kolfs tö t  g å  t i l lbaka  och p å  sam m a g å n g  lä g g a  g e
väret i van l ig t  ga rd lä g e ,  så ske r  detta  genom  gardom by te  
ti l lbaka ,  hv i lk e t  då  lå te r  verks tä l la  sig  u tan  ä n d r in g  i 
h än d e rn as  fa t tn ing  och så lu n d a  m e d  full m öjl ighet  att af- 
värja en f iendtlig  svarstöt.

175. Ä fven  från g a rd lä g e t  kan  m an i förening med 
gard o m b y te  fram åt e l ler  t i l lbaka ,  bakå t  e l ler  inåt, öfvergå 
till fö rk o r tn in g  eller  kolfstöt, äfvensom genom  m otsvariga 
ru m fö rä n d r in g a r  å te rg å  i g a rd ,  och allt det ta  g ifver til l
fälle till m å n g fa ld ig  sam m an sä t tn in g  af öfningar, hvilka, 
om de o ck så  ej i s tr iden  kom m a till s tor användn ing , 
likasom  h var je  an n a n  g ym nas t isk t  r ik t ig  och r ä t t  utförd 
rörelse, hafva värde  såsom disc ip linerande och k ra f tu t
veck lande  m il i tä r isk t  b ildn ingsm edel.

17(5. T il l  fö rk o r tn in g  kan geväret fattas, äfven u tan  
att b a k re  h an d e n  s lä p p e r  sit t  tag  om kolfhalsen. D e t
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tillbäkaryckes då af denna hand, så långt armens längd 
medgifver, hvarunder främre handen släpper sitt tag och 
återfattar geväret närmare mynningen, hvarefter stöten 
kan verkställas. F rån  denna fattning kan man på möt
ts varigt sätt återfatta geväret till vanlig längd, men icke
öfvergå till kolfstöt.

D å emellertid striden pa förkortadt. afstand alltid äi 
att anse såsom ett undantagsförhallande, i hvilket man 
icke bur dröja längre, än alldeles nödvändigt är, så är 
säkerligen detta förkortningssätt i de a ll ia  flesta fall fullt 
ändamålsenligt och för striden tillfylljjstgörande.

177. I  bajonett- såsom i värjföring kan angreppet 
förberedas genom angrepp på fiendens vapen, äfvensom 
ii varje enkelt angrepp till fin t kan begagnas. F in ten  
kan äfven genom föregående rörelser förberedas eller in
ledas; man bör dock härvid icke glömma, att, huru  loc
kande fintens fördelar än äro, de dock mot en beslutsam 
fiende fullt uppvägas af det tillfälle man dervid erbjuder 
honom till motangrepp.

178. D et enkla angreppet blifver alltid det säkraste. 
Detta gäller i bajonettstriden så m ycket mera, som det 
egna skyddet här är svagare än vid värjföringen, i 
följd deraf, att den sköld, som värjans parerplåt,  rä tt  an
vänd, kan utgöra, här alldeles saknas. V id  anfallet lig
ger sålunda här det egna skyddet egentligen deri, att 
man genom angreppets farlighet tvingar fienden att skydda 
sig sjelf, hvarför man också, mot en dumdristig  och be
sinningslös fiende allt för lätt kan få stöt för stöt. Så 
mycket mindre har man då, vid det verkliga samman
träffandet, tid att inlåta sig på konstigare inledningar och 
förberedelser.

179 Så väl mot värjfäktaren som mot svärd- och 
sabelfäktaren har bajonettfäktaren hela fördelen af det 
längre vapnet, så länge han kan hålla sin spets mellan 
sig och fienden, och han kan äfven, sedan denne kommit 
förbi hans spets, möta honom med kortstöt. blott han väl 
aktar sig, att fienden icke må gripa om hans gevärspipa,



—  h v ilk e t b äst u n d v ik es genom  a tt föra låg  spets — ocli 
fru k ta n  fö r k o r ts tö te n  bör, om fienden k ä n n e r till den 
sam m a, i b e ty d lig  m ån b id ra g a  a tt h e jd a  lians häftiga 
p å trä n g an d e . M ed  fö rk o r tn in g  b lifva  dock  både stö tar 
och h u g g  sv å ra re  a t t  väl p a re ra .

180. M o t d o lk fä k ta re n  äro  fö rd e la rn a  s tö rre  än m ot 
d en , som  för värja , svä rd  e lle r  sabe l, em edan  b a jo n e tt
s tö ten  ä r  fö r s ta rk  för a tt m ed  d o lk en  k u n n a  väl p a re 
ras och em edan  m an än n u  m ed v apne t i fö rk o rtn in g  kan 
hå lla  fienden  p å  e tt a fstånd , d e r  han  m ed s itt k o r ta  va
pen  ick e  k a n  skada.

181. I  den  m ån en p ik  ä r  lå n g  och derigenom  m in
d re  h a n d te r lig , b lir han  i h an d g em än g e t m ind re  an 
vändbar. H a n  u p p h ö r, a l lt  som  han fö rlänges, a tt k u n n a  
b eg ag n as såsom  fäk tv ap en  och b lir  eg en tlig en  e tt af- 
hållsvapen , h v ilk e t, an v än d t i s lu ten  m assa, m ö jligen  k an  
fö rh in d ra  m in d re  b es lu tsam m a fienders fram trän g an d e  till 
lian d g em än g . B lir  m assan  sp rän g d  —  och de t kan  hon 
a f  m å n g a  a n le d n in g a r  blifva — så ä r  den lån g a  p iken  
d e re fte r  til l  m y c k e t h in d e r  och föga g ag n . A  an d ra  si
d an  e rb ju d e r  d o lken , d e t k o rtas te  vapnet, så  r in g a  skydd , 
a tt den  såsom  fäk tv a p en  äfven b lir u n d e rh a ltig . D en 
ä r  eg e n tlig en  e tt m ordvapen . E n d a s t sv ä rd e t m ed dess 
a fa rte r  v ärjan  och sabeln , i h v ilk en  sen are  äfven  y xan  i 
m er e lle r  m in d re  m ån in g å r, sam t den  k o r ta  p ik e n  kunna 
så ledes anses såsom  eg e n tlig a  fäk tvapen . Y xan  ä r  i sig 
s je lf  endast an fa llsv ap en  och fo rd ra r  såsom  skydds-vapen  
h jelm , sk ö ld  och h a rn e sk , d. v. s. fu lls tän d ig  ru stn ing . 
D en  h a r  o ck så  m ed d en n a  såsom  vapen  kom m it u r  b ruk .

182. D e t ä r  i sia' s ie lf  ty d lig t, a tt för s v ä r  dfäk t  ar e n ,svärdet o a°  J J , ,, „„ sabeln.
så  v id t som  hans v ap en  ä r  stö tvapen , sam m a anfallsför- 
h å llan d e n  äro  g ä llan d e  som  fö r v ä rjfäk ta ren , endast m ed 
den sk iln ad , som  u p p k o m m e r a f  svärde ts s tö rre  ty n g d , 
hv ilken , p å  sam m a g å n g  den  g ö r stö ten  k ra ftig a re , i viss 
m ån fö rse n a r  b åd e  an fa lls -  och fö rsvarsrö relser. V ä r jfä k 
ta re n  bö r så lu n d a  väl k u n n a  h in n a  a tt afbö ja  sv ä rd fäk -

KAP. 4.  —  ANFALLET.
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tårens stötar, om också detta till en viss g rad  försvåras 
derigenom , att han då skall möta e tt tyngre vapen med 
ett lä tta re ; men då till svärdet antages höra, a tt det äfven 
skall läm pa sig för hugg, så har det h äru ti en fördel, 
som hos värjan icke motväges af någonting annat än den 
o-rad af större lätthet, hvarm ed hon kan föras. M en skall 
å andra sidan hugget ega tillräck lig  kraft a tt försätta  fi
enden ur stridbart skick, så m åste huggvapnet endera  ega 
en någorlunda betydlig  tyngd, eller ock dess egg vara så 
hård och skarp, att den. detta förutan, blifver genom trän
gande. E ndast de dyrbaraste vapen kunna ega denna 
grad af skärpa; för flertalet af dem, som skola föra va
pen, återstår sålunda intet annat, för v innande af k raftig t 
hugg, än att öka vapnets tyngd  och derigenom  äfven för
minska dess handterlighet.

183. Den förlust i stridsförm åner, som i förhållande 
till värjfäktaren härvid uppkom m er, ersättes dock i be
tydlig  grad deraf, att denne, då han finner sig angripen 
med hugg, nödvändigt, så länge ett sådant angrepp  räcker, 
måste gå strängt försvarsvis till väga och detta  vanligen 
äfven med reträtt, em edan huggen, till följd af a tt spet
sen derunder beskrifver vida större k rok lin ier än vid stö
tarna, äro svårare att väl iakttaga. F ö r  det angrepp, 
hvars form och rik tn ing  man icke k la rt uppfattar, bör 
inan näm ligen gå tillbaka; då  detsam m a afstannar, har 
man att åter i sin tu r gå angripande fram.

184. H uggen böra hufvudsakligen vara handledsrö- 
re lse r, verkstälda med största m öjliga sm idighet och 
kraft i fullt bestäm da rik tn ingar, nedåt och från  sidan, 
men armens bidragande rörelser få ej vara  stela. Arm 
bags- och axelledernas böjningar och sträckn ingar böra gå 
med full frihet och läm pas efter det afstånd, hvarpå  fien
den befinner sig.

185. B land huggen närma sig de i lod rä t riktning 
gående nedhuggen mest till stötarna, em edan de gå i 
samma lodplan, och då de äfven gå från ena eller andra 
sidan öfver fiendens vapen, hafva de närm aste likhet med
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spetsöfverstötarna och kunna afböjas med samma parader 
?om dessa. Så väl flera hugg som hugg och stöt kunna

O O  Ö  “

i ett anfall förenas. Det är då det sista hugget eller stö
ten, som utgör det egentliga angreppet. Allt det föregå
ende är inledning dertill.

186. Den jemnvigt mellan angrepp och skydd, som 
vid värjföring förefinnes och som gör värjan till det 
egentliga fäktvapnet, saknas redan vid pikföringen, eme
dan skyddet der, af brist på någonting motsvarande pa- 
rerplåten, är jemförelsevis försvagadt. I huggstriden 
eger detta förhållande äfven rum, ty fästet med byglarna 
kan visserligen vara till skydd för handen, men icke för 
hufvudet, och då härtill lägges den anmärkta svårigheten 
för den parerande, att väl iakttaga huggens gång, i syn
nerhet då flera hugg, under skickligt begagnande af klin- 
gans svängkraft, med hvarandra sammanbindas, så synes 
det att skyddet här är angreppet underlägset, så att den 
parerande oftast ser sig nödsakad att äfven använda re
trätten, för att i sin tur åter gå fram med angrepp. Hugg
striden tager derför naturligen karakteren af ett lifligt 
fram- och tillbakaryckande under omvexlande anfall och 
försvar; dock får den anfallande vara på sin vakt mot 
förlöpning, ty den, som i skydd af sitt vapen lyckligen 
håller stånd, har vid riposten stor fördel mot den, som 
för våldsamt rusar åstad.

187. I  förening med sidohugg äro utfall ur anfalls- 
linien med deraf följande vändningar fullkomligt på sin 
plats. Utfall i linien äro deremot, i den mån vapnet 
blifver tyngre, mindre användbara, helst den bakre armen 
här icke såsom motvigt lämpligen kan användas; half 
och helmarscher äro i huggstriden, jemte utfallen ur linien, 
de rätta förflyttningssätten.

188. Vid förening af hugg och stöt i ett angrepp 
kan så väl hugget föregå stöten, som stöten hugget. Då 
hugget riktas mot hufvudet, antingen såsom nedhugg 
eller sidohugg, så bör härigenom bröstet, som är stötens 
egentliga mål, vid parerandet lätt blifva blottadt. Ett
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eller flera hugg kunna s å s o m  in ledning  och fint begag
nas. A tt inleda anfallet med en låtsad  stöt, ä r derem ot
icke så läm pligt, både derför a tt stöten synes m indre ho
tande än hugget — och det är fintens uppgift a tt hota -
och derför a tt man för m ycket äfventyrar ett angreppet 
afbrytande mothugg. Sådant låter m ot låtsade hugg  m in
dre lätt verkställa sig.

189. M ot bajonettfäktaren har svärd- och sabelfäk- 
taren samma anfallsförhållanden som värjfäk taren , med 
tillä gg  af de stora fördelar, som hugget dessutom  erb ju
der, men med afdrag af värjans större lä ttrö rlighet. 1 ör- 
delen af hugget jem te  vapnets under alla förhållanden 
tillräckliga massa och hållbarhet gö r svärdet och sabeln 
jem te bajonettgeväret till de egen tliga krigsvapnen . Mot 
dolken är o svärdets och sabelns fördelar tyd ligen  äfven 
större än värjans, ty  huggen kunna med detta  vapen svår
ligen pareras.

190. A lla nu anförda förhållanden gälla  för både 
svärdet och sabeln. Skilnaden dem em ellan är, a tt det 
förra till sina egenskaper närm ar sig värjan, det vill säga 
har bättre stöt och större allm än rö rlighet, då den senare 
ligger närm are yxan, d. v. s. eger m era tyngd  och star
kare huo-o-,  hvarför den också till detta  angreppssätt

o  ~  J
företrädesvis bör användas.

191. Mot ry ttare befinner sig den, som strider till 
fots, naturligen i defensivt förhållande, men detta kan 
dock icke hindra, att om ständigheterna kunna föranleda 
honom att blifva den anfallande. A tt angreppen  då, så 
vidt de afse ry ttaren  sjelf, måste rik tas u p på t, ä r genast 
tydligt, men detta  förändrar de öfriga förhållandena icke 
i någon väsentlig  grad. M en här fram träder den om
ständigheten, a tt tillfälle till att rik ta  en stöt eller ett 
hugg mot hästen som oftast måste erb juda  sig, och erfa
renheten ta lar stark t för den nästan oöfvervinneliga svå
righet, som, om detta  lyckas, för ry ttaren  m åste inträda, 
att förmå den sålunda sårade hästen a tt å te r gå fram
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mot den, som sårat honom. Bajonettfäktaren har genom 
sitt vapens längd i denna strid betydlig fördel i jemfö- 
relse med värj-, sabel-, eller svärdfäktaren, och han bör 
icke blifva den underlägsne, ty ryttaren bör icke kunna 
ostraffad kom m a honom så nära, att han kan använda 
sin sabel eller sitt svärd. A r denne åter beväpnad med 
lans, så når  han härmed visserligen längre än bajonett
fäktaren, men lansens långsammare och tyngre rörelser, 
härrörande deraf att den måste föras med en hand, gifva, 
om första stöten dermed icke träffar, bajonettfäktaren till
fälle att med häftig marsch tränga in på ryttaren och 
dervid till angrepp begagna sitt vapen.

Anmärkning. Allt det föregående förutsätter jemn 
mark; der h inder möta, måste den anfallande öfver- 
vinna äfven dessa.





F ä k t l ä r a .





TKEDJE AFDELNINGEN.

Femte kapitlet.

Försvaret.

P arera  med handen och ripöstera med armen.

192. E h u ru  afvärjandet, såsom i det föregående blif- 
vit anm ärkt, icke är tillräck lig t för att försvaret med se
ger skall kunna utföras, ser sig dock den, som af sin fi
ende anfalles, nödsakad att för eget skydd afvärja angrep
pet, för a tt sedan i sin ordning medelst angrepp afgöra 
striden till sin fördel. E g e t skydd måste näm ligen vara 
stridens närm aste ändam ål, fiendens besegrande kommer 
derefter. K an  detta  förenas i en enda handling, ett enda

Fäktlära. ^

I  all- 
mänhet.
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tempo, så utgör detta försvarets höjdpunkt, det bäst ut-

W ^ ^ Ä f v e n  at<_ dert;11 tv ;ngas a f det fiendtliga

angreppet, kan man frivilligt välja  a tt gå försvarsvis til 
v ä S  A nledningar dertill äro: a tt man anser s,g, svagare 
än°fienden ehuru dock icke så m ycket, att m an behöfvei 
misströsta om segern, ty  då är det förtviflade anfallet så
som sista m öjlighet vida bättre, än ett svagt fo rsva!, 
ma“  känner sig säker i u tförandet at försvarsrore serna, 
men derem ot icke så säker i anfallsrörelserna; ellei att 
man vet fienden vara m ycket ifrig, så a tt han  la tt förlö
per sig, hvarigenom  man med all sannolikhet kan  komma 
i tillfälle att, efter lyckadt afvärjande, med fram gang be-
svara anfallet, ripostera. ^

194. E°'de ej försvaret vid afvärjandet till sin for
del den" lä tta re  rörelseform en, så vore det, m ed antagande 
af lika kraft och skicklighet hos båda  de stridande, 
i sio- sjelf omöjligt, emedan anfallet alltid  börjar samman- 
träffningen och sålunda afvärjandet, om dertill fordrades 
lika ansträngning, alltid skulle kom m a för sent. M ojhg- 
heten deraf beror således ju s t pa  den enklare, den lät
tare och derför hastigare utförda rörelseform en.

195 A f en försvarsställning m åste m an fordra, att 
den skall vara sådan, a tt man m ed m insta m öjliga an
strängning, d. v. s. på kortaste m öjliga väg, skall kunna 
m öta° och afvärja fiendens angrepp. D e tta  blifver gard- 
ställning. Men då på afvärjandet, för segerns vinnande, 
måste följa angrepp, så m åste m an af gardstallm ngen 
äfven fordra, a tt den skall vara sådan, a tt ofvergangen 
från afvärjande till angrepp deri kan  ske med största m öj
liga lätthet. F ö r huru  detta kan  vinnas är i kap itle t 0111

gardställningen närm are redogjordt.
196. F ö rsvare t består af afvärjandet och svaret, 

hvilket senare alltid  måste vara e tt angrepp, ehuru det 
utföres i gardställning. I  försvaret ingår sålunda al ven 
angreppet, hvilket i anfallet är helt och h å lle t herskande. 
I  försvaret är angreppet fullt så väsentlig t som afvarjan-
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det, em edan endast derigenom  segern, hvilken är stridens 
ändam ål, kan vinnas.

197. Om det för den anfallande under vissa förhål
landen kan  vara ändam ålsenlig t att u tan  intagande af 
gardställn ing  genast öfvergå till angrepp, så är det der- 
emot för den, som g år försvarsvis till väga, alltid  gagne- 
ligt a tt in taga den egentliga försvarsställningen. D erm ed 
skall dock icke vara  sagdt, att han, redan då fienden är 
på afstånd, skall in taga fullständig gardställning. D et är 
nog, om han in tager en sådan ställning, att han  vid sam- 
m anträffningsögonblicket i ett tempo kan vara i gard 
ställning och på  samma gång  parera  den stöt eller det 
hugg, som fienden m ot honom då rik tar. D etta vinnes, 
om han står med den väpnade sidan vänd mot fienden, 
fotterna på sina p la tser för gardställn ingen och vapnets 
spets sänkt fram för sig.

198. H å lle r man sig vid betraktandet af försvaret, 
likasom  förut vid betrak tandet af anfallet, först vid stöt- 
striden såsom det farligaste och derigenom  äfven egent
ligaste stridssättet, och tänker m an sig denna af båda de 
stridande utförd med värja, det egentliga fäktvapnet, så 
finner man att, med antagande af den raka  hjertstöten så
som den egentliga anfallsform en, man vid försvaret i för
sta rum m et m åste vara betänkt på afvärjandet af denna. 
Inväntar m an således fienden i den ofvannäm nda, garden 
förberedande ställn ingen och angriper han genast, utan 
all in ledning, antingen under utfall eller under på trän 
gande fram m arsch, med rak  stöt mot hjertat, så måste 
man, under in tagande af gardställn ing, med tillräcklig 
hastighet föra upp sitt vapen, icke allenast i gardläget, 
utan så m ycket förbi den fiendtliga stötlinien, att man, 
uppfångande fiendens klinga, för dess spets förbi åt si
dan, d. ä. parerar. D etta  kan göras så väl åt y ttre som 
inre sidan, och denna ställn ing medför således den förde
len a tt m an kan välja hvilkendera sidan man vill, hvilket 
för fienden m åste förorsaka en viss tvekan om, huru  stri-
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den, i händelse det första angreppet pareras, derefter kan 

kom m a a tt fullföljas.

Anm ärkning. Genom att icke in taga någon be
stämd ställning, men dock vara beredd  att vid sam- 
m anträffningsögonblicket med parad  inga  x gardstall-
ning, kan «nan m öjligen förleda fienden till ofver- 
skattande af egen stridsförm åga och en deraf föran
ledd vårdslöshet i anfallet, hvaraf m an da kan  draga 
fördel, men detta förfaringssätt fo rdrar den  största 
uppm ärksam het och bör icke användas, u tan  att man 
har särskild anledning dertill.

199. V ar fiendens angrepp endast lå tsad t och åter
f å r  han från den låtsade stöten i gard läge, så kan  man 
endera bibehålla det parad läge åt inre eller y ttre  sidan, 
som man vid den låtsade stötens afböjande in tag it, Dlott 
man gör detta m ed full bestäm dhet och är beredd  att 
härifrån öfvergå till en parad, som betäcker den blotta, 
man sålunda gifver, eller ock kan  man ingå  i egentligt 
gardläge med bibehållen känning  af fiendens vapen.

200. G år fienden i gard  på  längre  afstånd än ut- 
fallsafstånd, och närm ar han sig sm åningom , sökande kän- 
nino- af vapnet, så går man äfvenledes i gard , gifvande 
denna känning med större eller m indre styrka, a llt efter 
den afsigt man derm ed kan  hafva. V ill m an förm å fien
den att angripa med stöt på  den sida af vapnet, der hans 
k linga redan ligger, så bör denna känning  vara ganska 
svag! så a tt han kan hafva full anledning  a tt tro  en så
dan stöt kunna lyckas, ja , man kan i denna afsigt till och

' med undandraga sig denna känning , men man kommer 
då icke a tt in taga egentlig t gard läge, u tan  blifver ined 
vapnet liggande på sidan om anfallsplanet, hv ilke t är ett 
ganska svagt läge. "V ill m an å ter stänga denna väg, bör 
känningen vara stark, närm ande sig till tryckning, ty 
detta angifver, att han här icke kan  kom m a fram, utan 
att göra angrepp p å  vapnet.
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201. L yckas man genom  det svaga svar, man i gard- M ot m k u  

läget gifver p å  fiendens känning, att förmå honom till ang'epp' 
d irekt angrepp  på den sida hans vapen ligger, så har
man bered t sig all den  fördel, stridens inledande försvars
vis kan erbjuda. M an bör då med full säkerhet kunna 
parera denna stöt och derefter genast ripostera.

202. V id  paraden , som blifver en sidorörelse med Paraden. 
vapnet u r anfallsplanet, ä r det af stor fördel att icke
mer, än nödvändig t är, föra handen u r detta plan, ty  der- 
igenom ■ vinnes för det första, att, om fiendens stöt endast 
är låtsad och han efter paraden fullföljer angreppet med 
spetsförflyttning till andra sidan, man ligger så nära  till 
den parad , som då bör följa, som m öjligt ä r; och för det 
andra, att m an, för a tt öfvergå från parad till ripost, en
dast behöfver rik ta  spetsen och gifva honom tillbörlig  
fart, u tan  a tt dervid nödgas göra en för stötens säkerhet 
ofördelaktig sidorörelse med handen. D et är i anfalls
planet, som både skyddet och angreppet ligga, ty  klin- 
gans bredd  ä r i förening med parerp låten  i det närm aste 
tillräcklig  till afvisande af den fiendtliga spetsen, då 
denna rik tas m ot anfallspunlW§n, och både svarstöten och 
anfallsstöten böra gå  i detta  plan.

203. K om m er stöten öfver fästet på inre sidan, skung a/w-
, . . n in g  m a t

kan den afböjas m edelst en obetydlig spetsföring inåt, (v™*- 
utan att handleden härvid  lem nar sin p lats; detta blifver 
hög afböjning in å t (qvart-parad). Rörelsen sker genom 
en liten böjning i handleden , och spetsen kom m er härvid 
ur anfallsplanet. D enna parad  är ganska stark  och stän
ger, sedan den uppfångat den fiendtliga klingan, fullkom
ligt vägen för fiendens raka  stöt mot bröstet på denna 
sida om vapnet.

A nm ärkning . M ot detta sätt att parera  kan an
m ärkas, att, då spetsen härvid går ur anfallsplanet, 
den offensiv, som li°'2 er i dess bibehållande deri,
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onödigtvis uppgifves. H ärpå kan svaras, att para
den, skyddet, hvarom här egentligen är fråga, blifver 
vida säkrare på detta sätt, än om spetsen bibehålies 
i anfallsplanet och handen föres derutur, ty mot en 
sådan parad går en något forcerad stöt lä tt nog in, 
i synnerhet om den parerande handens höjd ej noga 
motsvarar den höjd, på hvilken stöten kommer. För 
den påföljande svarsstöten är det äfven af större 
värde, att handen ligger i anfallsplanet, än att spet
sen gör detta. Det är nämligen handen som riktar 
och spetsen som riktas, icke handen som. följer 
spetsen.

Härmed skall dock icke vara sagdt, att det icke 
låter sig göra att vid paraden bibehålla spetsen mot 
fiendens öga och, om han icke betäcker sig, äfven 
träffa detta. Men detta bör man alldeles icke efter- 
sträfva förr, än man förut blifvit fullt säker i skyd
det, och det vinnes dessutom äfven då mycket rik ti
gare och bättre genom sträckning, d. v. s. genom att 
förvandla den lyckade paraden till defensiv tempo- 
stöt. Detta är att handla med full bestämdhet och 
vittnar om, att man vet hvad man vill och äfven 
hvad man gör, ty att på en gång gifva skydd och 
med spetsen träffa fienden, är just den defensiva 
tempostötens särskilda bestämmelse. Paraden med 
handen ur anfallsplanet och spetsen mot ögat blifver 
en svagare parad och en osäkrare stöt. Den är så
ledes i båda dessa hänseenden en halfåtgärd.

204. Efter afböjningen bör genast följa en öfverstöt, 
antingen mot ansigtet eller mot bröstet. F ö r att denna

ö  O

stöt skall kunna blifva tillräckligt kraftig, måste någon 
böjning före sträckningen deri ingå, och härvid kom
mer det väl till pass, att handen redan ligger i anfalls
planet. Armbågen går vid böjningen nedåt i detta plan, 
hvilken formbestämdhet i hög grad bidrager till svarstö
tens säkra riktning.
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205 A ngriper fienden med rak stot mot brostetrm
. 0 • i  i  ninv u,dtfifver fästet pa yttre sidan, sa afboies denna genom han- (ten-

p - i o  p a ra d ).dens ömvändning och spetsens lörande nagot utat, utan 
att handen särskildt beliöfver föras åt sidan; detta blifver 
hög afböjning utåt (terz-parad). Spetsen förblifver på 
samma höjd som i gardläget. Genom denna handvänd
ning flyttas hela klingan tillräckligt åt sidan, för stötens 
afböjande, och man svarar i nästa tempo med stöt mot 
ansigtet eller bröstet. Härvid uppvändes handen under 
armens böjning och spetsens riktning.

Anmärkning. Svarstöt kan visserligen här ftfven 
verkställas med bibehållen nedvändning af handen, 
men då armbågen härvid kommer att böjas utåt i 
ganska obestämd riktning, blifver denna rörelse nå
got ogymnastisk, och man hinner dessutom under arm
böjningen mycket väl äfven göra handvändningen, 
hvarför här den renare och bestämdare rörelsefor
men bör föredragas. Handvändningen medför här
vid äfven den fördelen, att fienden tappar känning af 
klingan och mycket lätt kan komina att taga hela 
rörelsen endast för ett återgående i gardläget; i så
dan händelse bör han icke hinna parera stöten.
206. D et är tydligt, att, om fienden angriper med 

utfall, svarstöten egentligen bör riktas mot ansigtet, ty 
hufvudet ligger då närmare till än bröstet, och efter den 
lyckade paraden är fiendens ansigte fullkomligt blottadt.
Detta öfverensstämmer äfven med spetsens hållande mot 
ögat i gardläget. Svarstöten kan dock, om händerna vid 
paraden förblifvit något låga, äfven riktas mot bröstet.
Vill man med säkerhet kunna svara med en stöt mot 
bröstet, så bör man i paraden lyfta fiendens hand och 
vapen så högt, att vägen dit blifver öppen under handen, 
och derefter svara med en understöt.

Anmärkning. Å yttre sidan erbjuder sig då möj
ligheten att, med bibehållande af handens nedvänd- 
niixg, svara med så kallad sekund- eller lågstöt, men
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denna form för stöten är icke behöflig, ty  här, lika
som vid svarstöten öfver handen, hinnei m an under 
arm böjningen äfven göra handvändningen och stöta 
med uppvänd hand. Genom bortläggande af lågstö 
ten, som är en ganska tung och svar rörelse, v inner 
man, a tt stöten alltid  får sam m a form, hv ilket väl i 
betydlig grad måste bidraga a tt gifva den större sä
kerhet.
207. Anfaller fienden med fram m arsch i s tä lle t för 

utfall, så bör svarstöten efter lyckad  parad  rik tas mot 
lians bröst, och den egentliga anfallspunM én  lig g e r dä 
närm ast till.

208. I  den mån fienden g jo rt ang rep p e t med ifver 
och ansträngning, bör svarstöten sannolik t lyckas, ty  i 
samma mån behöfver han tid  a tt å ter hem ta sig. Svar
stöten bör följa, innan han hinner detta. E n d ast på  detta 
sätt gör man sig försvarets fördel af lä tta re  rörelseform  
fullständigt till godo. U tfallsställn ingen är efter m isslyc-

°  o
kad stöt särskild t ofördelaktig, hvarför fienden under sa- 
dant förhållande vanligen i skydd af parad  å te rg år i gard ; 
det gäller då att härvid vara snabbare med stöten, än 
han kan vara med paraden.

209. H ar man, m edelst stark t svar på  den känning- 
fienden med sin klinga gifver, för honom stängt vägen 
p å  den sida hans klinga ligger, så m åste han, för att 
verkställa sitt angrepp, endera öfvergå till andra  sidan, 
eller ock med angrepp på  vapnet förbereda sin stöt. V äl
je r han det första af dessa angreppssätt, så är dét för 
honom ändam ålsenligt a tt uppdrifva känn ingen  ända till 
tryckning, för att få denna besvarad med m otsvarande 
tryckning. I  ju  högre grad detta kan lyckas honom , de
sto större sannolikhet vinner han för att stöten å andra 
sidan skall gå in, ty  desto svårare blifver det då för den 
parerande att, när m otståndet af den fiendtliga klingan 
upphör, genast kunna öfvergå till parad  å t m otsatt sida. 
H ar den ömsesidiga tryckningen varit stark, såsom det
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mellan råa  fäk tare  ofta inträffar, så förlöper sig vanligen 
vid dess upphörande den, som skulle parera , så långt åt 
sidan, a tt lian icke i rä tt tid m edhinner paraden. Den 
anfallande är näm ligen den, som bestäm m er när denna 
tryckning upphör, derigenom  att han släpper sin mot
ståndares k linga och genast med spetsförfiyttning och 
derpå följande stöt öfvergår till m otsatta sidan. D et är 
således för den, som vill parera , a f högsta vigt att icke 
låta locka sig till sådan uppdrifven m ottryckning; han bör 
endast hå lla  vägen säkert stängd.

210. A r fiendens tryckning  så stark, att han derm ed tyc
kes vilja tv inga den försvarandes klinga ur anfallsplanet 
(en börjande formade), så har man, oin angreppet på detta 
sätt fullföljes, anledning  a tt vika undan och med en spets
förfiyttning under hans vapen uppfånga och afböja detta 
åt den andra sidan (contre-qvart, contre-terz). H ärvid 
underlättas paraden  genom den förlöpning åt sidan, som 
fienden med sin k linga då knappast kan undgå att verk
ställa.

A nm ärkning . Genom sådan stark  tryckning  gif- 
ver fienden äfven anledning till offensiv tempostöt 
genom spetsunderflyttning med utfall. Sannolikheten 
att detta  anfall lyckas är då så m ycket större, ju  
mera fienden g jo rt sig säker på  att få vara den an
fallande. H ärv id  uppgifver man då a tt gå försvars
vis till väga.

211. G enom  att föra låg hand försvårar man något 
fiendens spetsunderflyttning, men i samma mån blifver 
det för honom  lä tta re  att göra sitt angrepp med spets- 
öfverflyttning (coupé). U nder sådant förhållande måste 
man vara beredd  a tt afvärja detta  angrepp. G år fienden 
med sin k linga öfver min spets och fäller han sin spets 
kraftigt m ot m itt bröst eller hufvud, så bör i paraden 
handen höjas, för att kunna använda egen klingas fulla 
styrka;  ty  träffar man hans klinga med svagan  af sin 
egeji, så kan paraden lä tt blifva för svag. Svarstöten gö-

Mot spe/s- 
öfverfli/tt- 

ning  
{coupé).
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res härefter med understöt, ty  händerna blifva härvid 
vanligen så höga, att öfverstöten icke passar.

A nm ärkning. I  detta läge kan  fienden, genom 
att höja handen och använda styrlcan  af sitt vapen 
mot min klingas svaga, äfven försöka a tt tv inga in 
sin stöt på den sida han ligger. V id  parerandet 
häraf m åste man då endera höja handen och mota 
styrka med styrka, eller ock falla undan  med spets- 
underflyttning och parad åt andra sidan.

M o t s m  *>12 R ik ta r fienden sin stöt mot ansigtet, hvartill 
han kan hafva anledning, om man i g ard läge t håller han
den på den höjd, att han  med öfverstöt icke kan angripa 
bröstet, så måste man vid parerandet häraf ho ja  handen 
så mycket, som är behöfligt, för a tt med egen styrka  
kunna uppfånga och afböja den fiendtliga stöten. Svar-
stöten blifver härefter understöt.

A nm ärkning. A nsigtet ligger v isserligen  i gard- 
ställning något m er tillb ak ad rag e t än bröstet, men 
på lagom utfallsafstånd kan det äfven med spetsen 
nås, och om denna träffar ögat, hv ilke t här blifvei 
den egentliga anfallspunkten, så blifver stötens ver
kan fullkom ligt tillräcklig . Ä fven om man icke 
sjelf vill begagna detta  anfallssätt, m åste m an dock, 
då man går försvarsvis till väga, vara  beredd derpå, 
helst det till användande såsom fint sä rsk ild t är läm p
ligt.

M ot under  
stöt.

213. H ar man, af om tanke för ansigtets skydd eller 
af någon annan anledning, kom m it a tt i ga rd läge t höja 
både hand och spets så mycket, a tt fienden vid utfallet 
genast kom m er med sitt hufvud under k lingan , så bor 
man använda låg parad hellre  än försöka a tt med 
handen åter kom m a under hans k linga och sålunda till 
hög parad uppfånga densam m a. G enom  a tt m ed bibehål
len höjd och i öfrigt o rubbadt läge endast k raftig t sänka 
spetsen så m ycket som behöfves för a tt uppfånga den
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fiendtliga klingan, s tänger man med lätthet och säkerhet 
vägen för fiendens angrepp. Spetsen måste härvid föras 
så mycket åt sidan, som det säkra skyddet verkligen for
drar, men handens läge kan blifva oförändradt, så framt 
ej fienden r ik ta r  sin stöt lågt, i hvilken händelse handen 
äfven måste sänkas, för vinnande af kraftig parad; ty 
handens höjd måste alltid lämpas efter den höjd, på hvil
ken den fiendtliga stöten kommer.

A nm ärkning . Spetsens sänkning i halfcirkelfor- 
mig rörelse är såsom blott handledsrörelse vida enk
lare än parad  med handens nedföring, vid hvilken, 
utom handleden, både axelleden och äfven i viss mån 
armbågsleden måste deltaga. Denna senare rörelse 
blifver dessutom mycket större, och då handen här
vid föres u r  anfallsplanet, för att åter deri införas, 
får rörelsen lätteligen en tyngd och en vidlyftighet, 
som illa öfverensstämmer med vapnets lätthet och 
koncentriska lynne och som derför äfven allt för 
lätt misslyckas.

214. D å  stöten riktas under handen, kan man af- A/visande
och mötan-

böja densamma åt hvilkendera sidan man vill, men d a depamder. 
fiendens vapen kom m er från yttre sidan, är den inre pa
raden bättre än den yttre, emedan den såsom afvisande  
hjelper honom att förlöpa sig på den väg han sjelf valt, 
då deremot den yttre  är mötande  och derför blifver 
gröfre och erfordrande större kraftansträngning. Kom 
mer vapnet från inre sidan, blifver förhållandet om- 
vändt.

215. D en  Tåga afböjningen in å t (qvint-parad) göres Låga  a f-
,  • P i  1 i u  * ° C böjningavmed bibehållen uppvänclning ai handen och bestar ai en och 

halfcirkelformig 'handledsrörelse; den låga afböjningen ocj, selund-
_ • / < . . *  parade/').

utåt (sekund-parad) göres pa samma satt, men i förening 
med nedvändning af handen, i likhet med den höga af
böjningen utåt.
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216. H ar man vid användande af den låga  paraden 
bibehållit handen på betydlig  höjd, hvilket m åste hafva 
berott deraf, att fienden stött någorlunda högt, så kan 
mun svara med stöt mot håns bröst under hans hand. 
D enna stöt ligger efter låg  afböjning inåt särdeles nära 
till hands och är så om ärklig, att fienden, om han icke 
på förhand är beredd derpå, svårligen h inner parera  den
samma. F rån  låg afböjning u tå t sker denna understöt
med uppvändning af handen.

A nm ärkning. M an bör vid p a re ran d et och ri- 
posterandet så litet som m öjligt släppa fiendens klinga, 
utan, så vidt denna söker anfallsplanet, beständigt 
hafva känning af densamma. M an skall tränga  fien
den u tu r detta p lan  för att sje lf få agera deruti. 
V ärjföringen fordrar detta i m otsats till huggningen, 
der k lingorna vid huggets början skiljas från  hvar
andra, för att vid paraden åter mötas.
217. H ar man under den låga paraden  äfven sänkt 

handen, hvartill den fiendtliga stötens låga  rik tn ing  kan 
gifva anledning, så bör svarstöten göras öfver fiendens 
hand, antingen mot ansigtet eller m ot bröstet, och då tiån 
låg afböjning utåt  äfven med handens uppvändning. Vill 
man af någon anledning sjelf helst göra svarstöten öfver 
fiendens hand, så kan man, sedan man i paraden  fångat 
den fiendtliga klingan, m edelst handens sänkning  trycka 
den nedåt och sålunda bereda sig den blotta, m an för 
svaret vill begagna.

A nm ärkning. O ak tad t genom  spetsens för höga 
läge egentligt gardläge upphör — ty  det för gardlä- 
get karakteriserande ligger deru ti, a tt fienden för 
spetsens skull icke kan kom m a m ig in på  lifvet — 
kan man dock, för att få använda de låg a  paraderna, 
med afsigt in taga ett sådant förhöjd t läge och deri- 
genom gifva fienden anledning till stöt under handen. 
H ärvid  finnes äfven den m öjligheten, a tt m an genast 
vid början af fiendens utfall kan sänka spetsen mot 
hans ansigte och sålunda strax  afbryta anfallet, men
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man löper härvid den faran, att hans stöt, om man 
häruti m isslyckas, utan  allt h inder träffar och går 
in.
218. V ill fienden, oaktadt man genom säkert svar 

på hans känn ing  gifvit till känna, a tt vägen på den sida 
hans vapen ligger är stängd, på denna sida angripa, så 
måste han bana sig väg genom  undanförande af vapnet. 
Göres detta  m ed glidning  (coulé), så pareras det enklast 
med m ötande parad  å den sida k lingan ligger. Göres 
det åter med tryckn ing  (formade), så pareras det, såsom 
förut är sagdt, rik tigast genom att vika undan med spet
sen, så a tt fienden genom sin egen starka tryckning för
löper sig, och genom  spetsunderflyttning genast komma 
upp p å  andra sidan om hans klinga och medelst fullän
dad parad understöd ja  denna förlöpning. G år denna rö
relse inifrån u tå t (contre-terz), så förenas dermed han
dens om vändning såsom till den y ttre höga paraden; går 
den u tifrån  inåt (con tre-qvart), b ibehåller handen sin 
upp vändning.

219. S å väl glidning  som tryclcning gå i ett tempo, 
hvilket dock får 2 ganska m ärkbara afdelningar, nämli
gen vapnets undanförande och stöten, m ellan hvilka lik 
väl ingen bestäm d tidsskilnad kan göras. Rörelsen bör
ja r något långsam t, men öfvergår derefter till största möj
liga fart. D etta  g ifver den försvarande, om han är upp
märksam, tid till stötens afvärjande. M ärker han åter 
icke i rä tt tid  hvad som tilläm nas, så uteblifver eller 
misslyckas lä tte ligen  hans parad. E fter lyckad parad föl
je r svarstöten efter händernas lägen.

220. F ä lle r  m an i gardställn ing spetsen mot fiendens 
bröst, hvarvid arm en naturligen  blifver sträckt, så innebär 
detta visserligen äfven ett gardläge, näm ligen sträckt gard, 
ty spetsen h indrar fiendens påträngande; men då fienden, 
så framt han vill angripa, måste föra undan spetsen, hvil
ket här icke såsom vid vanlig gard  låter sig göra genom 
handens tillräck liga  höjning i stöten, så får man här vara 
beredd på, a tt han angriper med omhringgång (flanconnade).
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D enna rörelse är en glidning  (coulé) och har sålunda 
sina 2:ne m ärkbara afdelningar, hvilka dock ej med nå- 
,ron säker tidsbestäm ning kunna skiljas. F ö r  den försva
rande är det nu af vigt att i tid  iak ttaga fiendens afsigt, 
men att ej för tid ig t afbryta rörelsen, så fram t han vill 
med säkerhet kunna använda sin parad . D enna kan vara 
mötande eller afvisande. I  förra fallet användes m ot om- 
kringgång från inre sidan låg afböjning u tåt (sekund- 
parad) och mot omTcringgång från  y ttre  sidan låg afböj
ning inåt (qvint-parad), båda med efterföljande öfverstöt 
såsom svar; i senare fallet pareras onikf ing gång fiån  inie 
sidan med handens sänkning och den fiendtliga klingans 
uppfångande till hög afböjning inåt (qvart-pai ad) och 
omkring g ån g från y ttre sidan på m otsvarig t sätt m ed han
dens sänkning och om vändning sam t k lingans uppfån
gande till hög afböjning u tåt (terz-parad). D etta  kan 
icke ske förr än i anfallsrörelsens sista m om ent, men lå
ter sig då ganska väl verkställa, em edan fienden knap
past kan undgå att sjelf trycka åt den sida, till hvilken 
han då genom paraden blifver afvisad. S vare t blifver 
öfverstöt.

Mot sam- 221. Sker fiendens angrepp p å  vapnet våldsam t med 
angrepp- strykning  (battut), så kan det icke blifva obem ärkt, och 

den försvarande har då endast att, sedan våldet upphört, 
Mot förbe- genast följa den fiendtliga k lingan  in  i anfallsplanet och 

r t r e p p . ' med Parad föra henne derutur. F ö r  a tt kunna detta, må
ste han hafva vapnet väl i handen, och då angreppet 
sker på inre sidan, kan han  detta  u tan  svårighet; sker 
det åter på y ttre  sidan, så kan till och m ed en afväpning 
lätt deraf följa, om m an icke är tillräck lig t uppmärksam 
eller icke förstår att mot rä tt våldsam  påtryckn ing  bibe
hålla vapnet q v ar i handen. D e tta  vinnes, då våldet är 
stort, icke genom att stelt hålla  emot, ty  då brytas fing
rarna upp och vapnet faller u r  handen, u tan  det vinnes 
derigenom, a tt man, med b ibehållen  stark  om fattning af 
kafveln, gifver efter i handleden och lå te r k lingan  föras
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undan, hvarefter man i nästa tempo åter har spetsen uppe 
och kan följa den fiendtliga klingan in i anfallsplanet 
och föra henne derur.

222. D etta  eftergifvande i handleden måste man an
vända vid hvarje våldsam t angrepp på vapnet, och på 
detta sätt kan  handleden, oaktadt den våldsam m a påkän- 
ningen, b ibehålla  sig tem ligen orubbad i anfallsplanet. 
Förslår icke e tt sådant eftergifvande i handleden, så får 
arm bågsleden och slu tligen äfven axelleden gifva efter, 
under det att fingrarna hålla  sitt tag; man får då visser
ligen lång  väg in  i anfallsplanet, men man är dock icke 
afväpnad, och fienden kan efter så våldsam t angrepp på 
vapnet icke heller så hastig t återkom m a till stöt.

223. V ill fienden mot den sträckta garden använda 
starkt angrepp  på  vapnet med derpå följande stöt, så må
ste detta angrepp, likasom  det mot den vanliga garden, 
ske i 2:ne tem po. D e t göres då med utbrytning  (brisé) 
från inre eller y ttre  sidan, och då härvid  m ånga punkter 
af klingan m ed stigande kraft beröras, kan detta angrepp 
blifva särdeles eftertrycklig t, hvarför man får vara väl 
beredd att härv id  fasthålla vapnet med styrka i fingrarna 
och sm idighet i handleden. Och då det för den härpå 
följande paradens skull ä r angeläget att, under det man 
sålunda gifver efter för den starka påtryckningen, icke 
låta föra sig längre än i ett någorlunda bestäm dt läge, 
så bör m an, då fienden använder utbrytn ing frå n  inre  
sidan  (sekund-brisé) söka stanna med handen i låg af
böjning in å t (qvintläge) och då han använder utbrytning  
från  yttre  sidan  (qvint-brisé) i låg afböjning utå t (sekund
läge), om också spetsen härvid  skulle föras tem ligen 
långt å t sidan. F rå n  låg afböjning inå t (qvintläge) pa
reras m ötande m ed hög afböjning u tå t (terz-parad) eller, 
om handen qvarblifvit någorlunda i anfallsplanet, älven 
afvisande med hög afböjning inå t (qvart-parad). i  rån 
låg afböjning u tå t (sekund-läge) pareras på m otsvarigt 
sätt m ötande med hög afböjning inåt, eller afvisande med
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hög afböjning utåt. Svarstöten följer efter händernas in
bördes läge.

224. M ärker man att fienden bereder sig till vald- 
sam t angrepp på vapnet, så kan man, när detta  verkstal- 
les, fälla sin spets undan och låta honom  använda sin 
styrka i luften. D etd iänder då lä tt nog, a tt han  af ohej- 
dadt våld afväpnar sig sjelf, och man bör, om man sa- 
lunda lyckas undandraga sig hans tilläm nade angrepp  på 
vapnet, genast begagna det för honom förlorade tempot, 
till offensiv tem postöt. D e tta  erfordrar stor uppm ärksam 
het och stark sam ling, så a tt ej det lyck liga ögonblicket 
går förloradt. H är synes tydlig t, a tt försvaret icke egent- 
figen ligger i paraden, u tan  i det angrepp, hvarm ed man 
besvarar fiendens anfall.

MotdvlM. 225. A nfaller fienden med dubbelangrepp , hvilket
(SS. föranledes deraf, att den försvarande icke genast svarar,
7 ^ '  riposterar, u tan  nöjer sig med blotta afvärjandet —  hvil

ket visserligen är ett fel, men dock e tt fel, som ganska 
lä tt kan inträffa, och på hvars närm aste fö ljder man der- 
för bör vara beredd — så måste m an vara färd ig  att af- 
värja äfven det andra angreppet, efter stöten, h vilken då 
vanligen kommer med ökad kraft och fart. M an kan 
mot en stark  och skicklig  fiende blifva tvungen till denna 
andra parad derigenom , att man icke h inner ripostera, 
innan efter stöten  kom m er, och i allm änhet kan  det sägas, 
att, så länge ett anfall fo rtgår m ed stigande kraft och 
fart, det för den försvarande blifver nöd ig t a tt afvärja 
detsamma, och att först då det stannar e ller aftager, ti
den för besvarande deraf egentligen är inne. H ä ra f föl
je r  dock icke, att ej den försvarande, så snart tillfälle 
yppas, skall söka afbryta anfallet, u tan  blott a tt man ej 
för angreppet skall uppoffra skyddet.

226. V ill fienden använda utfall m ed öfverstöt på 
inre sidan såsom in ledning till en efterstöt, så vinner han 
k lar blotta för denna visserligen lä ttast genom  att rikta 
stöten högt och derigenom  locka den parerande handen
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upp i höjden, hvarefter understö t blifver möjlig, men då 
b lo ttar han sitt ansigte fullkom ligt vid uppvinklingen af 
armen till efterstöten, ocli den försvarande kan då möj
ligen h inna att, före efterstötens verkställande, mot ansik
tet ripostera. F ö lje r  derem ot efterstöten ögonblickligt, så 
är det säk rast a tt parera  med låg afböjning inåt och der- 
efter svara. H ärv id  användes således den m ötande para
den, och det blifver allmän regel att på detta sätt parera 
efterstötar, em edan m an, då fienden är inpå lifvet, icke 
kan använda de afvisande paraderna, u tan  att i högsta 
grad äfventyra a tt sje lf understödja den fiendtliga spet
sens farliga verkan. D enna måste näm ligen, då den pa
reras afvisande, föras förbi min egen kropp och kan lä tt 
fastna deri p å  vägen, hvarefter paradens verkan blifver 
att upprifva såret. Genom  den m ötande paraden stänger 
man derem ot helt och hållet, väsren, och den fiendtligaO  '  o

spetsen blifver p å  den sida han är. E fter den låga inåt-
böjningen bör stö t genast följa.

227. E fte r utfall m ed stöt p å  y ttre  sidan följer na
turligen understö t eller sekundstöt såsom efterstöt. P a 
raden blifver låg  u tåtbö jn ing , ty  denna hindrar såsom,
mötande den fiendtliga spetsens fram trängande mot lifvet. 
Riposten följer.

228. E h v ad  fienden angrip it med d irek t stöt på den 
sida hans k linga  ligger, eller han med spetsförflyttning 
under eller öfver m itt vapen verkstält sitt angrepp, blifva 
dessa förhållanden desamma. H ar han derem ot, med an
ledning af för hög t gard läge, rik ta t sitt angrepp under 
min hand och ja g  för afvärjande af stöten användt den 
inre eller y ttre  låga paraden, så blifver, om min hand 
härunder sänkt sig, hans efterstöt naturligen en ufverstöt. 
H ärem ot bör då från låg  inåtböjning (qvint-parad) hög 
inåtböjning (qvart-parad ) och från låg utåtböjning (se
kund-parad) hög u tåtbö jn ing  (terz-parad), d. v. s. de mö
tande paraderna, af förut anförda skäl användas.

229. H afva å te r händerna å ömse sidor under det 
inledande u tfallsangreppet, oaktadt stöten går under han-

7
Fäktlära. '
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den, b ibehållit sig höga, så kan efter låg  inåtbö jn ing  
(qv in t-parad) efterstöten, med spetsfönng  öfver och om- 
krino- min hand, äfven kom m a under handen  och bör då 
m ötande pareras med låg  u tå tbö jn ing  (sekund-parad); 
efter låg utåtböjning bör under m otsvarigt förhållande den 
låga inåtböjningen mot efterstöten användas. S varet föl
je r  efter händernas lägen.

A nm ärkning. H är kan visserligen m ot efterstö
ten användas dubblering  af den redan  verkstä lda  pa
raden, men denna är dock såsom afvisande h är min
dre säker än den m ötande; i förening med halfm arsch 
tillbaka lå te r den dock m ycket väl använda sig, men 
deraf försenas alltid  i viss mån den efterföljande ri
posten.

230. E fter angrepp med om lringgång  (flanconnade) 
följer naturlig tv is efterstöten allt efter de t läge den för
svarande genom sin parad  b juder och pareras a lltid  med 
mötande parad, hvarefter svar följer.

231. H ar den försvarande vid hög inåtböjn ing  (qvart- 
parad) eller hög utåtbö jn ing  (terz-parad ) fört låg  hand, så 
blifver spets öfver flyttn ing  (coupé) med stöt såsom  efter- 
stöt möjlig. D en  pareras med hög afböjning på  den 
sida han kommer, och svaret följer efter handläget.

232. Dubbelangrepp  (réprise) h ar alltid  för den an
fallande den faran med sig, a tt det af en svar stöt (11- 
post) lätteligen kan afbrytas, och den anfallande kommer 
då i ganska ofördelaktigt förhallande. H an  är nämligen 
alltid  i så hög grad  blottad, att detta  anfallssätt endast i 
kännedom en om m otståndarens långsam het e lle r obenä
genhet att. ripostera kan finna sin g iltiga  anledning. An
tagandet att fienden skall dröja med riposten  är för den 
anfallande dock alltid ganska ovisst, och då han kan und
vika den våda, som deraf kan uppkom m a, derigenom  att 
han icke fullföljer det in ledande angreppet ända till ut
fall och verklig  stöt, u tan  b lott gör dera f så m ycket, att 
den försvarande föranledes att afvärja det, så uppkommfii
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p a  d e tta  sä tt f in t e n , det la tsa d e  an g rep p et, såsom  in led 
n in g  til l  d e t v e rk lig a .

233. M o t a n g re p p e t m ed fint ä r  de t fö r den försva
ran d e  af v äsen tlig  v ig t a tt i p a ra d en  icke förlöpa sig, 
ty  d e rp å  ä r  d å  an fa llsp la n en  eg en tlig en  beräk n ad . G öres 
finten sv ag t, så  a tt m an  ej behöfver ta g a  honom  för ett 
b ö rjan d e  v e rk lig t a n g re p p , h v ilk e t ä r  hände lsen , då fien
den  d erv id  ic k e  s trä c k e r  sin arm , u tan  b lo tt p ek a r m ed 
spe tsen , så  k a n  m an  lig g a  s tilla  i o fö rän d rad t lä g e  och lu g n t 
a fvak ta  d e t v e rk lig a  an g re p p e t. F in te n  ä r  d å  såsom  så
dan m issly ck ad , eh v ad  an g rep p , som  d ere fte r m å följa. 
E n d a s t d å  m an  ä r  oviss, om a n g re p p e t ej blifver v erk lig t, d. 
v. s., d å  d e t se r  v e rk lig en  ho tande  ut, eger m an fullt 
skä l a tt p a re ra  detsam m a. M an  bö r då in sk rän k a  sin 
p a ra d  till de t n ö d v än d ig aste , för a tt, om så behöfves, g e 
nast k u n n a  m ö ta  p å  a n n a t håll. D e tta  v innes derigenom , 
a tt h an d e n  så  lite t som  m öjlig t föres u r  an fa llsp lane t; 
a tt p a re ra  m ed sp e tsfö rin g  och ick e  m ed liand fö ring  åt 
sidan, ä r  så led es h ä r  än d am ålsen lig t, och då m an ald rig  
m ed fu ll s ä k e rh e t från  b ö rjan  k an  veta , h u ru v id a  ett a n 
g rep p  ä r  lå tsa d t e lle r  v erk lig t, så lig g e r  h ä ru ti ett ty d 
lig t skä l fö r a tt i p a ra d e n , så  m ycket m ö jlig t är, in sk rän k a  
rö re lsen  till h an d led srö re lse , ty  så sn a rt h e la  handens si- 
dorö re lse  m ed til lh je lp  af axe lleden  in träd er, b lifver rö 
re lsen  s tö rre  och  m era  sväfvande, än han  borde vara.

234. D e n  fint. som  m ot d e t eg e n tlig a  g a rd lä g e t n ä r-o o o c

m ast e rb ju d e r  sig , ä r  s trä c k n in g  p å  den sida k lin g an  lig 
ger. D e n n a  fö ra n led e s  n a tu rlig e n  a f  n åg o rlu n d a  säker 
k ä n n in g , h v ilk e n  ty d lig en  an g ifver benägenhe t a tt på 
denna s id a  m ed  p a ra d  s tä n g a  vägen , e lle r  ock deraf, att 
fienden m ed a fs ig t synes lem n a  vägen  öppen, för a tt d e r
igenom  lo c k a  till d ire k t ang repp , beredd  a tt då genast 
parera . F ö re n a s  m ed sträck n in g en  en lä tt apell, såsom  
p å  det n ä rm a ste  m o tsv aran d e  den lä tta  s tam pning , som 
vid u tfa lle t n a tu rlig e n  upp k o m m er, så p are ra s  den sä k e r
ligen i de flesta  fall såsom  en v erk lig en  tilläm n ad  stöt,

Mot an
grepp med 

fin t.
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och häru ti ligger ingenting oriktigt, ty  en fäk tare bor i 
allm änhet med m otrörelser följa sin fiendes rö relser och 
derefter läm pa både försvar och anfall. D e t väsentliga 
härvid är att icke göra större rörelser, an nod ig t ar. 
D etta o'äller i synnerhet för den försvarande, ty  endast 
med iakttagande här af kan han vara fu llt fä rd ig  a tt efter 
ett låtsad t angrepp genast m öta och afvärja det verkliga. 
K oncentration, samling, små rörelser med full kraft aro 
vid försvaret det för vapenföring i allm änhet och för värj- 
föring i synnerhet karak teriserande.

235. H ar man sålunda på y ttre  eller in re sidan med 
h ös afböjnins; parera t den låtsade stöten, så ä r vägen på  
andra sidan ^nödvändigt öppen, och m an m åste således 
vara beredd att äfven här genast möta m ed hög afböj- 
ning, så fram t m an ej i den första paraden  så m ycket 
höjt handen, att låg afböjning derefter blifver användbar, 
i hvilken händelse denna, som då bör göras afvisande, 
alltid är bättre än a tt åter sänka handen, för a tt gå  un
der fiendens klinga. HöTlig spets., m en stadig hand, blif
ver genom gående regel. Svaret följer m ed öfver- ellei 
understöt på y ttre  eller inre sidan, allt efter händernas 
lägen.

236. G öres finten svagt och obestäm dt, så a tt man 
tydligen m ärker, att den icke är allvarsam t m enad, så 
kan man, såsom sagdt är, med skäl lå ta  honom  blifva 
oparerad. I  den m atta och något långsam m a finten lig 
ger äfven för den försvarande en an ledning  att afbiy ta 
fiendens anfall m edelst angrepp p å  hans vapen, hvarvid 
han lätteligen  kan  blifva afväpnad, om han derpå  är obe- 
redd. A ngreppet på vapnet bör fullföljas m ed ett verk
lig t anfall och försvarsförhållandet sålunda uppgifvas. H alf- 
gjorda finter, såsom spetsförflyttningar u tan  derpå  föl
jande sträckning, gifva anledning till offensiv tem postöt, 
hvarigenom man då äfven öfvergår från försvar till an
fall.

237. Genom att mot finten använda annan parad, 
än den allra närm ast liggande, hvilken i a llm änhet kan
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antagas vara  af fienden väntad och beräknad, afbrytes san
nolikt hans anfallsplan. Äfven om han har nog besin
ning och tän k er nog snabb t att genast ändra densamma 
och fullfölja angreppet i den oväntade blottan, måste dock 
härigenom  ett visst, för den försvarande gynsam t uppe
håll deraf uppkom m a. S å oprak tisk t det i sjelfva verket 
ä r att m ot det enk la  angreppet använda någon annan än 
den närm ast liggande paraden  och derigenom  försena sin 
rörelse och m öjligen sje lf parera in stöten, så ändam åls
enligt är det å te r att mot en fintande och dem onstre
rande fiende använda konstigare och derför m era ovän
tade parader, b lo tt man icke dervid förvillar sig sjelf, der
igenom att m an tager för en fint, hvad som är ett verk
ligt angrepp, och sålunda för den konstiga paradens skull 
förfelar dettas afvärjande. Genom för konstiga beräknin
gar n a rra r m an lä tt sig sjelf.

238. M ot sträckning  öfver fästet på inre sidan såsom 
fint kan sålunda utom  hög inåtböjning  (q  vart-par ad) äfven 
spetsunderfly ttn ing med M g utåtböjning  (contre-terz) och 
låg utåtböjning  (sekund-parad) användas, vid hvilken se
nare parad  den fiendtliga klingan föres från det inre lä 
get både nedåt och u tåt. E fter liög utåtböjning  är man 
naturligtvis b lo ttad  på  inre sidan och kan, om anfallet 
fullföljes, använda hög inåtböjning  med derpå följande 
svarstöt; efter låg utåtböjning  kan hög inåtböjning  läm p
ligen m ot den verkliga stöten användas, men äfven hög 
utåtböjning  ä r  såsom m ötande parad användbar. Svaret 
följer efter händernas lägen.

239. M ot sträckn ing  öfver fästet på yttre sidan s å 
som fint e rb juder sig på m otsvarigt sätt hög utåtböjning  
såsom närm ast liggande parad, samt spetsunderflyttning  
med hög inåtböjning  (contre-cjvart) och låg inåtböjning  
(qvint-parad) såsom om vexlingsparader. E fter hög in å t
böjning följer natu rligen  hög utåtböjning  såsom afvärjande 
det verkliga angreppet; efter låg inåtböjning  följer hög 
utåtböjning  e ller hög inåtböjning.
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•740 G öres finten genom  spetsunder fly ttn ing  (d e - 
o-a^ement) eller spetsöfverflyttning  (coupé) och sträckning , 
så°blifva förhållandena för parerandet h än  genom  i eke för
ändrade, ty sträckningen, som skall pareras, bh ver doek 
alltid  densam m a, antingen på inre eller y ttre  sidan. F o l
ier på  parad  med spetsunder,flyttning  (con tre-qvart eller 
contre-terz). använd mot fint med spetsunder fly ttm ng , det 
v e r k l i - a  angreppet med förnyad spetsunder fly ttm n g  (dou- 
blé), så kan man äfven i paraden  dubb lera  spetsunder-

' J  24 i! H ar man vid hög afböjning af finten fått han
den så högt, att vägen mot bröstet under handen  blifver 
öppen, hvilket i synnerhet på y ttre  sidan och m ot fint 
med spetsöfverflyttning  lä tt kan  inträffa, så pareras det 
verkliga angreppet, såsom redan blifvit sagdt, afvisande 
med låg afböjning. P å  hög' utåtböjning  ( te rz -parad ) följei 
då låg inåtböjning  (qviut-parad), och på hög m åtbojnm g r 
(qvart-parad) följer låg utåtböjning  (sekund-parad), bva- 
re t följer med öfver- eller understö t, allt efter händernas
inbördes lägen.

242. F ö r man hög hand och k lingorna ligga emot
hvarandra på inre sidan, så kan ang reppet väntas under 
handen. Göres detta  med fint, så pareras denna läm p
ligast med låg utåtböjning  (sekund-parad), och det derpå 
följande verkliga angreppet kan  derefter, om handen  häi 
under sänkt sig, pareras med hög afböjning så väl inåt 
som utåt. H ar man åter vid fintens pareran d e  bibehållit 
hög hand, så kan det verkliga angreppet äfven pareras 
med låg utåtböjning  (sekund-parad), hvilken p a rad  sålunda 
här blifver dubblerad. D etta  verkställes då  m ed kiaftig 
handrörelse, hvarvid spetsen beskrifver hel cirkel. S v a i- 
stöten följer efter händernas lägen, dock helst under fien
dens hand.

243. M ed hög hand och k lingo rna  berörande hvar
andra på y ttre  sidan blifva förhållandena om vända. Låg  
inåtböjning  (qvint-parad) är den rä tta  paraden  i första 
tempot, och denna dubbleras i det andra, om handen bi-
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behållit sig hög; har han derem ot sänkt sig, följer hög 
■inåt- eller utåtböjning. Svaret efter handläget.

A nm ärkning . A lla  dubblerade parader förut
sätta, a tt fienden stö ter med någorlunda säkerhet, så 
att han rö r sig i eller nära intill - anfallsplanet. Skäll 
man vid den dubblerade paraden hem ta den fiendt- 
liga k lingan  något längre från sidan, så kan man 
härvid  sjelf lä tt kom m a att parera  in stöten, ty  detta 
blifver en tung  rörelse  i sam m a mån som stöten så
lunda i sig sjelf ä r förfelad. M ot grofva och osäkra 
fäktare ä r dubblerandet derför icke användbart. D e 
enklaste afböjningarna, särdeles de afvisande para
derna, äro det så m ycket mer.
244. A nvänder fienden mot den sträckta garden om- 

hringgång (flanconnade) med sträckning såsom fint, så 
pareras denna bäst med den låga mötande paraden inåt 
eller utåt, hvarefter det verkliga angreppet afvärjes och 
svarstöten  följer efter handläget, såsom förut är sagdt.

245. G år fienden, sedan finten blifvit parerad, till
baka i gard , i s tä lle t för att fullfölja angreppet, så kan 
derunder ligga  den afsigten att locka den försvarande ur 
paradläget in i gard läget och att, så snart denna undan- 
gående rörelse börjar, genast med rak  utfallsstöt begagna 
ögonblicket. K än n er man icke detta anfallssätt och så
lunda icke ä r beredd  a tt genast förnya paraden, så kan 
man lä tt nog derpå, för dess enkelhets skull, blifva nar
rad. I  allm änhet m åste man iak ttaga att icke tro sig 
allt för säker på  den sida, der man parerat, ty detta kan 
föranleda för svagt eller för sent motstånd, i fall fienden, 
trots parad läget, der med forgade ånyo angriper.

246. F ö rb e red er fienden sin fint med angrepp på M ot an-
. (jrepp me(lvapnet, så försvåras härigenom  försvaret på det sätt, a tt 'förberedd 

man vid fintens parerande allt för lätt kan komma att för
löpa sig och göra en för stor parad och derigenom  helt 
och hållet förfela afvärjandet af det verkliga angreppet.
Det förefinnes näm ligen hos hvar och en stor benägenhet
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att svara med lika mot lika, ocli i den mån angreppet 
på vapnet varit våldsamt, är man derför benägen att 
lägga en motsvarande styrka i paraden, och detta så 
mycket mera, som afvärjandet af verkligt angrepp, föl
jande omedelbart på det starka angreppet på vapnet, er
fordrar en ganska kraftig rörelse. H är gäller det sålunda 
för den försvarande att, detta oaktadt, icke förlöpa sig, 
utan i den första paraden stanna så tidigt, att den andra 
utan svårighet kan följa. Vid sådant angreppssätt har å 
andra sidan den försvarande den fördelen att så väl vid 
angreppet på vapnet som vid finten kunna afbryta fien
dens anfall, antingen genom att undvika det första och 
genast öfvergå till motanfall, eller genom att mot den 
andra, nämligen finten, använda angrepp på vapnet och 
derefter sjelf anfalla. Det verkliga angreppet föregås 
nämligen här af 2:ne förberedande och miedande tetnpo, 
hvilka sålunda stå den försvarande till buds.

Anmärkning. Inleder fienden sitt angrepp med 
en eller flere rörelser före finten eller det för
beredande angreppet på vapnet, så vinner den för
svarande härigenom fördelen att under hvarje af dessa 
kunna afbryta anfallet med motanfall. Mot en inle
dande spetsunder flyttning  erbjuder sig den raka offen
siva tempostöten i det läge som der vid uppkommer: 
mot spetsöfverflyttningen blifver samma förhållande. 
Yill den försvarande icke häraf begagna sig, utan 
ändock afvakta och afvärja det verkliga angreppet, 
så bör han med lämpliga men väl begränsade mot- 
rörelser följa fiendens demonstrationer och derunder 
ständigt vara beredd på det verkliga angreppets ai- 
värjande, eller oek, om fienden på sådana rörelser är 
allt för begifven, helt lugnt i säkert gardläge afvakta 
slutet häraf. Genom detta förfarande vinnes med al! 
sannolikhet, att fienden afstår ifrån dessa öfverflö- 
diga spetsfundigheter och öfvergår till verkligt an- 
grepp.
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247. H a r  f ienden  förgäfves försökt at t  p å  något
de n u  a fh a n d lad e  anfa llssä tten ,  näm ligen  enkelt angrepp, a"fa,L 
fö rbered t angrepp , dubbelangrepp, angrepp  mecl fin t  och 
angrepp m ed  fö rb ered d  f in t , träffa sin m ots tåndare ,  och 
har ej lie ller n å g o n  r ipos t  e l ler  någ o t  m o tang repp  från 
den försvarandes  s ida  lyckats ,  så finnes för den anfallande 
möjligheten  a t t  b e g a g n a  ett första anfall såsom fint. V e rk 
ställes de t ta  m e d  utfall,  så göres  a n g re p p e t  så s tarkt,  att 
det får u tse en d e  af  a t t  vara  a l lvarsam t m enad t;  sedan 
detta b lifvit p a re ra d t ,  afvak'tas riposten , hv ilken  pare ra s  
med å te rg å n g  i g a rds tä l ln ing ,  hvarefte r  det and ra  utfallet 
med full fa r t  följer  i d en  b lotta,  som genom  p a raden  blif
vit beredd .  D e n n a  p la n  m åste  hvila  derpå ,  at t  fienden 
iakttagit, a t t  hans  m o ts tån d a re  väl svara r  med s töt efter 
lyckad p a ra d ,  m en  att han derefte r  icke förföljer med 
eget anfall,  u ta n  l ikasom  anser  s tr iden  derm ed  för ögon
blicket v a ra  s lu tad .  I n s k rä n k e r  den  försvarande si o- så-

O

lunda till p a r a d  och r ipos t  p å  stället, så b ö r  han  vara 
väl b e re d d  p å  att g e n a s t  dere fte r  p a re ra  en kraf t ig  u t-  
fallsstöt. S ä rsk i ld  an le d n in g  derti l l  h a r  han, då  han  m är
ker, att f ienden g ö r  ett u tfall u tan  egen tl ig  k ra f tans träng
ning, ty  ett s å d a n t  innebär ,  0111 det göres så m ed full 
be räkn ing  och  ej b lo tt  af  svaghet och osäkerhet,  hvilket 
ju  äfven k a n  inträffa, an t in g en  et t  fo rskn in g sa n g rep p , re-  
kognosering ,  e l le r  e t t  b ö r jande  dubbelanfall.

248. G ö r  f ienden sitt in ledande  anfall med fram
marsch i s tä lle t  för  utfall,  så  k an  r iposten  af  den försva
rande göras  m e d  re trä ttu tfa ll,  hv ilke t  då  a fbry ter  hela 
anfallsplanen.

249. D u b b e la n fa lle t kan  m ot den, som r iposterar  n å 
got långsam t,  g ö ras  m ed  fram m arsch  i första anfallet  och 
re trä ttu tfa ll i d e t  a n d ra  u tan  afvaktan af riposten. D en 
försvarande m åste  d å  va ra  väl beredd  att m ed  mötande 
parad afvärja  d e t ta  senare ,  g anska  farliga anfall.

250. F ö r s ö k e r  f ienden  en fram m arsch  med u n d an -  
förande af den  fö rsvarandes  k linga  genom en tryckn in g  
derå (formade), för a t t  dere fte r  stöta på  stället, eller m ed



reträttulfatt, så får den försvarande deraf  anledning till 
offensiv tempostöt med reträtt ut fall, hvarvid  han und
viker tryckningen af fiendens k linga och begagnar den 
blotta, som derigenom måste uppkomma, till motanfall.

Mot anfa ll 251. Mot utfall ur linien ' med stöt inåt användes 
ur Unien. ^  höga eHer låga paraden, allt efter handläget, i

förening med halfvändning inåt. Göres denna vändning 
på främre foten och fienden vid parerandet af riposten 
öfvergår i gard på  nya linien med vändning på 
främre foten, så befinna sig de s tridande härefter på 
förkortadt afstånd. Vill man undvika detta, så kan man 
vid paraden göra vändning på  bakre  foten och dermed 
förena en hälfmarsch tillbaka. Vill man ej antaga den 
nya anfallslinie, som fienden genom utfallet ur linien sö
ker göra gällande, så kan man undandraga  sig detta, ge
nom att under parerande gå med en hälfmarsch  r ak t  till
baka; föranledes fienden häraf  att återgå på gam la linien, så 
kan man med halfmarschframåt å tertaga sin förra ställning.

252. Mot utfall ur linien med stöt u tå t  användes på 
motsvarigt sätt yttre parad med halfvändning  utåt, an
tingen på främre foten, eller på  den bakre i förening med 
halfmarsch tillbaka. M ed halfmarsch  rak t  tillbaka i pa
raden kan man äfven här undandraga  sig antagandet af 
den nya anfallslinien.

svantöt 253. Ehuru  det karakteriserande för värjföringen, 
unien. i motsats till sabelföringen och huggstriden, ju s t  ligger 

deruti, att angreppet bör ske i anfallsplanet och mot en 
på anfallstaflan centralt belägen punk t och ej från sidan 
och mot dess omkrets — hvarför också värjföringen i 
sig innebär konsten att gå raka vägen p å  sitt mål, och 
detta i den bestämdaste form, — kan dock skäl äfven här 
förekomma till frontförändring. Dessa skäl äro dock en
dast att finna i fiendens kända eller förmodade oskicklig
het i sidorörelser.

254. Visserligen tyckes det, såsom skulle äfven från 
försvarets- och afvärjandets synpunkt sedt, en vändning



K A P . 5 .  —  rÖ ltS V A R E T . 1 0 7

undan fiendens stöt i skydd af parad innebära så stor 
säkerhet mot hans anfall, att ensamt deruti kunde ligga 
full anledning till ett sådant försvarssätt, men då man be
tänker, att fiendens stöt kan vara låtsad och att man då, 
genom att på detta sätt. parera en fint, löper fara att med 
bred anfallstafla kasta sig den verkliga stöten till mötes, 
så finner man, att detta försvarssätt endast med stor var
samhet bör begagnas. Dess egentliga fördel ligger der
uti, att man genom vändningen kan närma sig fienden 
från sidan och derigenom komma i tillfälle att få ripo
stera på hans utfall med stöt på nära håll, riktad mot 
bred och derför ej lätt betäckt anfallstafla. Mot en fi
ende, som gör sitt utfall våldsamt och utan tillräcklig 
sammanhållning, och derför endast med svårighet kan 
återkomma i gard, är detta försvarssätt särskildt använd
bart.

255. Vill man på sådant sätt med den inre höga 
paraden förena vändning ur anfallslinien och derefter ri
postera mot fiendens inre sida, så göres vändningen inåt 
på främre foten och af högst V8 cirkels storlek, och i för
ening dermed föres bakre foten utåt såsom vid sido- 
marscb. Härigenom närmar man sig fienden tillräckligt 
för att i nästa tempo, utgående från denna fot, med den 
andra kunna intaga gardstalInino' under verkställande af«r> o  o
öfver- eller understöt på förkortadt afstånd.

Vill man, efter det riposten blifvit parerad, återgå på 
gamla anfallslinien, så sker detta bäst på motsvarigt sätt 
genom att återflytta den främre foten på sin förra plats 
och derefter med vändning på denna fot återgå i gard- 
ställning på gamla linien. Blifver man härunder angri
pen. så bör man använda en yttre parad, emedan man 
derigenom kommer att vända undan för stöten, hvilket 
icke blifver händelsen, om man begagnar en inre parad.

Har fienden vid parerandet af riposten ur linien 
gjort motsvarande vändning, så finnes ingen anledning 
att återgå på gamla anfallslinien; man bör då full
följa striden i den nya riktningen. Har han deremot
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parerat under marsch tillbaka på gamla linien, så kan 
man antingen återgå på denna linie eller med sido- 
m arsch  i avancerande — hvarvid bakre foten flyttas icke 
blott utåt, u tan äfven fyamåt — söka tillfälle att angripa 
hans inre sida.

256. H a r  man gjort utfall, och har fienden parerat 
detta på ifrågavarande eller motsvarigt sätt med inre pa
rad och vändning ur linien, så bör man pa re ra  hans ri
post med den inre paraden  och dervid göra  halfmarsch  
tillbaka med eller utan \/a cirkels vändning på bakre  fo
ten. Å tt härvid göra vändning är att antaga  den nya 
anfallslinie, som fienden genom sin rörelse erbjuder, och 
härmed förenas då fördelen af att i paraden  vända undan 
stöten. Men detta är icke nödvändigt, ty äfven med en 
väl påpassad halfm arsch  tillbaka ' i  den hittills gällande 
anfallslinien kan man lyckas att i skydd af den inre pa
raden undandraga sig den fiendtliga riposten. H ärige
nom kan man föranleda fienden att återgå på gamla li
nien.

257. Vill man med yttre paraden  förena vändning 
och ripost på förkortadt afstånd mot fiendens y ttre  sida, 
så sker vändningen utåt på främre foten och af högst Vs 
cirkels storlek; härvid föres den bakre  foten äfven inåt 
såsom till sidomarsch. I  andra tempot sättes den främre 
foten i gardställning  till denna under verkställande af 
öfver- eller understöt efter händernas lägen.

Vill man, i händelse stöten blifvit parerad , återgå på 
gam la  linien, bör detta ske medelst motsvarande fotflytt
ningar, hvarvid den främre foten först in tager sin förra 
plats och derefter den bakre, under vändning på  denna, 
återflyttas i gardstä lln ing  på gamla linien. H ärunder  bur, 
om fienden angriper, den inre paraden begagnas, så att 
man dervid vänder undan för stöten.

258. H ar  fienden parerat riposten med motsvarig 
vändning, så befinna sig härefter båda  de stridande på 
den nya anfall slin i e n ; har han deremot parera t  med till- 
bakagående på gamla linien, så kan man med fortsatt
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,s idomar sch i  avancerande  söka tillfälle att angripa hans 
yttre sida.

259. Gör man sjelf u tfa ll och får detta besvaradt 
med sidom ar sch och stöt mot yttre sidan, så pareras 
denna bäst med y ttre  paraden under halfm arsch  tillbaka, 
antingen p å  gam la linien, eller ock med dermed förenad 
halfvändning  utåt. Genom bibehållande af gamla linien 
kan fienden föranledas att återgå på  denna.

260. D å  man ej k lart uppfattar formen för fiendens 
angrepp, eller då man af någon annan anledning icke är 
säker på  sin parad, kan man hjelpa sig med den tillfäl
liga reträtten  utan uppgifvande af den plats man innehar. 
Detta verkställes derigenom, att man med paraden förenar 
halfmarsch tillbaka, för att  sedan i riposten genast med 
halfmarsch framåt å terkom m a i gar dställning. A tt ripo
sten härigenom försenas, är tydligt, men man har und
vikit att träffas af den stöt man icke var säker på att 
kunna parera, och man har icke dess mindre i sjelfva 
verket hållit s tånd på  den plats man innehade.

261. G ör fienden sitt anfall med större ifver än sä
kerhet i angreppet, så gifver detta anledning att förmoda, 
det han äfven är benägen till häftig förföljning. Den 
försvarande kan då försöka att genom fullständigt till- 
bakagående med enkelm arsch  eller till och med helmarsch  
locka honom att vid förföljning förlöpa sig. Lyckas detta, 
så har den försvarande, då han bibehåller lugn och upp
märksamhet, ganska  god tid att afvärja en så långt ifrån 
kommande stöt, och hans svcirstöt blifver derefter, i den

| mån fienden härunder förlorat samling och jemnvigt, för 
denne svårare att parera.

262. K änner  man sig- fienden gifvet underlägsen io o o

styrka, och tror  man honom benägen till ifrig förföljning, 
så kan man genom fortfarande tillbakagående i skydd a f  

| sitt vapen, d. v. s. under parerande, söka förleda honom 
att i förnyade fruktlösa anfall uttömma sin styrka, till 
dess man anser sig med honom nog jemnstark för att

Reträtt.
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hålla stånd och försöka ett motangrepp. _ D etta  kan då 
göras defensivt med på paraden följande ripost, eller ock 
offensivt genom direkt anfall.

Det fortsatta tillbakavikandet under skydd af vapnet 
är försvarets yttersta tillgång, men står på gränsen till 
flykt, hvarför det endast, i y ttersta nödfall bör användas. 
J u  förr man med framgång kan angripa, desto hastigare 
och säkrare vinner man seger.

263. Genom sammansättningar af parader kan man 
föra den fiendtliga klingan i annat läge, än fienden vid 
angreppet med sannolikhet kan  beräkna, och derigenom 
bereda sig en af honom oväntad blotta för svarstöten. 
F rån  hög inåtböjning  (qvart-parad) kan man i fortsatt 
rörelse föra den fiendtliga klingan till låg u tåtböjning  (se- 
kund-parad) och sedan derifrån ripostera. F rå n  hög ut
åtböjning  ( terz-parad) går man likaledes till låg inåtböj
ning  (qvmt-parad). Äfven fran de laga paraderna  är det 
möjligt att på  motsvarigt sätt öfvergå till de höga, hvar- 
vid man dock alltid, likasom vid öfvergång från höga till 
låga parader, kommer att vexla sida. Sam tliga dessa pa
rader äro dock ganska vådliga, emedan m an dervid all
tid kommer att sjelf föra den fiendtliga spetsen förbi lif- 
vet, hvilket allt för lätt kan misslyckas, och emedan rö
relsen är mer än dubbelt så stor, som den behöfde vara 
för angreppets afvärjande. De böra derför knappast an
vändas på annat sätt än i förening med halfmarsch till
baka och endast af den, som vet sig i parerandet vara 
öfverlägsen. D e äro öfverflödsrörelser och tillhöra såsom 
sådana mera fäktmästeriet än den egentliga stridskonsten. 
Mot finter kunna de dock särskildt vara användbara, eme
dan de afbryta den tillämnade angreppsplanens fullföl
jande.

264. Bättre än dessa sammansättningar, ehuru icke 
heller behöflig, är den af somliga skolor använda så kal
lade »prim-paraden». D en  användes mot öfverstöt på 
yttre sidan, i stället för hög utåtböjning, och verkställes



pa det sätt, att klingan fälles undan inåt fur den fiendt- 
liga klingans påtryckning, handen omvändes och höjes 
härvid så, att fästet kom m er öfver den fiendtliga klino-an 
hvarunder en uppvinkling till sekund-stöt verkställes! 
hvilken stöt sedan såsom svarstöt fullföljes. Genom han
dens höjda läge beherskas härunder den fiendtliga klin
gan, och dess spets föres vid uppvinklingen tillräckligtåt 
inre sidan för att förfela sitt mål. L iknande rörelse "kan 
verkställas efter låg inåtböjning  (qvint-parad); den kallas 
vanligen »septima». P a rad e r  verkställas äfven rätt uppåt 
och nedåt med spetsen riktad rakt åt inre sidan, hvarvid 
den fiendtliga spetsen antingen lyftes öfver hufvudet eller 
nedtryckes förbi främre knäet. Dessa äro allt för vidlyf
tiga rörelser, hvarvid spetsen alldeles aflägsnar sig ur 
anfallsplanet. D e  rä t ta  paraderna uppåt och nedåt inne
fattas i de defensiva tempostötarna.

26o. H v a i je  paiad , hög eller lag, kan öfverga till Defensiv 
defensiv tempostöt, hvilken kan betraktas såsom en s a m - S S ’ 
manslagning af parad  och ripost och hvilken sålunda i 
sig förenar försvarets båda momenter. D en utgör sålunda 
höjden af försvarskonsten.

266. P å  inre sidan verkställes denna stöt genom att 
genast, så snart den fiendtliga klingan blifvit uppfångad, 
sträcka arm en och rik ta  spetsen mot fiendens ansigte eller 
bröst, öfver eller under hans hand, allt efter som hög 
eller låg parad  användes. P å  yttre sidan verkställes den 
på samma sätt, och ä r  härvid att märka, att man ej för 
skyddets skull behöfver eller bör vända handen, emedan 
detta skulle försena rörelsen och göra den svårare, än den 
behöfver vara. K lingans bredd  är, då handen i stöten 
framföres, lika tillräcklig till den fiendtliga spetsens af- 
förande på denna, som på den inre sidan, helst paraden 
i båda fallen, vid närm are betraktande, visar sig egent
ligen vara höjdparad och icke sidoparad. I  deii höga 
■sträckstöten, hvilken går  öfver fiendens hand, tvingas 
nämligen den fiendtliga spetsen, i händelse fienden lika
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strängt som den försvarande söker hålla sig i anfallspla
net, upp öfver den försvarandes hufvud; id e n  låga stväclc- 
■Stöten, den som på. inre eller y ttre  sidan går under fien
dens hand, tvingas den fiendtliga spetsen, 0111 den för
svarandes klinga sträng t bibehåller s-ig i anfallsplanet, 
nedåt och på sidan om den försvarandes främ re knä. Allt 
beror här på  handens rä tta  höjd, så a tt vid den höga 
tempostöten  en höjning af handen i förening med nagon 
sänkning af spetsen, och i den låga tem postöten  tvärt 0111 
en sänkning af handen med höjning af spetsen, äro vida 
fördelaktigare än de m otsatta rörelserna.

A nm ärkning. D en defensiva tem postöten, sträclc- 
stöten, ä r en m ycket enkel rörelse, ty den består en
dast i a tt m edelst arm ens sträckn ing  sänka spetsen 
och föra densam m a kortaste vägen fram m ot den på
störtande fiendens hufvud eller bröst. M en den är 
icke så lätt, som den är enkel, ty  till a tt träffa denna 
raka väg och att, under det m an sjelf deri fullföljer 
sin rörelse, tränga  den fiendtliga k lingan  derur, er
fordras så säker känsla af fiendens rörelse  och så 
stor stadga i handens och vapnets förande, a tt detta 
endast genom m ycken öfning kan  vinnas. Sträck- 
stöten  måste, så fram t m an icke skall äfventyra stöt 
för stöt, i första rum m et innehålla  parad , d. v. s. både 
binda den fiendtliga k lingan  och tv inga henne till
räcklig t uppåt eller nedåt, äfvensom något åt sidan, 
hvarför man ovilkorligen m åste använda en härtill 
tillräck lig  styrka. F iendens stöt måste, om den också 
är svag och osäker, nödvändig t afvärjas, och man 
kommer, då man härvid  m öter ringa  m otstånd, allt 
för lä tt a tt sjelf löpa u tu r anfallsplanet. H ärv id  för
felas visserligen icke paraden, m en väl den stöt, som 
i samma rörelse skulle ingå, och den egentliga ripo
sten kan härefter följa. Strciclcstöten fö ru tsä tter alltså, 
att äfven fienden söker a tt fram gå med sitt vapen i 
anfallsplanet; då först blifver det m öjligt att med 
lagom tryckning försöka att få honom deru tur, under
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det a tt man sje lf bibehåller sig deri. M ot en något 
kringsväfvande fiendtlig klinga äro sträckstötarna  icke 
rä tt användbara, em edan man vid dem aldrig  bör upp
offra skyddet för angreppet och sålunda tvingas att 
till en viss g rad  följa fiendens osäkra rörelser. Vill 
man icke dess m indre använda sträckstöt, så får man 
uppgifva a tt pare ra  med vapnet och anförtro paraden 
-åt bak re  handen, under det att man, utan hinder af 
fiendens osäkra  rörelser, rik ta r sin stöt mot hans huf- 
vud eller bröst. H andparaden, hvilken verkställes me
delst bakre handens fällande förbi ansigtet och brö
stet, för uppfångande och undanförande af den fiendt- 
Uga spetsen, hvarefter handen kan  återgå i sitt förra 
läge, bör dock med största sparsam het användas och 
endast betrak tas sasom en sista nödfallsutväg, ty vid 
dess begagnande släpper man den fiendtliga spetsen 
föi nära in pa  sig, innan den afvärjes; denna parad 
misslyckas derför ganska lätt och strider dessutom 
helt och hållet m ot den m oderna fäktningens grund- 
karak ter, som lig g er deruti, att man skyddar sig med 
samma vapen, hvarm ed man angriper. H ärm ed sam
m anhänger angelägenheten  af att vid afvärjandet så ti
digt som m öjlig t med eget vapen möta det fiendtliga.
267. D en defensiva tempostöten  kan användas mot 

hvarje enkelt angrepp , dock läm par den sig m inst mot 
angrepp med om kringgång  (flanconnade), emedan den då, 
så vida det tyd liga  fram trädandet af fiendens afsigt skall 
afvaktas, icke blifver verkställbar utan en deri ingående 
sidorörelse, för att återkom m a i anfallsplanet, och emedan 
den då kom m er a tt börja för sent.

268. M ot det förberedda angreppet är tem postöten 
icke användbar, em edan den försvarandes klinga härvid 
är kastad åt sidan och svårligen kan på en gång åter
föras i anfallsplanet, uppfånga den fiendtliga klingan och 
fullända en stöt. D en  kraftigt mötande paraden med 
derpå följande svarstöt ä r väl här det egentliga försvars- 
sättet.

Fäktlära. 8
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269. M ot dubbelangrepp kan tem postöten  med fördel 
användas i första tem pot, d. ä. mot den inledande ut
fallastöten, och kom m er då med all sannolikhet att af- 
bryta hela anfallet; dock kan detta, om tem postöten  icke 
träffar, utan  h inder deraf fullföljas. I  andra  tem pot är 
tem postöten icke användbar, så fram t m an icke har en 
så långsam  fiende emot sig, a tt man h inner träffa honom, 
under det han uppvinklar sin stöt. Tem postöten  samman
faller då med den lyckade riposten, men härv id  kan stöt
för stöt lä tt uppkom m a.

270. Mot fm ten  är sträckstöten m ycket användbar, 
ty derpå är denna vanligen alls icke beräknad. D en af- 
b ryter hela anfallet, ty detta kan derefter icke fortsättas 
u tan  föregående angrepp på  vapnet, s ta rk t eller lindrigt, 
och derpå är fienden vanligen under sådant förhållande 
alldeles icke beredd, och fintens ändam ål, en fördelaktig 
blotta, förfelas sålunda. H ärv id  är dock a tt m ärka, att, 
om fienden fram går blindt u tan  att sjelf iak ttaga  fintens 
förfelade verkan, stöt för stöt lätteligen kan  uppkomma. 
H ärvid  kan handparaden kom m a till h jelp . M ot det på 
finten följande verk liga angreppet är tem postöten  alltid 
användbar.

271. M ot den förberedda fin ten  ä r sträckstö ten  lika 
användbar soin mot den vanliga, m en då m an alls icke 
kan veta, huruvida efter angreppet på vapnet följer en 
låtsad eller en verklig stöt, så bör m an här, likasom  mot 
det förberedda angreppet, använda vanlig parad. Mot 
slu tangreppet är tempostöten  äfven h är fullt användbar.

272. M ot dubbelanfallet är tem postöten  fu llt använd
bar både vid det inledande anfallet och det verklig t me
nade. Sparas den till detta sista, så kan  den komma 
m ycket oväntadt och derigenom  väl lyckas.

273. M ed rörelse u r lin ien  kan  den defensiva tempo
stöten m ycket väl förenas. M an kastar sig då med en 
förflyttning u r linien undan fiendens anfall och söker här
vid att träffa honom med sin stöt. Skyddet ligger här 
icke i någon parad, utan i undvikandet af den fiendtliga
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spetsen M ot detta  angrepp kan fienden, som redan är i 
full anfallsrorelse fram åt, svårligen skydda sio- p å  a n n a t  

satt an genom  att i rörelsens sista moment förvandla sin 
stöt till passande p a rad  med handens förande åt sidan 
Dock ser denna tem postöt farligare ut vid inöfvandet än 
han blifver vid den fria  kontrafäktningen och i verkli» 
heten, ty  stöten rak t ut mot ett mål, som försvinner åt 
sidan, fullfoljes då icke, och huru  snabb förflyttningen ur 
linien än m å blifva, h ar den dock två fotflyttningar,' hvilka 
icke så lä tt sam m angå .till en hastig  rörelse.

274.^ M ot en förföljande oöh helst mot en i förföJi- 
ningen sig förlöpande fiende är den defensiva tempostöten 
allra bäst på  sin plats. D en  passar särskildt för hejdandet 
af denna ifver.

275. M ot bajonettgeväret såsom stötvapen gälla vid värja mot 
försvaret sam m a grundförhållanden som mot värjan. Vid ba’07leu- 
parerandet blifver den egentliga sldlnaden, att man, för 
att ersätta  det egna .vapnets ringa massa, måste lägga 
stor styrka i rörelsen, hv ilket åter föranleder, a tt rörelsens 
omfång blifver större  och hela rörelsen gröfre. S å orik
tigt och derför äfven vådlig t detta vid värja mot värja än 
är, medför det dock här, så vidt det ej öfverdrifves, ingen 
egentlig o lägenhet, em edan det endast m otsvarar det°fi- 
endtliga vapnets äfvenledes något grofva rörelser. Dock 
bör värjfäktarens rörelser i denna strid  alltid blifva de 
nogast begränsade; i annan händelse blifver han allt för 
lätt besegrad genom  eftertrycket i det fiendtliga vapnets 
bättre bestäm da och derigenom  lätt nog äfven hastigare 
rörelse. °

2/6. Y id  svarstöten har värjfäktaren hela fördelen 
af den lä ttare  och hastigare vapenrörelsen, men denna 
uppväges, så fram t ej fienden in trängt på förkortadt af- 
stånd, af nödvändigheten  a t t '  härunder göra en förflytt
ning framåt, hvaraf angreppet alltid i viss mån måste för
senas.
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277. S träckstö tarna äro i denna slags strid  icke an
vändbara på annat sätt än i förening m ed förflyttning ur 
linien. M ot den vanliga bajonettstöten i lim en n år sträck
stöten alldeles icke fram, ocli den känslighet, som utgör 
v ilkoret för m öjligheten att i e tt tem po förena skyddet 
och angreppet, ä r dessutom mot ett så groft och tungt 
vapen, som bajonettgeväret är, icke m öjlig.

ärja m o t 278. M ot svärdfäktaren  och sabelfäktaren  är värj- 
' " ' f ä k t a r e n ,  hvad stötens afvärjande och den derpå  följande 

svarstöten vidkommer, tydligen i fördel, m en då fienden 
i denna strid  kan använda stö tar och hugg  omvexlande 
och i förening med livarandra, så uppkom m er härigenom 
för värjfäktaren icke ringa svårighet a tt väl afpassa sina 
parader, helst paraden  mot hugg, om deruti skall 
tillräck lig  styrka, stundom  m åste göras med handens till
bakadragande och arm ens s tarkare  böjning, hvarigenoni 
handens stadiga läge i anfallsplanet, hvdket ju s t gör värj- 
fäktningens egentliga styrka, alldeles om öjliggöres, så att 
värjan här i sjelfva verket icke blifver annat än ett lätt 
svärd, med hvilket man visserligen kan  gifva hastiga stö
tar och äfven, så fram t det har någorlunda massa, afvärja 
både stötar och hugg, men med hvilket dock inga kraf
tiga hugg kunna verkställas.

D essa förhållanden jem te värjans svaghet, så väl mot 
den tunga och våldsam m a bajonettstöten som mot rytte
riets starka hugg, göra henne till ett föga tjen lig t krigs- 
vapen. H on är derem ot det egentliga fäk t- och studie
vapnet.

279. M ot svärd och sabel lå ta  sträclcstötcirna, när 
tem pot rä tt påpassas, visserligen använda sig både i lime 
och med förflyttning u r densamma, men mot hugg inne
bära de ej något direkt" skydd; här b je lper ej heller 
handparaden, hvarför hugg  för stöt härv id  högeligen är 
att befara. •
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280.  ̂ M ot dolkfäktaren är, så länge han ej kommit rärja mot 

förbi värjspetsen, sträckstöten  (let rä tta  försvarssättet och doli' 
det är i denna strid  fördelak tig t att föra vapnet nå<r0t
lågt, så a tt han ej med lätthet kan gripa fast om det
samma; kom m er han  förbi spetsen och tränger han så 
häftigt på, att värjfäktaren  icke hinner undan, eller är 
reträtten under sådant förhållande af en eller annan an
ledning overkställbar, så å terstår a tt med den fria han
den gripa om den arm, med hvilken han för dolken, un
der det a tt man m ed vändning på bakre foten, såsom vid 
gardombyte tillbaka, d rager den beväpnade sidan undan, 
tur att derigenom  vinna rum  för det längre vapnets an
vändande till stöt förbi eget lif mot fiendens bröst. Sak
nas äfven till denna rörelse nödigt utrymme, så finnes 
ännu m öjligheten att kasta spetsen bakåt eller uppåt och 
använda knappen på  fästet mot fiendens ansigte eller 
hjessa, hvilken rörelse, fullkom ligt m otsvarande bajonett
gevärets holfstöt, i värsta fall alltid kan användas mot en 
ända inpå lifvet fram trängande fiende.

281. F ö r  ba jonettgeväret såsom stötvapen gälla vid Bajonetten. 

föisvaret vä.sentligen sam m a förhållanden som för värjan, 
endast med de förändringar, som härleda sig från vapnets 
tyngd och dess förande med båda händer. Sålunda fin
nas här hög och låg  parad  på den inre sidan, hvilken
här är den vida starkare , em edan vapnet måste ligga på 
denna sida; på  y ttre  sidan är den höga paraden vida 
osäkrare och den låga knappast användbar. De båda 
inre paraderna lå ta  äfven ganska väl dubblera sig. Den  
defensiva tempostöten, sträckstöten, ä r på den inre sidan 
visserligen verkställbar, men den främre handen är, då 
geväret icke eger någonting  motsvarande parerplåten, här
vid mycket b lottstäld . V ill man hjelpa detta medelst 
denna hands tillbakadragande emot varbygeln, såsom vid 
långstöt, hv ilket lå te r sig göra, så blifver den m ottryck- 
ning, sotn i sträckstöten  skall ingå, lätt nog för svag, om 
fiendens stöt kom m er med full styrka. P å  y ttre sidan
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kan strächstöten  lyckas endast derigenom , a tt fienden stö
ter så långsam t, a tt m an hinner träffa honom  innan hans 
stöt är fullbordad, och detta- oaktadt han, såsom angri
pande, har initiativet, eller ock derigenom  att han stöter 
fel. Inträffar ej någotdera af dessa två fall, så uppkom 
m er stöt för stöt, ty  något skydd af vapnet ä r här icke 
att påräkna. Sam m a förhållande uppkom m er vid sträck- 
stöt mot understöt eller mot stöt med spetsunder- ellei 
spetsöfverflyttning. H ä ra f  är tydlig t, a tt den defensiva  
tempostöten  i lin ien med bajonettgeväret är föga använd
bar, den bör derför i de flesta fall verkställas i förening 
med förflyttning ur linien, hvarigenom  fiendens stöt kan 
undvikas, under det a tt egen stöt. träffar.

A nm ärkning. G öres tem postöten  innan fienden 
verkställer sin stöt, under det a tt han bereder sig 
dertill, så förlorar den sin defensiva k arak te r och 
blifver offensiv tempostöt.

282. M ot en fiende, som angriper m ed utfa ll, blifver 
försvarssättet detsam m a som mot den, hvilken angriper 
med fram m arsch. H ärv id  erhåller man dock särskildt 
3:ne fördelar. D en första,, a tt fiendens stöt, för rörelsens 
utsträcknings skull, blifver något osäkrare  och derigenom 
lättare  att afböja; den andra, a tt han af sam m a anled
ning får något svårare a tt parera  riposten , un d er det han 
återgår i gard ; den tredje, a tt man, då  hufvudet vid ut
fallet framföres utan skydd, m ot detta  kan  rik ta  en tem
postöt.

283. M ot en fiende, som angriper med leaststöt, upp
kommer, då man dervid är ovan, någon svårighet att väl 
afpassa tem pot för paraden, så a tt man ej derm ed kom
m er för bittida och än m indre för sent. D erem ot har 
man den betydande fördelen att, om m an m ed paraden 
förenar ett angrepp på  vapnet, hv ilket m ycket väl låter 
sig göra, man, åtm instone för det påföljande tem pot, kan 
afväpna eller så godt som afväpna fienden och härunder 
med frammarsch ripostera. Fördelen  h ä ra f m otväges dock
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i viss grad af det längre afstånd, som med frammarschen 
härvid skall vinnas.

284. M ot värjan har bajonettgeväret vid försvaret 
fördelen af den starkare  paraden, äfvensom af svavstötens 
svårt parerade tryckning, men olägenheten af tyngre rö
relser. S to r hjelp. har man dock vid försvaret deraf, att 
bajonettgeväret ä r ett längre  vapen än värjan, ty detta är 
mera en defensiv än en offensiv fördel. D et håller fien
den på afstånd. D en defensiva tempostöten är här på sin 
plats.

285. M ot svärd och sabel är, hvad stötstriden be
träffar, försvarsförhållandena för bajonettgeväret desamma 
som mot värjan, med den skilnad, som uppkom m er sje- 
nom det fiendtliga vapnets större tyngd, nämligen dess 
mindre hastighet i angreppsrörelserna, men större mot
stånd i paraden. B eträffande huggstriden, så kunna både 
sidohugg och nedhugg  med geväret pareras medelst de 
höga afböjningarna, hvarvid dock nedhuggen särskildt 
måste till tem pot väl påpassas, så att man ej parerar för 
bittida och får in h u g g e t på  andra sidan om geväret och 
ej heller för sent, så a tt tem pot försummas. I  detta slags 
strid är särsk ild t a tt m ärka den främ re handens och ar
mens blottade läge, ty  in tet skydd finnes för dessa. Äfven 
mot svärd och sabel ligger bajonettgevärets förnämsta för- 
svarsstyrka i dess längd, och det är derför af vigt, att 
det föres så, a tt fienden hvarken kan komma förbi spet
sen eller med den fria handen gripa  om vapnet. D etta 
vinnes genom att föra låg  och rörlig  spets. Tempostöten 
är det, som skall h ind ra  fiendens fram trängande. Ä r 
denna förfelad och man icke kan, får eller vill vika, så 
kan kortstöten kom m a till användning, men då äro för
delarna öfvervägande på enhandsvapnets sida, för den 
större frihets och handterlighets skull, hvarmed detta kan 
föras. Äfven do lk fäk taren  blifver farlig, då han lyckas 
komma in på lifvet.
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värdet och 286.
sabéln.

F ö r man svärd m ot svärd, så blifva förhållan
dena lika dem vid värja m ot värja, m ed den skilnad, som 
uppkom m er genom vapnens förökade tyngd, bestående 
förnäm ligast deruti, att rörelserna blifva svårare a tt med 
hastighet utföra och a tt klingornas känning  m ot hvar
andra under så väl parad som stöt blifver gröfre, hvar- 
för också de finare och de m era sam m ansatta bland värj- 
.rörelserna här icke äro rä tt användbara. I  deras ställe 
erb juda sig då, särskildt för den anfallande, sam m ansätt
n ingar af stötar och hugg i e tt anfall, hvilka icke äro 
lätta  att afvärja. A tt afbryta ett anfall med tempohugg i 
stället för tempostöt, kan visserligen lå ta  sig  göra, då an
greppet ej sker med full fart och säkerhet, men är, då 
hugget ej innebär något d irek t skydd, oftast ganska våd
ligt, emedan man derigenom  äfventyrar a tt få hugg  för 
hugg. Äfven tempostöten  är här vådlig, em edan den ej 
skyddar för hugg. D et är endast vid stö t m ot stöt, som 
den försvarandes k linga med någon säkerhet kan binda 
den anfallandes. I  förening med rörelse  u r linien kunna 
både tempostötar och tempohugg med svärdet och sabeln 
verkställas.

287. F ö r man svärd mot sabel, så blifva förhållan
dena desamma, med den skilnad, som uppkom m er deraf, 
att fiendens vapen m era läm par sig för hugg  än för stöt, 
hvarför den försvarande här m åste vara ännu m era be
redd på huggens afvärjande, hvarem ot han h ar fördelen 
af lä tta re  och säkrare stöt vid riposterandet. M ed sabel 
mot svärd blifva dessa förhållanden om vända, hvarför 
den försvarande då företrädesvis bör vara  beredd på att 
parera stötar, men a tt ripostera  med hugg. Sam m a för
hållande eger rum  med sabel m ot värja eller bajonett.

Dolken. 288. F ö r den försvarande dolk, så kan  han dermed,, 
om han är uppm ärksam , ganska väl parera  värjstö tar och 
derpå genast med pårusn ing  ripostera  med stöt. F örhål
landet får likhet med det, som uppstår m ellan värjfäk- 
taren och bajonettfäktaren. B ajonettstö tar och hugg  kunna
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deremöt mecl dolken svårligen pareras. H är kan endast 
den y ttersta  påpasslighet för undvikande af det fiendtli*a 
angreppiet, i förening med den största rörlighet och djerf- 
het, hjelpa. H ärv id  är a tt m ärka, a tt dolkfäktaren i strid 
mot dem, som föra de längre vapnen, alltid från början 
måste gå försvarsvis till väga, ty  så väl värjfäktaren som 
svärdfäktaren och sabelfäktaren måste mot dolkfäktaren 
föra sitt vapen anfallsvis, ehuru detta, om striden ej med 
det första anfallet blifver afgjord, lä tt förvandlar sig till 
angrepp under re tirerande, d. ä. defensiva tempostötar eller 
hugg. H ä rp å  m åste dolkfäktaren vara väl beredd och 
derför bem öda sig att med den häftiga fart, hvarm ed han 
skall söka a tt efter lyckad parad uppnå sin fiende, förena - 
nödig varsam het.

A nm ärkning. Försum m ar fienden att begagna 
sitt längre vapen till anfall, så kan dolkfäktaren för
söka a tt med dolken eller ock med den obeväpnade 
handen föra undan den fiendtliga spetsen och gå an
fallsvis till väga.

289. I  strid  m ot flere fiender m åste man vända sig .m  nere 
mot en i sänder och derunder söka undandraga sig de fienåer' 
andres anfall. D en  allm änna regeln blifver då, att man 
skall rö ra  sig  så, a tt m otståndarne komma i vägen för 
hvarandra. H a r  man blott med två a tt göra och för öfrigt 
fritt fält för sig, lå te r detta  genom rörlighet och klok be- 
läkning oftast ganska väl verkställa sig; har man flere 
fiender att på  en gång  bekäm pa, blifver saken betydligt 
svårare. M ot den närm aste måste man vända sig, så 
framt man dervid blifver så aflägsnad från de andre, att 
man med någon sannolikhet hinner afgöra saken med 
denne, innan någon annan hinner angripa, och dervid 
med största beslutsam het, fart och eftertryck utföra stri
den, hvarvid man efter om ständigheterna kan gåförsvars- 
eller anfallsvis till väga. A tt härvid parera och kraftigt 
npostera, eller ock använda defensiv tempostöt, kan, om 
fienden är ifrig, blifva fördelaktigt.
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290. H ar man två eller flere fiender så nära in på 
sio-, att inan icke med någon sannolikhet kan  h inna af- 
göra striden med någondera, innan en annan  anfaller, så 
återstår, om man har fältet för sig, a tt använda låtsad 
flykt för a tt förleda fienderna till a tt under förföljande 
skilja sig längre ifrån hvarandra, hvarefter m an, då detta 
lyckats, °vänder om, angriper den närm aste och gör ho
nom oskadlig , fortsättande härefter med de öfrige på 
samma sätt. D enna flykt kan dock lä tt fran latsad  blifvii 
verklig  och bör derför, om m öjligt är, undvikas.

291. D eltager man i e tt anfall i m assa, då fiendens 
fördrifvande är ändam ål och hufvudsak, så ligger skyddet 
i det gemensamma fram trängandet och får ej sökas i nå
gonting annat. Fram för allt m aste m an häi icke vika 
Tillbaka, utan  hålla stånd och gå fram åt nedergörande 
och fördrifvande hvarje m otståndare, ty  för sådan  beslut
sam het v iker fienden, och man skyddar på  detta  sätt bäst 
både sig sjelf och sina kam rater. M an m åste här känna 
sig endast såsom en del af det hela och helt och hållet 
uppgifva tanken på sin egen säkerhet.

Mot ryttare- 292. J  strid  mot ry ttare  h ar den, som är till fots, 
fördelen af m ycket större vändighet och allsid ig  rörlighet, 
så att, om han förstår sin sak, ry ttaren  icke allenast icke 
bör komma i tillfälle att rida ned honom , u tan  bör han 
äfven, om ry ttaren  ej eger m er än vanlig  skicklighet, lätt 
nog kunna komma åt att närm a sig dennes svaga sida 
— hos den sabel- eller svärdbeväpnade den sidan, livars 
hand för tyglarna, hos den lansbeväpnade tv ärt 0111 ocli 
der med fördel besvara hans anfall. Ä fven på  den andra 
sidan kan den till fots fäktande ganska väl både skydda 
sig och besvara angreppet, och bajonettfäk taren  kan här
vid med fördel använda långstöten. T ill och med Icast- 
stöten  kunde här vara användbar, em edan ry tta ren  svår
ligen, sedan denna blifvit parerad , så hastig t kan  tränga 
på, att man ej hinner återhem ta geväret. B åde stötar och 
parader komma härvid  att göras något uppåt, men detta
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förändrar icke i någon väsentlig mån förhållandena. H är 
blifver dock värjan, såsom förut är näm ndt, till följd af 
sin finhet lätteligen till parad  för svag; svärdet, sabeln 
och bajonettgeväret äro derem ot fullt användbara.

293. E n  särskild  fördel har den till fots stridande 
äfven m ot ry ttaren  deruti, a tt han i de allra flesta fall 
kan skräm m a hästen, så att den ej m er lyder ryttaren. 
E tt slag eller e tt hugg  mot hästens hufvud, hvartill lä t
teligen tillfälle  erb juder sig, är vanligen tillräckligt för 
att för ry tta ren  göra det om öjligt att få hästen att åter 
gå fram, helst de fleste hästar af naturen äro skygga för 
vapen, i synnerhet för bajonettgeväret. D et icke ovanliga 
förhallandet, a tt infanteristen  är lika rädd för hästen som 
denne för honom, väger åter till fördel för ryttaren.

294. A nfalles någ ra  infanterister tillsammans af lika 
många ry ttare , så vänder sig fördelarna till dessa senare. 
Infanteristerna rak a  härvid  i trängsel mellan hästarna och 
kunna ej göra  sig till godo sina fördelar i den enskilda 
striden; ej heller kunna de hinna undan och försvara sig 
mot en i sänder. R edan nu blifver det fördelaktigast 
att vända ry g g arn a  tillsam m ans och spetsarna ut, och 
denna form ering genom går sedan, vare sig i krets eller 
fyrkant, striden på  nära  håll mellan dessa tvenne vapen
slag. A llt de tta  modifieras dock i betydlig mån af ter
rängförhållandena, som vanligast äro till infanteriets för
del, samt af eldvapnens verkan, hvilken äfven är till för
del för den, som strider till fots. O hejdadt framstörtande 
i massa, är och blifver dock kavaleriet oemotståndligt.



s
S l I p K  .

....



F ä k t l ä r a .



  — .—,---------



FJERDE AFDELNINGEN.

Sjette kapitlet.

Tempot.

Striden är en täflan i tid.

295. D å  angreppets fram gång —- hvilket, då striden / 
icke kan afgöras b lo tt med afvärjandet, är liktydig med 
segern väsentligen m åste bero på det tidsmoment, i 
hvilket det utföres, så förtjena tydligen de i striden upp
kommande tidsförhållandena att tagas i närm are betrak
tande.

296. F ö r  a tt kunna föra striden med största möjliga 
säkerhet och bestäm dhet, så att de farliga ögonblicken ej 
blifva förderfliga och de gynsam m a ej gå obegagnade 
eller illa begagnade förbi, ä r det af nöden, att alla stridens 
ram förhållanden, både hvad afstånd, ställning och vapenläge 
beträffar, uppfattas med den klarhet, att man ej om nå
gonting väsentlig t behöfver tveka, och att alla behöfliga 
rörelseform er stå  den fäktande med den lätthet till buds, 
att de i hvad ögonblick  som helst på viljans första vink 
låta sig med full bestäm dhet verkställa. Ä r detta genom 
ändam ålsenliga öfningar vunnet, så har man i sjelfva stri
den egentligen ej annat a tt tänka på, än att uppfatta och 
begagna de rä tta  ögonblicken. Striden blifver då en 
täflan i tid . D erhän  bör fäktkonsten kunna bringa sa
ken, och deruti blifver den då äfven en förebild för sjelfva 
krigföringen, hvad om fång denna än må taga.
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297. A nfallets fram gång beror, då k rafterna å ömse 
sidor äro någorlunda lika, sa hufvudsakligen at a tt det 
verkställes i ett ögonblick, då det icke ä r väntadt, att 
man väl kan kalla öfverraskningen föi själen  i anfallet. 
H ära f följer, a tt den anfallande, så v id t m öjlig t är, måste 
söka e tt sådant ögonblick. D en  första m öjligheten, som 
härvid erbjuder sig, är a tt göra sitt anfall, innan fienden ännu 
hunnit kom m a rä tt i ordning till dess afvärjande, innan 
han in tagit egentlig  försvarsställning. S å oberä ttigad t ett 
sådant anfall - än efter duellens konventionela lag ar måste 
vara, så berättigad t är det på  slagfältet och i a llt verk- 
l i d  k ri° \ äfvensom vid nödvärn. M an bör således under

O  c" ' '

dessa förhållanden deraf begagna sig.
298. M en blifver sålunda anfallets första regel öfver- 

raskning, så m åste å andra sidan försvarets första bud 
blifva att icke lå ta  öfverraska sig, utan  alltid  i fiendens 
närhet vara beredd på att när som helst blifva anfallen. 
H ärtill fordras, såsom redan i det föregående blifvit sagdt, 
icke att på förhand in taga försvarsställning, u tan  blott att 
vara fullt färdig a tt vid sam m andrabbningen deruti in
träda. T värt om kan det för den försvarande vara fördel
ak tig t a tt visa sig mera o beredd på  a tt skydda sig, än 
han verkligen är, så fram t han derigenoin hos fienden 
kan väcka öfvermod och sålunda föranleda m indre vårdad 
anfallsrörelse, b lo tt han icke försum m ar sjelfva samman- 
träffningsögonblicket, utan då med full säkerhet gör sitt 
afvärjande och derefter genast svarar med full k ra ft och 
bestäm dhet. D etta  andra tem po är näm ligen hans an- 
greppstem po efter lyckad parad. D et bör begagnas med 
den snabbhet, a tt den anfallande ej, efter den  alltid  mera 
ansträngande anfallsrörelsen, h inner sam la sig till eget 
skydd, än m indre till förnyadt angrepp.

299. A nfaller man, oaktadt man ser fienden fullt be
redd, så eger man ej m era öfverraskningens fördel, och 
denna måste då, så m ycket m öjligt är, ersättas genom 
yttersta hastighet eller stor kraft i rörelsen, så att den 
försvarande, trots den m indre rörelse han h a r a tt utföra,
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ej medhinner denna, eller, om han hinner den, dock blif- 
ver för svag för angreppets afvärjande. Att detta lyckas 
för den anfallande, är ingalunda ovanligt, men förhållan
det ai dock på långt när ej så fördelaktigt som vid öfver- 
raskningen.

Anmärkning. Den forcerade stöten blifver lång
sammare än den icke forcerade, emedan en starkare, 
rörelsen uppehållande friktion mellan vapnen upp
kommer. Den lyckas således genom sin kraft, icke 
genom sin hastighet och misslyckas alltid genomför
löpning, om fienden viker undan i stället för att 
hålla emot. I  den forcerade stöten kan man, såsom 
redan är sagdt, oaktadt den har ett tempo, ganska 
tydligt urskilja 2:ne tidsmomenter, hvilka dock utan 
bestämd begränsning med hvarandra sammanlöpa. 
Den kraft, som särskildt inlägges i forcjaden, verkar 
i sidoriktning; den måste således väl afpassas efter 
motståndet, om stöten skall träffa. E tt mellantino- 
mellan det öfverraskande angreppet och det som sker 
med vapnets undantryckande, forcaden, är det som 
sker med glidning, coulé: början af detta angrepp bör 
för fienden vara så omärklig som möjligt och får så
lunda ej ske med någon häftighet. Man söker smyga 
in spetsen i stötriktningen och öfvergår härefter med 
yttersta fart till stötens fulländande.
300. För den försvarande är det förhållandet, att 

han är beredd på anfallet, det rätta och normala, i 
synnerhet om han från början valt att gå defensivt till 
väga och icke dertill af ett förekommande anfall blifvit 
tvungen. Om möjligt är, bör han då lyckas i paraden, 
hvarelter fördelen af att få ripostera tillkommer honom. 
Misslyckas under sådant förhållande paraden, så måste 
detta bero, endera af att man för lågt uppskattat den fart 
och kraft, hvarmed fiendens angrepp kan komma, och till 
följd deraf rört sig för långsamt och användt för liten 
motståndskraft, eller ock deraf, att man oaktadt allt be
mödande icke förmår att i tid följa och med tillräcklig 

Fäktlära. 9
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kraft afvärja hans angrepp, i hvilket fall endast re trä tt
paraden kan lyckas.

301. A nvänder man den afvisande  paraden , så be- 
höfver man knappast deruti in lägga m era styrka, än som 
är nödvändig för rörelsens tillräck lig t hastiga veikstä l- 
lande; i den mötande paraden ingår derutöfver den kraft, 
som behöfves för att uppliäfva den tryckning , fienden i 
stöten kan inlägga. D enna kan  blifva ganska stark  och 
ä r på föi-hand icke med någon säkerhet a tt beräkna, 
H äraf synes den afvisande  paradens stora företräde fram
för den mötande, då man kan  välja dem em ellan, d. v. s. 
så länge fienden är på  utfallsafstånd. P å  det kortare  af- 
ståndet måste, af skäl, som i det föregående blifvit an
förda, den mötande paraden  för säkerhetens skull an
vändas.

302. T ro r den anfallande, a tt den försvarande är 
fullt beredd att pa re ra  hans angrepp  6ch att han  verk
ligen förm år detta, så har han ingen g iltig  anledning  att, 
detta oaktadt, på  slump angripa; ty  detta  vore a tt ända- 
m ålslöst och på farlig t sätt slösa med sina krafter. Då 
första öfverraskningens ögonblick ä r förbi, bör han för 
sitt angrepp afvakta , eller s je lf söka fram kalla e tt ögon
blick, i hvilket han kan kom m a oväntadt.

303. V äljer han det förra, och sålunda endast med 
spänd uppm ärksam het följer fiendens företagande, så upp- 
gifver han i sjelfva verket det in itiativ  han från början 
såsom anfallande skulle söka tillegna sig. H an  måste då 
äfven vara beredd på a tt m öjligen sje lf blifva anfallen, 
innan han kom m er till angrepp, och båda de stridande 
befinna sig nu egentligen tills v idare i e tt defensivt för
hållande, under hv ilket tanken på anfall natu rligen  måste 
hos dem båda under alldeles obestäm bara m om enter upp
komma. D enna spända afvaktan, under hvilken full sam
ling är nödvändig, kan blifva ganska trö ttande, och då 
uppm ärksam heten dock icke hos båda kan  i hvarje ögon
blick vara lika stor, utan  tvärt om ganska m ycket måste 
komma att skifta, så gäller det här, hvem som kan af-
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vinna den andra ett obevakadt ögonblick och använda 
detta till sin fördel.

304. M edel finnas naturligtvis att under denna af- 
vaktan söka m issleda sin m otståndare, och det vanligaste 
blifver appellen, hvilken lä tt kan oroa, hvarvid ett ögon
blick af störd  uppfattn ing  inträffar, hvarunder försvaret 
sannolikt blifver svagt. E tt  annat medel är att med blick, 
minspel och å tbörder fram kalla en sådan oro och deraf 
begagna sig. P å  sadant sätt bibehåller man, om fienden 
deraf lå te r störa sig, äfven anfallsinitiativet. M ot ett så
dant förfarande bör den, som vill gå försvarsvis till väga, 
iakttaga a tt r ik ta  sm  uppm ärksam het endast på clen 
punkt af m otståndarens fäste, der klingan utgår derutur, 
ty der synes allra  först hvad som verkligen kommer att 
ske. Vill å ter den försvarande öfvergå till anfall, så är 
rätta tem pot dertill ögonblicket efter en sådan demon
stration, så fram t ej derpå  genast följer angrepp. U nder 
ett sådant dem onstrerande döljer sig näm ligen icke sällan 
obeslutsamhet i högre eller lägre grad.

305. B ättre  än detta afvaktande, hvarunder man 
uppgifver anfallsinitiativet, är det a tt sjelf, genom be- ^  
stämd och ändam ålsenlig  handling, fram kalla det svao-a 
ögonblick, man för anfallet vill begagna. D etta  sker allra 
enldast. genom  så våldsam t angrepp på fiendens vapen,
att en afväpning m öjligen kan inträffa, ty följden deraf 
bör blifva, a tt fienden i nästa ögonblick icke bör kunna 
med full s ty rka  och bestäm dhet använda sitt vapen. Stö
ten bör då följa så fort som m öjligt efter angreppet på 
vapnet och i sam m anhang med detta. H är uppkomma 
då 2:ne tem po, som med full bestämdhet kunna åtskiljas, 
af hvilka det första, i hvilket rörelsen bör vara våldsam, 
får accenten, och det andra blifver så kort och så omärk
ligt som m öjligt, så att det är verkstäldt, innan fienden 
hunnit hem ta sig från det förras verkan. Sålunda får 
man då fördelen af a tt träffa fienden oberedd eller åt
minstone illa  beredd.
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306. F ö r  den försvarande gäller det här a tt väl bi
behålla vapnet i handen och trots våldet genast vara fär
dig med paraden och riposten. Ä r han rä tt  sk ick lig  och 
uppm ärksam , så kan han, såsom förut är sagdt, genom 
att i rä tt tid  vika undan för den våldsam m a påtryckn in
gen på  vapnet, begagna detta första, gerna någo t ut
dragna tempo till offensiv tem postöt, hvilken då bör gö
ras med y ttersta  hastighet, sa att fienden hvilken här
under till och med kan afväpna sig sjelf — ej m å hinna 
tillbaka och parera. D etta  anfall blifver då med all san
nolikhet oväntadt.

307. Genom utfall med efterstö t, dubbelangrepp, 
hvilket endast mot en långsam t eller alls icke riposterande 
fiende kan användas, bereder man sig äfven e tt obeva- 
kadt ögonblick för angreppet. F ö r  a tt detta m å lyckas, 
bör man göra tidsskilnaden i dessa båda tem po betydlig. 
H ärm ed vinnes i första tém pot, hv ilket dock bör göras 
med den hastighet, a tt någon g rad  af ansträngn ing  i pa
raden måste uppkom m a, genom den  m indre hastigheten, 
kraftbesparing för det följande tem pot, i hv ilket rörelsen 
bör följa utan uppehåll och med största  m öjliga fart. 
Båda tempo böra sålunda med hvarand ra  på det närmaste 
sam m anhänga, men det senare vara af vida större hastig
het än det förra. Sannolikheten för, a tt stöten då träffar, 
är ganska stor, emedan fienden, som först lyckats med 
en långsam m are parad, ej gerna kan vara beredd  att då 
genast använda stor hastighet. D et finnes näm ligen i det 
vanliga m enniskolynnet en stor benägenhet a tt sä tta  lika 
mot lika och att icke vänta allt för tvära  afbrott i hvad 
som redan kom m it i gång. I  afvexlande hastighet ligger

’ derför stor m öjlighet för anfallets fram gång.
308. F ö r den, som låter ripostens rä tta  ögonblick 

gå obegagnadt förbi, hvilket är en m ycket dålig  fäktare- 
vana, är det sålunda högst angeläget a tt med full kraft 
och hastighet låta den ena paraden följa på  den andra 
och att icke lå ta  sis; missledas af den rin g a  ansträno-ning,
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som i utfallstem pot af fienden möjligen kan inläggas. P å  
den andra paraden bör riposten utan dröjsmål följa,

309. D en  egen tliga fin t en, i hvilken man, likasom 
vid det förberedda angreppet, uppgifver all möjlighet att 
i första tem pot träffa sin fiende, har den likheten med 
dubbelangreppet, att första tem pot icke är allvar
samt m enadt, u tan  b lo tt afser att fram kalla en bestämd 
parad, för a tt sedan till angrepp begagna den blotta, som 
dervid uppkom m er. H ära f följer, att man i detta första 
tempo å ena sidan skall bespara sin kraft för det derpå 
följande verk liga angreppet och å den andra göra det
samma så ho tande som möjligt, på  det att fienden må 
föranledas a tt icke allenast parera denna låtsade stöt, 
utan äfven a tt göra detta  med någorlunda stor och an
strängd parad . D e tta  vinnes genom att göra denna för
sta rörelse tem ligen stor och synbar, men icke med 
mycket stor hastighet, utan  spara denna till det andra 
om edelbart följande tem pot, i hvilket det verkliga an
greppet kom m er. D etta bör åter till formen vara så 
om ärkbart som m öjligt, d. v. s. gå den m öjligast korta 
vägen. F ö r a tt gifva finten fullt eftertryck begagnas appel
len, men denna kan  hafva olägenheten af att i någon mån 
fördröja det derpå  följande utfallet.

310. Y id  försvaret mot finten blifver det af högsta 
vigt, icke allenast a tt inskränka m åttet af den första pa
raden till m öjligaste minimum, för att genast kunna möta 
på annat håll, u tan äfven att göra densamma med be
sparad kraft, för a tt i andra tempot kunna inlägga all 
den kraft och hastighet, som kan behöfvas. Paradens 
tempo m åste rä tta  sig efter angreppets, men vilkoret der- 
för är rörelsernas noggranna begränsning.

311. V id  en genom  spetsöfverflyttning eller på annat 
sätt inledd fint g ä lle r det alltid att förleda den försva
rande antingen till för stor ifver och deraf följande häf
tiga rörelser och förlöpningar, genom hvilka kraften för 
det afgörande tem pot b lir förm inskad, eller ock att

Angrepp 
med fint.
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genom svaghet och någon långsam het i rö relserna insöfva 
honom i en falsk säkerhet, för a tt derefter plötsligen 
öfvergå till stark  fint och derpå följande verk lig t anfall 
med största m öjliga hastighet.

312. In lå te r sig den försvarande på  ett sådant spel, 
så måste han vara i högsta grad  uppm ärksam  och med 
stor sjelfbeherskning i väl begränsade rö re lse r följa den 
anfallandes dem onstrationer. V ida b ättre  är det dock att, 
så snart man m ärker detta vara fiendens sä tt a tt gå till 
väga, med offensiv tempostöt beröfva honom  det sålunda 
förspilda initiativet. D etta  anfall bör då göras i den 
enklaste form och med den y ttersta  hastighet. D en de
m onstrerande skall då vara m ycket uppm ärksam , om han 
skall hinna a tt skydda sig.

|{Mgrepp 313. V id den förberedda finten, hvilken, då d en lå t-
iraw°m- sade stöten här föregås af angrepp på  vapnet, får 3 

tempo, faller accenten på det m ellersta tem pot. D et för
sta bör, då man här hvarken afser afväpning eller direkt 
blotta, göras med lätthet, utan egentlig t våld och blifva 
ganska kort; det andra, i hvilket man vill fram kalla för
löpning i paraden, bör vara någo t m era u tdraget, så att 
fienden får full tid dertill, och det tred je  så ko rt och 
om ärkligt som möjligt.

314. O m vändt följer häraf, att den försvarande, trots 
angreppet på vapnet, icke får lå ta  förleda sig a tt i andra 
tem pot göra större rörelse, än som är alldeles nödvändig 
för att parera stöten, i fall han blefve verklig  och icke
blott låtsad, hvarom  den försvarande natu rlig tv is icke kan 
hafva någon säker kunskap, samt att slu ttem pot bör väl 
och med tillräck lig  hastighet påpassas.

Dubbel- 315. V id dubbelanfall m åste, likasom  vid dubbel
angrepp, det första tem pot göras med besparad kraft och 
ej med för stor hastighet; det andra, som är e tt försvars- 
tempo, blifver beroende af farten i fiendens ripost — dock 
rör detta förnäm ligast handrörelsen, paraden  — hvarefter
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det tredje, det egentliga angreppstem pot, måste följa med 
stor hastighet. F a rten  kom m er i ett sålunda sammansatt 
anfall a tt g å  i stigande, och sluttem pot kan icke blifva 
för hastigt.

316. V id  försvaret, som, då man känner detta an- 
fallssätt, icke har någon egentlig  svårighet med sig, gäl
ler det hufvudsakligen att spara sig till sluttempot, så 
att man då ej brister i kraft och hastighet. Kiposten bör 
derefter, till följd af sannolik  förlöpning å fiendens sida, 
lätteligen kunna lyckas.

3 1 1 .  F ö r anfall u r linien gälla samma tem pobestäm - A n /a ii  u r  

ningar, som för dem, hvilka gå i linien. H afva de mer linien' 
än ett tem po, m aste alltid  sluttem pot ega största möjliga 
hastighet. H äre fte r m åste äfven försvaret rätta  sio-.

O

318. M ot den fiende, som i paraden viker undan, Förm- 
för att genast i riposten  återkom m a, måste angreppet, så- mg' 
som rgdan är sagdt, ske med yttersta hastighet, så att
han ej h inner undan, men dock utan förlöpning, så att 
man, om stöten ej träffar, ä r färdig att parera riposten.
Går fienden undan  med fullständig re trä tt, så bör han, 
om man tro r de tta  ske af fruktan och osäkerhet, med den 
yttersta fart och hastighet förföljas. H ar man deremot 
den ringaste  anledning  att tro, det häruti ligger någon 
lockelse och någon snara, så bör man helt lugnt och utan 
synnerlig hastighet följa efter. A nvänder man i försvaret 
reträtt såsom lockelse till häftig förföljning, så är man 
naturligtvis beredd på att, då man åter uppnås, med kraft 
och hastighet parera , eller ock att använda en hejdande 
sträcJcstöt, hvarvid tem pot måste särdeles väl påpassas.

319. D en  offensiva tem postöten, som åter igen är ett Offemw
../■ , ,  ,  , . . .  .  temposlut.
olverraskm ngsangrepp, bör ske med yttersta möjliga ha
stighet, så snart tem pot dertill är inne. M ot detta an
grepp kan  den försvarande icke vara nog uppmärksam 
och påpasslig.
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Särskilda 
anmärk■

320. B etrak tar man närm are tidsbestäm ningarna för 
. de af handen och arm en utförda rörelserna i förening med

benens rörelser, så finner m an, a tt vid stöt m ed fram 
m arsch benens rörelser snarare böra föregå arm ens än 
tvärt om, em edan man ju  bör vara framme på  läm pligt 
afstånd, innan vapnet kan verka; men ju  hastigare dessa 
rörelser blifva, desto bestäm dare sam m anfalla de i gem en
samma tidsm ått, och så väl i m arschen som i stöten bör 
det första tem pot blifva så ko rt som m öjligt, så a tt det 
likasom  uppgår i det andra. E ndast så får rörelsen hel
het och enhet. D etta  gäller äfven om Jielmarschen, hvars 
2:ne halfmarscher, då de sam m angå till helmarsch, endast 
äro a tt anse såsom m arschens 2:ne fotflyttningar i likhet 
med hvad som förekom m er vid enkelmarsch. D e förlora 
sålunda då den karak te r af särskilda rörelser, de eljest 
såsom halfm arscher  kunna ega. H ä ra f  blir en följd, 
att man icke på helm arschens första tem po kan lägga ett 
verk lig t angrepp, u tan  på sin höjd  en fint eller, vid re
trä tt, en parad. Iak ttag e r man icke detta, så får jnan en 
rörelse med 2 halfm arscher, icke en helm arsch. Äfven 
enkelmarschen  kan såsom Jielmarschen delas i 2:ne delar 
med en vapenrörelse på hvardera  fotflyttningen. Med 
reträ ttu tfa llet ä r detta  icke förhållandet, h ä r m åste båda 
förflyttningarna följa om edelbart på  hvarandra. V id  vänd
ningar med derm ed förenade m arscher ä r förhållandet 
öfverensstäm m ande med rörelserna i linien, så a tt till an
fall förflyttningen i någon mån föregår stöten eller hug
get och vid försvar paraden  betäcker förflyttningen.

321. V id utfallet, som b lo tt h ar en fotflyttning, blif- 
ver förhållandet annorlunda. H ä r  är det icke egentligen 
armen, som gör stöten, u tan  snarare  det bakre benet ge
nom sin starka knästräckning. E gen tligen  göres den ge
nom att, så m ycket m öjligt är, kasta  kroppstyngden  in i 
spetsens riktning, och häraf synes a tt spetsens riktande 
först m åste försiggå. D e t är derför ett m isstag a tt be
trakta utfallet blott såsom en art af fram m arsch, hvar- 
under man fram går med böjd arm  och först i slutinomen-
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tet gör stöten genom  clennas sträckning. H uru  oriktio-t 
detta är, visar sig  äfven derutaf, att, om man sålunda 
fram går med utfa ll, man härunder är fullkomligt blottad 
iöi fiendens sträclcstöt mot det obetäckta ansigtet. Vid 
utfallet skall alltså arm ens sträckning och spetsens rik t
ning föregå kroppens och benens rörelser, fastän denna 
skilnad försvinner, ju  hastigare hela rörelsen sker. H är
igenom vinnes skydd för ansigtet och säker riktnino- på 
spetsen. c

A nm ärkning. V id huggning är derem ot utfallet 
att betrak ta  endast såsom en marsch och bör följakt
ligen i viss mån föregå hugget.
322. D å  man efter misslyckad utfallsstöt återgår i 

gard och d eru n d er h ar a tt parera  fiendens ripost, ä r det 
al vigt a tt äfven h är börja  med handens rörelse, så att 
man kom m er a tt å tergå  i skydd af sitt vapen. G år man 
tillbaka först och p a re ra r sedan man hunnit undan, så är 
paraden öfyerflödig. F örfö ljer fienden med utfallsstöt 
eller stöt u n d er fram m arsch, så måste naturligtvis detta 
angrepp i sin ordn ing  pareras.

323. V id  den defensiva tempostöten , som alltid bör 
lyckas m ot den, som gör u tfa ll u tan tidig sträckning af 
armen, är det a tt iak ttaga  att icke göra sträckningen 
förr, än m an känner fiendens klinga beröra egen klingas 
försvarsdel, men a tt då göra den väl rik tade rörelsen med 
yttersta hastighet. Ä r fienden aldrig så litet för långsam 
eller för svag i sin sträckning, eller förstår han icke att 
gifva sin hand  läm plig  höjd, så bör stöten träffa.

324. I  strid  m ed hugg blifva tidsbestäm ningarna 
väsentligen desam m a som i stötstriden. Särskildt är här 
att m ärka, a tt vid sam m ansättningar af flere på hvarandra 
följande hugg  hela rörelsen  bör ske med tilltagande fart 
och kraft ända till sluttem pot, ty  ett hejdande skulle här 
blifva ett afbrott, sam t a tt vid begagnandet af tempohugg 
man bör v ika u r lin ien  eller hafva säker anledning att 
tro sig kunna förekom m a sin fiende, så att icke hugg för 
hugg må inträffa. P a rad en  måste naturligtvis, hvad tem -
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Stridens
gång.

pot beträffar, rä tta  sig efter huggen, men då skyddet här 
tvdligen är angreppet underlägset, m åste m an vid pare
randet h je lpa  sig med tillbakagående, föi att sedan i sin 
tu r a'å fram och angripa. D etta  göres säkrast, då fien
dens anfall afstannar eller åtm instone sak ta r sig.

325. M ellan stötvapnet och huggvapnet är sålunda 
med afseende på tidsbestäm ningen den betydande skilnad, 
a tt då huggvapnet väl till angrepp kom m it i gång, måste 
det u tan  afsaktning löpa u t hela angreppsrörelsen, då man 
derem ot med stötvapnet vida m era har tem pot i sin makt. 
M ed andra ord, stötvapnet kan stanna ännu  på  näst sista 
tem pot, den egentliga fin t en, hvilket med huggvapnet i 
ett sam m ansatt angrepp ej gerna lå te r göra sig. F örhål
landet är ungefär det samma, som m ellan infanteriets och 
kavaleriets anfall på  fältet. D enna m otsvarighet skönjes 
äfven deruti, att stötvapnet, likasom  infanteriet, är starkt 
till försvar på stående fot, då å ter huggvapnet, likasom 
kavaleriet, i defensiven behöfver anlita  re trä tten .

326. D å anfallet icke lyckas och då den försvaran
des m otangrepp ej heller har fram gång, inträffar, så frarat 
ej anfallet genast förnyas e ller den försvarande i sin tur 
öfvergår till anfall, af sig sjelft e tt uppehåll i striden. 
D etta blifver då längre  eller kortare , allt efter den tid, 
som åtgår, innan anfall från någondera  sidan åter inträ
der. D essa stridens pauser äro för dess gång  af stor be
tydenhet, och det förtjenar a tt tagas i betraktande, hvad 
man om dem m öjligen med någon bestäm dhet kan säga.

327. Ä ro båda de stridande från början  mycket 
ifri ga, så att de utan uppehåll angripa, så uppstår natur
ligtvis ingen sådan paus. S triden  g år då blindt, utan 
sans och än m indre m ed beräkning, och dess u tgång  be
ror, så vida krafterna å ömse sidor någorlunda motsvara 
hvarandra, så godt som uteslu tande på  slum pen, strids- 
lyckan, eller hvilken annan ledande m akt man vill er
känna. D etta är dock ett m oraliskt febertillstånd, bero
ende endera af otyglad vrede eller af e tt med fruktan
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nära beslägtadt förtviflans mod. D et är, närm are betrak- 
tadt^ i båda händelserna ovärdigt tänkande och verkligt 
modiga män. °

328. U nder sådant förhållande inträffar lättelio-en 
att båda kom m a a tt anfalla på en gång, d. ä. i samma 
tempo, och verkan af detta våldsamma sammanstötande 
är då ganska, svår a tt beräkna. M ötas härvid båda vap
nen till stöt, så inträffar lä tt nog en afväpning, ofta i för
ening med en handledsvrickning å den ena°eller andra 
sidan; sam m anträffa åter vapnen icke, så uppkom m er stöt 
för stöt, så vida båda spetsarna äro så riktade, att de 
kunna träffa. H ugg  för hugg inträffar under sådant för
hållande ännu  lä ttare , emedan huggen vida mindre än 
stötarna upphäfva hvarandra.

329. F ö r  undvikande af detta blinda hazardspel, med 
lifvet till insats, lå te r den lugnaste, hvilken oftast äfven 
är den m odigaste, hellre anfalla sig, helst det ifrigaste 
angreppet icke derför a lltid  är det farligaste. H an tager 
saken defensivt och gifver sin fiende första tempot, för 
att så m ycket b ä ttre  till sin fördel få begagna det andra 
mot den genom  förifring och förlöpning lätteligen då u r 
samling och jem nv ig t komne m otståndaren. Härigenom  
uppkommer då, åtm instone från ena sidan, ett ordnadt 
stridsförhållande, i hvilket tanken får beherska hand
lingen.

330. H a r nu åter fienden å sin sida nog sjelf- 
beherskning a tt kunna afvärja eller undgå riposten och 
nog sam ling ocli ifver att åter genast anfalla, så förnyas 
samma förhållande, och striden kan sålunda fortgå å ena 
sidan offensivt och å den andra defensivt, till dess den 
afslutas, antingen genom ett lyckadt anfall eller genom 
en lyckad ripost, eller ock genom en å någondera sidan 
inträffad afväpning, eller möjligen derigenom att man af 
en eller annan an ledning  afstår från dess fullföljande.

331. Å terkom m er derem ot den anfallande, efter af- 
värjd ripost, icke genast till förnyadt angrepp, så erbju
der sig för den försvarande ett tempo för förföljnings-
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angrepp, hv ilket då tag er fullständig anfallsform . Afvär- 
je s  nu å andra sidan äfven detta och besvaras det genast 
med stående ripost, så går han i sin tur, under afvär- 
jan d e  deraf, tillbaka, och striden kan  då från  den ena 
eller andra sidan m ed nytt anfall, u tan  dröjsm ål, genast 
börjas om igen.

332. Så länge striden på  sådant sätt u tan  egentligt 
uppehåll fortgår, kan ej gerna den ena öfverraska, d. ä. 
komma alldeles oväntadt för den andra, och fram gången 
a f ett angrepp kom m er här derför att bero på  öfverlägsen 
kraft eller hastighet, hvarför man också under sådant för
hållande icke så sällan ser båda m otståndarne i fruktlösa 
anfall uttöm m a sin styrka.

333. F ö r  undvikande häraf kan den försvarande från 
början besluta sig för att så länge föra striden  defensivt 
med parad  och stående ripost eller om vexlande med 
dessa sam m anslagna till defensiv tempostöt, som fienden 
visar någon lust a tt anfalla. H ä rp å  vinnes stor kraft
besparing, men allt beror dock på, a tt man lyckas, åtmin
stone i paraden. L yckas man till slu t äfven i riposten, 
så är segern vunnen för godt pris. D etta  s tridssätt inne
bär stor m oralisk soliditet, men föru tsä tter afgjord skick
lighet i att p a re ra ; dock kan den tillfälliga, den på  fien
dens förlöpning beräknade re trä tten  här tagas till hjelp.

334. L yckas fortfarande afvärjandet, men icke ripo- 
sterandet,, så inträffar förr eller senare, a tt fienden afstår 
från sina förnyade anfall, och då är tiden inne för den 
försvarande att. med besparade k rafter öfvergå till anfall 
mot den af sina anfallsrörelser alltid  trö ttade och af deras 
fruktlöshet sannolikt något nedstäm de fienden. H an bur 
då genom öfverlägsen kraft och fart kunna lyckas.

335. R edan innan fiendens anfallsrörelser helt och 
hållet upphöra, inträffar vanligen, a tt de något afsaktas 
och att det egentliga angreppet allt m era föregås af för
beredande rörelser, hvarunder fiendens hela tanke är rik- 
tad på fram gången af det å nyo tilläm nade anfallet. Dessa 
förberedelser erb juda för den försvarande gynsam m a tempo
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för öfvergående till motanfall, hvilket då med stor sanno
likhet kan komma oväntadt och hvarvid han sålunda kan 
göra sig till godo öfverraskningens stora fördel.

336. V ilja  båda de stridande från början göra si°- 
forsvarets fordelar af kraftbesparing och mindre rörelser 
till godo, så kan naturligtvis intet sammanträffande upp
komma. D e tta  ä r  rena motsatsen till antagandet, att båda 
med ifver vilja anfalla; de andra förhållandena ligga emel
lan dem och äro de vanligare. Skall nu någon strid 
blifva af, så måste den ene eller andre af de båda mot
ståndarns förr eller senare besluta sig för anfall. Under 
den tid, som förlöper från det att man nalkats hvarandra 
på anfallsafstånd, till dess att ett anfall från någondera 
sidan in träder, måste, då angreppstempot med hvarje 
ögonblick ̂  kom m er närmare, en stigande uppmärksamhet 
å båda sidor påkallas, och denna kan, då den ej något 
ögonblick får hvila, till sist blifva så ansträngande och 
besvärlig, att man föredrager anfallets svårigheter fram
för denna overksamma spänning. U nder sådant förhål
lande inträffar vanligen, att anfallet förberedes genöm en 
eller flere föregående vapenrörelser; men dessa förbere
dande tempo äro, såsom redan blifvit anmärkt, farliga, 
emedan en klok fiende kan begagna dem till motanfall. 
Det är således här  bättre att göra sitt angrepp utan för
beredelser och så plötsligt som möjligt. Till att aflocka 
fienden ett anfall äro deremot af detta skäl-dessa förbe- 
ledelser fullt ändamålsenliga, så snart man har anledning 
att tro fienden härtill kunna  hafva någon benägenhet. De 
göras då i defensivt syfte.

337. Skulle åter, hvilket ofta är händelsen, under en 
sådan afbidan af fiendens anfall uppmärksamheten slappas 

och detta inträffar i synnerhet i de ögonblick, då man 
<ii tveksam, om man icke sjelf bör öfvergå till anfall — 
så kan fienden, om han har nog skarp blick att iakttaga 
detta, med fördel begagna ett sådant tempo till oväntadt 
anfall. D et naturliga och vanliga förhållandet är här, att 
giaden af uppm ärksam het och återhållen handlingskraft



142 F.TERDE A .F D E L N IN G E N .

fortgående vexlar, stiger och sjunker, och a tt clet till sist 
beror på en m er eller minclre lyck lig  ingifvelse, när an- 
greppstem pot från någondera sidan inträffar. F ö r  att 
undvika all denna oroande osäkerhet, bör man derför an
tingen med full beslutsam het och utan  dröjsm ål anfalla 
och fullfölja anfallet med reda och eftertryck, så länge 
man dertill eger full kraft, och derefter, om man ej lyc
kats, gå försvarsvis till väga, eller ock bör man med 
orubblig  köld afvakta det fiendtliga anfallet, så länge 
någon sannolikhet för ett sådant förefinnes. I  allmänhet 
kan sägas, a tt ju  oftare man öfvergår från det ena strids
sätte t till det andra, desto osäkrare föres striden, emedan 
ju s t dessa öfvergångar så lä tt föranleda obevakade ögon
blick. H ärv id  är dock att m ärka, att en efter parerad 
ripost in trädande förföljning r ik tig t och natu rlig t förbin
der sig med försvaret, ehuru den m åste taga  anfallets 
form. Lyckas man ej att derigenom  nå och träffa fien
den, o-år man, då man vill förfara defensivt, tillbaka i

’ o  7
gard och afvaktar ny tt anfall.

A nm ärkning. F ö r huggstriden  — likasom  för 
kavaleristriden —, der allt ä r m era sväfvande, är till 
följd häraf en fortgående vexling af anfall och för
svar vida mera passande än för stötstriden.
338. P å  frågan: när skall man anfalla? kan i allmän

het svaras: då man är färdig dertill, d. v. s. då man är 
så väl beredd derpå, som man kan  blifva, och från bör
ja n  beslu tit sig för att gå anfallsvis till väga. Man bör 
då ej längre tveka, utan  taga fienden sådan han är och 
läm pa sitt angrepp efter för handen varande förhållanden. 
A nser man sig å ter företrädesvis s ta rk  i det defensiva 
stridssättet, så kan man mot en något trög  men eljest 
m odig fiende begagna första m öjlighet till anfall, för att 
få honom i gång, och derefter gå försvarsvis till väga.
D etta  första anfall bör då göras utan  synnerlig  ansträng
ning.
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Sjunde kapitlet.

Fäktöfningar.

Fäktning är en öfning för män 
icke en lek för stora gossar.

339. V id  fäktöfningar, såsom vid all annan öfnino- 
måste m an gå  från  det lä ttare  till det svårare, från det 
enklare till det m era sam m ansatta. D etta bör å ena si
dan ske med största m öjliga noggrannhet och å den an
dra med den fortgång, som är nödvändig för att öfningen 
ej skall blifva for enform ig och derigenom nedstämmande, 

^en h u v u d sa k lig a  uppgiften är här ingalunda att in
nöta en viss exercis-slentrian , utan  den är att väcka lif 
och kraft och fram för a llt lefvande praktisk  tanke. Man 
bör alltså å ena sidan ak ta sig för allt fusk och å den 
andra sidan icke begära mera, än som för tillfället af 
eleven kan  gifvas, förvissad om att sålunda efter hand 
kunna fram kalla hvad anlagen innehålla. Derutöfver kan 
ingen komma.

o40. D e tta  är den sant gym nastiska vägen, i mot
sats till fram tvingandet af några vissa rörelseformer, hvilka, 
då de icke fram gå u r en genom gående utbildning, sakna 
allt v ei Iv l ig t  stöd i den allm änna rörelseförmågan och 
derför, då öfningen upphör, förloras nästan lika fort, som 
de vunnits. M an skall först hufvudsakligen fästa sig 
vid rörelsens form och aldrig  uppoffra denna för hastig
heten, tem pot. M en man får dock icke - särdeles” i 
början vara a llt för noga, ty  då binder man i stället 
för att frigöra, och häraf får man allt större olägenhet, ju  
längie man g år fram åt. M an skall hålla strängt på for
men i stort sedd, så kom m er detaljsäkerheten af sig sjelf

I  all
mänhet.
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o-enom öfningen. Form alism  och petitesser äro lika  litet 
som slarf och vårdslöshet här ändam ålsenliga. Bada 
dessa rik tn ingar äro afvägar, m ellan hvilka (len sant 
p rak tiska  vägen så rak t som m öjligt leder till målet.

341. D en, som något känner till de ren t gym nasti
ska rörelseform erna, kan  icke gerna undgå a jt finna, 
att dessa tyd ligen  ligga till g rund  för fäktkonstens rö
relseform er, och huru skulle det annorlunda kunna vara, 
då gym nastiken ju  icke är annat än sann rörelsekonst? 
H äraf följer nu åter, a tt fäktkonsten, från gym nastikens 
ståndpunkt sedd, blifver dennas tilläm pning på  den en
skilda striden. M en är detta en sanning, så fö ljer deraf, 
att någon grad af gym nastisk u tb ildn ing  bör fö regå  fäkt- 
öfningarna. D etta  blifver tyd lig t äfven deraf, a tt de rent 
gym nastiska öfningarna kunna och böra taga  sin början 
redan vid tid igare år, d. v. s. lång t förr än ynglingen är 
vapenför. Blifver nu gossens gym nastiska uppfostran rätt 
ledd till jem n och red ig  u tb ildn ing , så  falla sig vapen- 
öfningarna, då de vid öfvergången till ynglingaåldern  in
träda , ganska lätta, och de m otsvara då äfven på  det mest 
passande sätt den k raftigare  vilja, de t a llvarligare  mod 
och den högre känslostäm ning, som då i ynglingasjälen 
naturligen börjar vakna, så fram t de ej m otarbetas och 
förqväfvas af veklighet och flärd eller af för m ycket in- 
nesittande m ed in tellektuel öfveransträngning.

342. U tg å r m an vid gym nastikundervisningen, så
som man bör göra, då det här är fråga om rörelseform, 
från de enklaste form bestäm ningarna, så får m an en följd 
af u tgångsställn ingar, i hvilka man då b lir  hemma
stadd, och af hvilka några vid fäktöfningarna — oberäk- 
nadt den derigenom  vunna allm änna säkerheten  i ställ
ning och rörelse — af sig sjelfva återkom m a och såsom 
ändam ålsenliga erb juda sig. M an finner sig  då genast 
till rä tta  och m ärker med tillfredsställelse, a tt man redan 
på förhand har åtsk illig t undangjordt. P å  detta skall 
man sålunda från början tag a  vara och göra sig det till 
godo för rask  och säker fortkomst.
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343 A r  ater den gym nastiska uppfostran försummad 
eller :11a vardad, sa beror fäktöfningarnas framgåno- vä 
senthgen pa  m er eller m indre lyckliga anlag; dock bör 
nagorlunda färd ighet i de gröfre vapnens förande alltid 
kunna vinnas, så fram t ej krafterna äro allt för otillräck 
hga. M an bör da börja med enkla ren t g y m n a s Z T t  
mngar, for att, om m öjligt, red a  u t och något hjelpa efter 
hvad som sålunda blifvit försummadt. Sådana öfnin^ar 
riktade hufvudsakligen på  god och upprät ställning och 
pa lem m arnas frigörande från den grad af bundenhet,

T  ? , ^ . Vanh» en befinna s '»> böra derefter fortgå 
jernte faktofnm garna, och detta både för den allmänna 
gym nastiska vinsten häraf och för den hjelp fäktöfnin- 
garna dengenom  erhålla. Sedan någon säkerhet i u t- 
gangsstallningarna —  åtm instone i några af dem — och 
någon frihet i lem m arnas rörelser blifvit vunna, kunna 
faktofnm garna läm pligen begynna. F ö r dem, som skola 
erhall a en fu llständigare  gym nastisk uppfostran — såsom 
elever vid k rigsskolan  — bör värjföringen blifva hufvud- 
sak och de gröfre vapnens förande läm pas härefter. Skola 
blott de gröfre  vapnen föras, bör bajonettföringen, stöt- 
faktningen, forst företagas, för vinnande af fasthet och 
stadga, och sabelföringen först senare inträda.

344. In fan te rirek ry ten  bör naturligtvis öfva bajonett
fäktning,^ m en icke förr än gym nastiska öfningar nåcr0n 
tid föregått. Sabelföring bör vid detta vapen förekomma 
\  underbefälsskolan. Skulle  infanteriet, såsom icke otro
ligt är, fram deles blifva beväpnadt med sabelbajonetter, 
sa bör då äfven i rekry tskolan  någon sabelföring före
komma. K av a le rie t och artillerie t äro beväpnade med 
sablar; de böra således öfvas i detta vapens förande. K a- 
valenet skall fäkta företrädesvis till häst, men bör allde
les icke vara okunnig t i sabelfäktning till fot, ty kavale- 
risten blir allt för lä tt reducerad till sina egna ben och 
får då alldeles icke vara afsigkommen i sina vapens bruk. 
Afven sjövapnets m anskap bör öfvas i sabel- och ba- 
jonettföring.

Fäktlära. 10
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öfningar- 
nas gäng.

345. Betraktar man striden närmare, för att söka 
upptäcka de hufvu dfaktor er, pa hvilka dess utgang beror, 
så finner man — den må föras med hvad vapen som 
helst — genomgående dessa tre : samling, riktning, fart, 
Man skall liafva hela sin kraft användbar; detta vinnes 
genom samling. Man skall ej misstaga sig om den rikt
ning, hvari anfalls- eller försvarsrörelsen bör ske. Man 
skall vinna tiden, d. ä. man skall röra sig med tillräcklig 
fart och med den kraftansträngning, som derför är nöd
vändig. H ar striden misslyckats, så har man endera va
rit för svag, eller ock har man rört sig i falsk riktning 
eller kommit för sent på den afgörande punkten.

346. Full samling är också hvad man vid fäktöfnin- 
gar i främsta rummet skall söka vinna, ty endast derige- 
nom kan man, då det behöfves, göra hela sin kraft gäl
lande. Detta vinnes genom en god gardställning och 
starka marschöfningar. Ställningen bestämmer marschens 
form, och marschen återverkar på ställningens fasthet och 
bestämdhet. Man bör hafva vunnit temlig fasthet i ställningen 
och någorlunda säkerhet i de enklaste förflyttningssätten, 
innan man söker vinna någon färdighet i vapenrörelserna.

347. Sedan man genom gardombytena vunnit någon 
säkerhet i ställningen, bör man öfva etikélmarschen, den 
mindre .och allmännast förekommande förflyttningen, för 
att derigenom förnämligast vinna samling. H ärefter öfver- 
går man genom halfmarschen till hehnarschen, genom hvil- 
ken kraft och fart i marschen jem te stadga och bestämd
het i ställningen allt mera vinnas. H ärvid kommer det 
till nytta att halfmarsehen genom gardombytena redan 
blifvit inlärd.

348. Först sedan marschen blifvit någorlunda säker, 
bör man dermed förena vapenrörelser och derigenom söka 
vinna full helhet och bestämdhet i fäktrörelserna. De 
enklaste vapenrörelserna, såsom sträckningar samt enkla 
stötar, hugg och parader, böra öfvas först i gardställning 
och der efter i förening med marsch: först sedermera böra 
utfallen följa.
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349. För att vinna riktighet och säkerhet i rörel
serna, ar det angeläget och ändamålsenligt att först öfva 
dem fritt utan motståndare, blott såsom rent gymnastiska 
rörelser och dervid tillse, att all den formbestämdhet, som
1 iuZ T S  - T  rÖrel8enS l6di^ et och kan vinnas
ma bhfva iakttagen. Icke förr än rörelsen på detta sätt
blifvit riktig och någorlunda säker, bör man sätta 2:ne 
motstandare mot hvarandra och lära dem tillämpningen 
cierai.

Anmärkning. I  det gamla fäktmästeriet är ett 
helt annat förhållande än vid den tillämpning i massa, 
som för ett allmänt gymnastiskt uppfostringsmedel 
maste vara gällande. Der kunde läraren taga fram 
till sig en i sänder och sjelf på bästa sätt bearbeta 
honom; detta skulle här erfordra allt för många lä
rare.  ̂ Läraren bör dock, gå mycket tiden möjligen 
medgifver, jemte den allmännare öfningen, taga fär- 
jungarne fram till enskild undervisning, hvar och en 

■ i sm ordning, och sålunda närmare rätta och hjelpa. 
Härvid bör han sjelf genomgå samma öfning som 
läljungen, ty endast så kan han i längden hålla sig 
kroppsligen uppe på den grad af färdighet han be
sitter. Genom att sålunda beständigt sjelf studera, 
lär han sig äfven så mycket han kan lära.
350. A f fäktöfningar får man sålunda egentligen två 

slag, nämligen fria öfningar och Jcontra-öfmngar,°hvilka 
båda, ehuru innehållande samma rörelser, dock hafva den 
bestämda skilnaden i sin syftning, att man med de förra, 
de fria öfningarna, afser rörelsens riktighet till form och 
tempo och med de senare, kontra-öfningarna, dess til
lämpning på striden. Dessa öfningar utföras alla på lä
rarens kommando.

Sol. Allt efter som någon större säkerhet vinnes i 
kontraöfningarna efter kommando, kan man öfvergå till 
den fria I:ontrafähtningen, hvilken blir en bild af stri
den. Detta bör dock ske småningom och gradvis, så att 
klar tanke fortfarande kommer att beherska förhållan-
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dena. D et är med hufvudet man fäktar, a rm ar och ben 
äro, likasom  vapnet, endast de m edel man dertill be- 
o-agnar.

352. M en då nu ingen rörelse göres så väl, a tt den 
icke kunde göras bättre, utan tvärt om de flesta rörelser, 
äfven af skickliga fäktare, verkställas så, a tt de ganska 
väl tå la  a tt kritiseras, och då genom  den fr ia  kontrafäht- 
ningen , till följd af förhållandenas ganska sto ra  obestäm - 
barhet, en viss ok larhet lätteligen  uppkom m er, så följer 
häraf, att man ej skall försm å de enklare öfningarna, der- 
för att man kunnat öfvergå till deras tilläm pning . Man 
bör beständigt öfva både fr ia  rörelser  och liontrarörelser 
efter kom m ando, ty  endast sålunda kan  man öfvervinna 
felen och bibehålla  hvad m an en gång  vunnit.

353. D etta  sätt att gå till väga m edför äfven den 
fördelen, att man, så snart man kunnat börja  med hontra- 
rörelserna  — och detta kan man ganska snart, då man 
fortgående, genom de fria  rörelserna  efter kommando, 
beständigt rä tta r och fö rbättrar —  befinner sig för hvarje 
dag ju st jem t på den grad  af verk lig  stridsförm åga, som 
krafter, anlag och öfningstid m öjligen m edgifva. Meto
den kan derför anses för verk lig t p rak tisk , och man hin
ner så lång t öfningstiden tillå te r, hvarken m er eller 
mindre.

A nm ärkning. U tan  tvifvel kan  m an äfven, med 
beräknande af en viss öfningstid, anordna öfningarna 
på annat sätt och sålunda h inna sitt föresatta mål, 
men ett förfaringssätt a f större allm än giltighet än 
detta är m åhända ej så lä tt a tt finna.

354. Ser man närm are på  de fr ia  fäktrörelserna  
efter kommando och hvad med dem kan  vinnas, så är 
detta, såsom redan är sagdt, rik tighet i form och hastig
het i tempo. F räm st m åste m an dock se p å  ställningens 
rik tiga form och på sam ling i rörelsen. N oggrannhet och 
full bestäm dhet i vapenrörelserna kunna här egentligen
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endast förberedas. D e fram träda fullständigt först när 
k lm gorna m ötas och anfallspunkten är gifven

355. V id  intagande af gardställning  är det af vigt 
att sam ling fran början väl iakttages, hvilket sker genom 
knanas bö jn ing  D et stela knäet gifver svaghet och osä
kerhet i forflyttningen. D erm ed skall dock icke vara 
sagdt, a tt man beständigt vid gardställning  bör och skall 
iakttaga högsta g rad  af samling. D å man blott afser att 
parera  och ripostera  på stället, kan man, åtminstone tills 
angreppet kom m er, gifva sig den lättnad, som W e r  i en 
nagot m indre stark  samling. V id öfvergång till anfall
och vid all förflyttning bör deremot full samling iakt
tagas.

356. S trax  före marschen och särskildt före utfallet 
bor en s ta rk  inandning göras, så att rörelsen börjar med 
fulla lungor. D e tta  gifver lif och fart i dess utförande 
I allm änhet m åste uppm ärksam het fästas derpå, att ande- 
dragten skall hafva sin fria  gång, och att man icke af 
oro ma hejda och binda lungornas och hjertats verksam
het, ty  oron uttöm m er p å  det sättet krafterna vida mera 
än m uskelansträngningen, det egentliga arbetet.

357. A f  de tre  faktorerna, samling, riktning och 
fart, ä r det således samling, som, jem te rörelsens allmänna 
form riktighet och stigande hastighet, med de fria fäkt- 
rörelserna kan vinnas. L ärjungarne  äro härvid efter ut
rymmet uppstälda p å  en eller flere linier å det afstånd 
fran hvarandra, som rörelserna erfordra, och dessa verk
ställas af alla  på  en gång  efter lärarens kommando. H är
vid är det väsentlig t a tt efter hand uppdrifva rörelse
hastigheten, ty  denna kan i det för striden afgörande 
ögonblicket det segrande angreppets tempo — icke 
blifva för stor. M en å andra sidan får man aldrig upp
offra form en för tem pot, ty  en illa rik tad  stöt blir icke 
bättre derför, a tt den verkställes med yttersta hastighet, 
den förfelar icke dess m indre fullkom ligt sitt mål.

358. M an m åste således vid dessa öfningar medla 
emellan form en och tem pot, och detta sker derigenom,
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att man börjar mecl att göra rörelsen  långsam t, så att 
säga beqvämt, och derefter försöker att gö ra  den hastigt, 
i den mån säkerhet i form en vinnes. U ppehållen  mellan 
rörelserna blifva äfven efter hand kortare, flere tempo 
följa om edelbart på  hvarandra, ry tm erna inom dessa sam
m ansättningar få m era om vexling, och allt syftar på att 
äfven i de svåraste rörelsekom binationer kunna förena 
den största m öjliga form riktighet m ed den största säker
het och snabbhet i tempot. S å  snart form en går sönder, 
återgår man till långsam m are rö relser och längre uppe
håll m ellan dem.

359. M an tycker icke sällan, a tt det m ed fotternas 
rik tn ing  och kroppens rö relser icke behöfver vara så noga, 
blott stöten eller hugget träffar, och a tt i sjelfva verket 
härm ed bedrifves e tt onödigt pedan teri. M en, oafsedt de 
rena och noggranna rörelseform ernas san t gym nastiska 
värde för den kroppsliga vitbildningen sam t a tt säkerhet i 
vapnets rörelser i allm änhet är beroende af herraväldet 
öfver kroppen och dess rörelser, finner man snart genom 
erfarenheten, a tt de fel, som vid långsam m are rörelser för 
jem nvigtens bibehållande och förflyttningens säkerhet icke 
äro synnerligen m enliga, vid ökad h astighe t äro tillräck
liga att åstadkom m a jem nvigtens förlorande. I  synnerhet 
blir detta händelsen vid värjföring , der u tfa lls stöten är 
anfallets hufvudform och der det sålunda kom m er an på 
att med den y ttersta  hastighet, utan  hejdande och för
ryckande sidorörelser, kunna kasta  kroppstyngden  in i 
spetsens rik tn ing  rak t på anfallspunkten.

360. M ed någon större hastighet lå te r  derför utfal-
O  O

let icke verkställa sig, utan att den främ re foten framgår 
i anfallslinien, under det a tt arm en m ed k lingan  och dess 
spets går fram i den inom sam m a lod rä ta  p lan  liggande 
stötlinien, och ju  m er man hel och hållen  u tan  tvång kan 
komma in i detta anfallsplan, d. v. s. ju  jem nare man 
kan fördela hela kroppen  på båda sidor derom, med de
sto större säkerhet, lä tthet och frihet gå  både marscher, 
stötar och hugg. A f största vigt vid utfallsrörelserna är
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det till följd häraf, a tt den bakre hälen liar fast stöd mot 
m arken, ty  denna punk t är hela rörelsens fasta utgångs
punkt, och sväfvar den, så sväfvar alltsammans   fot
bladet är näm ligen härvid en m ycket osäker stödjepunkt 
— och detta  är, i synnerhet för återgåendet i gardställ- 
ning, högst ofördelaktigt.

A nm ärkning , D e gröfre vapen, vid hvilkas fö- 
lande  särsk ild t utfallet icke har den betydenhet, som 
vid värjföringen, kunna nöja sig med något mindre 
bestäm dhet i m arschrörelserna och något gröfre va- 
peni örelser. E n  följd häraf är, att, då de öfvas sam- 
lidigt m ed värjföringen, denna för dem verkar vida 
fördelak tigare  än de för värjföringen.

361. Såsom  vid de fria  fäkt rörelser na vinnandet af 
samling ä r  hufvudsak, så är vid kontr a-rörelser na rikt
ning den stridens hufvudfaktor, som företrädesvis bör 
eftersträfvas. V apenrörelserna blifva här hufvudfrågan, 
och någon säkerhet i kroppens rörelser måste alltså före 
dessa öfningars början  vara vunnen.

362. K ontra-rörelserna  äro tilläm pning af livad som 
genom de fria rö re lserna  blifvit vunnet och inledt, och 
det år på  stridsförhållandenas rätta  uppfattning och de 
sig erb judande angreppstillfällenas bevakande och rätta  
begagnande, som lärjungens uppm ärksam het och bemö
dande här öfvervägande skall riktas. D å  inträffar också 
lätt, a tt någon obestäm dhet i kroppens rörelse, hvarpå 
något m indre uppm ärksam het härvid kan användas, ofri
villigt in träder, och detta  kan, för öfningarnas framgång 
i det hela, blifva skadligt, om man icke iakttager, att 
alltid om vexlande med hvarandra öfva fria rörelser och 
liontra-rörelser, så a tt man vid de fria rörelserna rä t
tar de fe l, som vid kontra-rörelserna lätteligen upp
komma.

363. Y id  Jcontra-rörelserna, som verkställas på lä
rarens kom m ando och i de tidsm ått, som derigenom an- 
gitvas, m åste i första rum m et iakttagas, att man gör samman-

Konti'a-
rörelsei\
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sättn ingarna af anfalls- och försvarsrörelser så praktiska, 
d. v. s. så enkla och hvarandra m otsvariga som möjligt. 
M an skall härvid fasthålla den stora  och vig tiga tanken 
att icke använda en konstigare och m era sam m ansatt rö
relse, der en enklare gör till fyllest, u tan  a tt m an tvärt 
om är tvungen till en konstigare rörelse, endast derför 
a tt den enklare icke förslår. D e tta  ä r den p rak tiska vä
gen. A tt göra det konstiga för konstighetens skull, är 
derem ot — huru lockande det än må vara — i sjelfva 
verket alldeles opraktiskt. D et är fåfänga, och man nar
ra r derm ed sig sjelf.

364. D erem ot är öfningen af det konstigare, då det 
i rik tig  ordning och på  g iltiga  skäl in träder, det mest 
p rak tiska sätt a tt lära  det enklare. Å te rg å r man näm
ligen från en sam m ansatt rörelse, sedan någon grad af 
säkerhet deruti vunnits, till de enklare, hvaraf den är 
sam m ansatt, så verkställas dessa m ed vida större både 
lätthet och säkerhet, än om man oupphörlig t hade öfvat 
b lo tt dem. Ingen  är sk icklig  i en sak, då han icke 
kan m era deraf än det nödtorftigaste och ständig t före
kommande.

365. D å  Tcontra-rörelsernas ändam ål är a tt lära ele
ven trä ffa  m otståndaren med sitt vapen, —  hvarförutan 
ju  alltsam m ans såsom fäktning endast ä r tom het och flärd 
— så följer deraf, a tt rö relsen  icke får göras hastigare, 
än att detta med säkerhet kan  lyckas. M en å andra si
dan skall rörelsehastigheten uppdrifvas till det högsta 
m öjliga, em edan ju s t härpå angreppets fram gång egent
ligen beror. F ö r  a tt vinna båda dessa ändam ål, måste 
man, såsom redan är sagdt, börja m ed att göra rörelsen 
tillräck lig t långsam  och derefter öka hastigheten , så länge 
träffsäkerheten härv id  bibehålles. Försvarsrö relserna må
ste naturligtvis både till form och tem po rä tta  sig efter 
anfallsrörelserna.

A nm ärkning. D et är genom  vexlingen af lång
sam och hastig verkstä llighet, som säkerhet i för
ening med fart i rö relsen  vinnes. D en  rik tig t lång-
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sam m a och den  m y ck et h as tig a  verkstä llighe ten  i r o
T ,d  d e s s .  (Jfm ngar a f  s tö rre  varde än de m ellanl”
g a n d e  h as tig h e tsg ra d e rn a . lan lig -

366. V id  hon tra -rö ré lsern a  äro  lä rju n g a rn e  u p n - 
stä lda  p a rv is  em ot h v a ra n d ra , och de betäckn ingar, som 
aro n o d v an d ig a  begagnas. H ärv id  ä r  a tt m ärka, Ltt iu 
m indre b e tä c k n in g a r  m an beg ag n ar, desto  m era  p ak tL k t 
fo rfar m an, a lld e n s tu n d  m an dock  p å  a llv ar kom m er att 
strida u ta n  d essa  b e täc k n in g ar. A tt för öfnings skull 
forderfva h v a ra n d ra , ä r  å  an d ra  sidan a lldeles o r im lig  
och s a rsk ild t fo r ö fn m g ar m ed v erk lig a  huggvapen  äro’ 
b e tä c k n in g a r  n ö d v än d ig a . E n  sto r och v ilse ledande olä
genhet h afv a  b e ta c k n in g a r  lä tte lig en  m ed sig, m en detta  
egen tligen  fö rs t v id  d en  fr ia  kon tra  fä k tn in g  en, den näm - 
igen, a t t  m an  fö rledes a tt icke pare ra , u tan  b lo tt stö ta 

eller h u g g a , o fverlem nande  sk y d d e t å t den säkra  ru s t
ningen. H ärig e n o m  in trä d e r  m an å te r i den an tika  fäk t
n ingen och o fv erg ifv er den m oderna, hvars k a rak te ris tik  
jus lg g e r  d e ru ti, a t t  m an äfven skyddar sig  m ed an- 
g reppsvapnet.

A n m ä rk n in g . Y id  dessa ö fn ingar bör ingen  an - 
g re p p s rö re lse  p a re ra s  förr, än  den v isa t sig  kunna 
träffa, e lje s t b lir  a lltsam m ans a llt för lä tt °en  tom 
lek , e tt s lag s vapendans, icke v e rk lig  fäk tn in o -

*—1 C? *

367. S asom  v id  de fr ia  fä k tö fn in g a rn a  sam ling  o c h « « „ n?ra. 
vid ko n tr  a -rö re lser  n a  r ik tn in g  hu fvudsakligen  bör kunna/ äktning- 
unnas, så  sk a ll v id  den  fr ia  kontra-fcik tn ingen  fa r te n , 
hastigheten , tem p o t, v a ra  den  stridens hufvudfaktor, som 
egentligen g ö r  s ig  g ä llan d e . S a m lin g  och r ik tn in g  skola
har g ifva  s ig  s je lfv a ; form en fö r rö re lsen  skall m an finna 
om edelbart u ta n  a llt sökande, och hela  spelet skall h ä r 
egentligen bes tå  i b em ö d an d e t a tt öfverträffa h v aran d ra  i 
begagnandet a f  tid en .

368. N u  in trä d e r  efte r hand, a llt som k la rh e t och 
ieJa  i ta n k en  v innes, den  djerfva säk erh e t och den säk ra
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cljerfhet, som utm ärka den fulländade fäktaien, och som 
sedan, då allt är rätt, återfinnas under vidgade stiids- 
förhållanden i stegrad grad hos hvarje befälhafvare, fiån 
korporalen till fältherren. Vid den fria kontrafäktningen 
är nu tillfälle att med klar tanke gifva sitt hjerta luft 
och att med hela sin personlighet täfla om segern, det 
enda, som egentligen är värdt att täfla om.

369. Men segern ligger icke alltid i framgången. 
D et händer någon gång, att den besegrade prisas högre 
än segraren, och den största och egentligaste segern lig
ger i att hafva käm pat väl. Man skall sålunda icke låta 
störa sig af någon egoistisk oro öfver stridens utgång, 
utan göra sitt bästa med det glada mod, som är det sanna 
och högsta.

370. D etta glada mod är vid den fria kontr af akt
ning en, hvarom här nu egentligen är fråga, i sig sjelft en 
lätt sak. Men så stor är föreställningens makt i men- 
niskosjälen, att redan nu, oaktadt bollen på vapnets spets 
och oaktadt de tillräckliga betäckningar man påtagit, 
mycken oro och i förening dermed mycken onödig våld
samhet vanligen, och i synnerhet i början af dessa öt- 
ningar, uppkomma och störande inverka, till dess man 
slutligen börjar le åt sig sjelf, hvarefter frimodigheten in
träder och det rätta stridslynnet vaknar.

371. F ör att motverka denna oro och öfvervinna 
den, är det ändamålsenligt att icke genast gifva de fäk- 
tande full frihet, utan låta dem iakttaga vissa bestäm
ningar, vid hvilka de sålunda till att börja med kunna 
stödja sig. E n sådan bestämning är, att den ene skall 
gå anfallsvis och den andre endast försvarsvis till väga. 
D å härmed omvexlas mellan båda de stridande, så vin- 
nes härmed efter hand både säkerhet i försvaret och 
djerfhet i anfallet. E n  derpå följande bestämning är, att 
den ene beständigt skall göra det första angreppet, hvai- 
efter striden går, till dess en stöt eller ett hugg väl träf
fat. Man kan äfven bestämma, att blott den ene får be- 
cracrna sic af Tetf ät ten  vid försvarsrörelserna, den andie
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tvingas då att bem öda sig om säkra parader. M an kan 
äfven bestäm m a de rörelser, med hvilka striden skall 
börja, men lem na fullföljandet deraf fullkom ligt fritt
O. S . V.

372. E n  öfvergång från hontra-öfningarna  efter 
kom m ando till den fr ia  hontrafäM ningen  åstadkommes 
äfven derigenom , att man, sedan en leontfa-öfning  blifvit 
till någon  g rad  af säkerhet inlärd, lå ter de fäktande verk
ställa denna u tan  kom m ando, blott med angifvande af 
hvem af dem  som skall begynna. H ärm ed kan börjas 
ganska tid ig t, och man väcker derigenom  så fort som 
m öjligt den sjelfverksam het, som i all strid  är så huf- 
vudsaklig .

373. Sedan  man genom  iakttagande af sådana för
beredelser, som nu h är blifvit anförda, vunnit lugn och 
reda, öfvergår man till iu ll frihet, hvarvid läraren, så 
länge en  sam m anträffning p åg år, icke bör blanda sig 
deri, så fram t ej striden hotar a tt öfvergå till blind våld
sam het, hvilken här icke kan  vara på sin plats. Sedan 
träffningen slu tat, derigenom  att en stöt eller e tt hugg 
väl träffat, eller genom  en afväpning, eller af livad an
ledning detta  för öfrigt kan inträffa, bör lä raren  der- 
öiver m eddela sina anm ärkningar, hvilka dock icke få 
vara störande och nedstäm m ande, utan  b lott rådande och 
anvisande.

A nm ärkning . V id  den fria  kontrafäktningen 
fram träda vanligen vissa anfalls- och försvarssätt, 
som i striden hos samma individer nästan beständigt 
återkom m a, och det visar sig, ju  längre öfningen 
drifves, a tt ett visst sätt a tt i striden gå, till väga 
särsk ild t öfverensstäm m er med hvarje fäktandes egna 
lynne, k a rak te r och p rak tiska fallenhet. H vad som 
sålunda lä tta s t och naturligast erbjuder sig, bör man 
också, u tan  a tt förfalla till allt för mycken ensidig
het, söka till högsta m öjliga färdighet uppdrifva, så 
a tt man, om m öjligt, ju s t i detta sitt egendom liga 
stridssätt m åtte blifva öfverlägsen. E n  och annan
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omvexlingsform måste man dock äfven vara stark 
uti, ty  eljest blifver man allt för snart genomskådad.
374. F ö r  att efter hand vinna allt hvad anlagen 

medgifva, skall man, äfven sedan man hunnit  till den 
fr ia  kon tra fäM ningen , beständigt å tergå  till de före
gående tvenne slagen af öfningar, de fr ia  fähtrörelserna  
och Icontra-öfninga.rna efter kommando. E n d as t  sålunda 
får m an efter hand fram allt hvad som kan  fås, ty  det 
ena rä ttar  och hjelper det andra. Genom att endast 
öfva fr i IcontrafäMning förlorar man ganska snart  i form
säkerhet.

375. Y id  fäktöfning mot flere fiender skall man an
ordna striden så, a tt  de, som äro gemensam m a motstån
dare mot. samme fäktare, blifva så långt åtskilda, att det 
för honom finnes någon möjlighet att besegra den ene. 
innan den andre eller de andre h inna  fram, samt att 
han är dem hvar för sig snarare öfverlägsen än under
lägsen. E ndast  så kan denna öfning blifva ändamåls
enlig.

Slutsats. 376. Ser man närm are p å  fäktkonsten, sådan den 
till sina g runddrag  här  blifvit framstäld, så skall man 
finna, att intet annat studium och öfningsämne så helt och 
så gripande tager mannens både  naturliga  och andliga 
krafter i anspråk, från muskelkraften och respirationen 
till känslan, tanken och viljan, och att den sålunda, rätt 
förstådd och med omsorg tilläm pad, innebär en upp- 
fostringskraft, som af intet annat i den manliga uppfostran 
kan ersättas, på  samma gång  som den är och blifver 
krigskonstens grundval och derigenom den rätta  kärn
punkten  i hela krigsbildningen.



B i h a n g.



Efterföljande öfningar. ehuru  m era tillhö rande en in
struk tion  i värjföring  än en allm än fäk tlära , i hvilken 
detaljöfningarna med de särsk ilda vapnen icke kunna finna 
rum . torde dock kunna tjena dels till närm are förklaring 
— genom  tilläm pning  af fäkt-lärans satser — dels till nå
gon ny tta  för gym nastik lärare och m ilitä rin struk tö rer vid 
anordnandet af fäktöfningar.
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I.

Utan vapen.

Halfvändning till gardställning.
Ivom .-ord: 1. Till gardställning halft venster-om! 

2. Halft höger-om !
Fotflyttning framåt från föregående.
Kom .-ord 1. H öger fot framåt-ställ! 2. Hö^er fot 

tillbaka—ställ!
K näböjning från föregående. t
Kom .-ord: 1. Knäna-böj! 2. Uppåt-sträck! 
Intagande af gardställning från halfvändning.
K om .-ord: 1. I  gard! 2. Räta-upp!
Gardom byte på stället.
Kom .-ord: 1. Byt om-ett! (tu!).
Gardombyte tillbaka.
K o m .-o rd : 1. T illbaka byt om-ett! (tu!).
Gardombyte framåt.
Kom .-ord: F ram åt byt om-ett! (tu!).
A rm sträckning utåt från halfvändning.
Kom .-ord: 1. Armar utåt-sträck! 2. Armar nedåt- 

sträck!

II.

Utan vapen.
Repetition.
Appell i gardställning.



Kom.-ord: Appell-ett!
Enkelm arsch tillbaka.
Kom .-ord: Tillbaka-ett! (tu!).
Enkelm arsch framåt.
Kom .-ord: 1. Fram åt-ett! (tu!).
Halfmarsch tillbaka.
Kom .-ord: 1. H alft tillbaka-ett! 2. H alft fram åt-tu!
Halfmarsch framåt.
Kom .-ord: 1. Halft framåt-ett! 2. Halft tillbaka-tu!
Helmarsch tillbaka.
Kom.-ord: 1. H elt tillbaka-ett! (tu!).
Helmarsch framåt.
Kom.-ord: 1. H elt fram åt-ett! (tu!).
Sidomarsch inåt.
Kom .-ord: 1. Inåt-ett! (tu!).
Sidomarsch utåt.
Kom .-ord: U tåt-ett! (tu!).

III.

Fria fäktrörelser.
Repetition.
Intagande af gard.
Kom .-ord: 1. I-gard! 2. R ä ta-u p p !
Sträckning.
Kom .-ord: 1. Sträck-ett! 2. Gard!
Stöt från föregående.
Kom .-ord: 1. Stöt-ett! (tu!).
Sträckning med appell.
Kom .-ord: 1. Med appell sträck-ett! 2. Gard!
Hög (låg) afböjning inåt.
Kom.-ord: 1. H ögt (lågt) böj inåt-ett! 2. Gard!
Hög (låg) afböjning utåt.
Kom .-ord: Högt (lågt) böj utåt-ett! 2. Gard!
Gardombyte på stället.
Gardombyte tillbaka.



Gardombyte framåt.
G ardom byte bakåt.
K om .-o rd : H elt om byt om -ett! 
H alfvändning  inåt.
K om .-ord : H alft venster (höger) om -ett! 
H alfvändn ing  utåt.
K om .-o rd : H alft höger (venster) om -ett!

IV .

Fria fäktrörelser.
R epetition.
H alfm arsch  tillbaka  med hög (låg) afböjning inåt 

(u tat) och halfm arsch fram åt med stöt.

/  K - r f - r  ! ' H alft tillbaka’ hö§ t (lågt) böj inåt
(u ta t)-e tt! 2. H alft fram åt stö t-tu! 3. G ard!

E nkelm arsch  tillbaka  med hög (låg) afböjning inåt 
(u tåt) och enkelm arsch fram åt med stö t.'

K om .-ord : 1. T illbaka, högt (lågt) böj inåt (u tåt)-
ett; 2. F ram å t, s tö t-tu ! 3. G ard!

H elm arsch  tillbaka med hög (låg) afböjning inåt
(utåt) och helm arsch fram åt med stöt.

K om .-ord : 1. H elt tillbaka, högt (lågt) böj inåt (utåt) 
-ett! 2. H e lt fram åt, stö t-tu! 3. G ard!

S träck n in g  med utfall.
K om .-o rd : 1. S träck  och fall ut-ett! 2. G ard!

V.

Fria fäktrörelser.
R epetition .
H alfm arsch  tillbaka  m ed hög afböjning inåt (utåt), 

halfmarsch fram åt med stöt och utfall.
K om .-o rd : 1. Plalft tillbaka, högt böj inåt (u tåt)-ett! 

2. H alft fram åt, stö t-tu! 3 . F a ll u t-tre! 4. Gard!
Fciktlära. i i



Kontra-rörelser.
Inre garden.

Utfall med öfverstöt, afböjd högt inåt och besvarad 
med öfverstöt, afböjd högt inåt under återgående till 
gard.

Kom.-ord: 1. Första! Sträck och fall ut; Andra!
Högt böj inåt-ett! 2. Andra! Stöt öfver; Första! I gard 
högt böj inåt-tu! 3. Gard!

VI. 
Fria fäktrörelser.

Repetition.
Halfmarsch tillbaka med låg afböjning inåt (utåt), 

halfmarsch framåt med stöt och utfall.
Kom.-ord: 1. Ila lft tillbaka, lågt böj inåt (utåt)-ett!

2. Halft framåt, stöt-tu! 3. Fall u t-tre! 4. Gard!

Kontra-rörelser.
Yttre garden.

Utfall med öfverstöt, afböjd högt u tåt och besvarad 
med öfverstöt, afböjd högt utåt under återgående till 
gard.

Kom .-ord: 1. Första! Sträck och fall u t; Andra! 
H ögt böj utåt-ett! 2. Andra! Stöt öfver; Första! I  gard 
högt böj utåt-tu! 3. Gard.

VII. 

Fria fäktrörelser.
Repetition.
Enkelmarsch tillbaka med hög afböjning inåt (utåt), 

enkelmarsch framåt med stöt och utfall.
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Kom .-ord: 1. Tillbaka, högt böj inåt (utåt)-ett! 2. 
Fram åt, stöt-tu! 3. F all ut-tre! 4. Gard!

Kontra-rörelser.
Inre garden.

Utfall med stöt mot ansigtet, afböjd liögt inåt ocli 
besvarad med understöt, afböjd lågt inåt under återgå
ende till gard.

Kom .-ord: 1. Första! Sträck högt och fall ut; An
dra! Högt böj inåt-ett! 2. Andra! Stöt under; Första! 
I  gard lågt böj inåt-tu! 3. Gard!

VIIL 

Fria fiiktrörelser.
Repetition.
Enkelm arsch tillbaka med låg afböjning inåt (utåt), 

enkelmarsch framåt med stöt och utfall.
Kom.-ord: 1. Tillbaka, lågt böj inåt (utåt)'-ett! 2.

Fram åt, stöt-tu! 3. Fall ut-tre! 4. Gard!

Kontra-rörelser.
Yttre garden.

Utfall med stöt mot ansigtet, afböjd högt utåt och 
besvarad med understöt, afböjd lågt utåt.under återgående 
till gard.

Kom .-ord: 1. Första! Sträck högt och fall ut; An
dra! Högt böj utåt-ett! 2. Andra! Stöt under; Första!
I  gard lågt böj utåt-tu! 3. Gard.

<

IX .

Fria fäktrörelser.
Repetition.
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Kontra-rörelser,

Inre garden och höga händer.

Utfall med understöt, afböjd lågt utåt och besvarad 
med understöt, afböjd lågt utåt under återgående till 
gard.

K om -ord: 1. Första! Sträck under och fall u t; An
dra! L åg t böj utåt-ett! 2. Andra! Stöt under; Första! I 
gard lågt böj utåt-tu! 3. Gard!

X .

Fria fäktrörelser.
Repetition.

Kontra-rörelser.

Yttre garden oeh höga händer.

Utfall med understöt, afböjd lågt inåt och besvarad 
med understöt, afböjd lågt inåt under återgående till 
gard.

Kom.-ord: 1. Första! Sträck under och fall ut; A n
dra! L åg t böj inåt-ett! 2. Andra! Stöt under, Första! I 
gard lågt böj inåt-tu! 3. Gard!

X I.

Fria fäktrörelser.
Repetition.
Helmarsch tillbaka med hög afböjning inåt (utåt), 

helmarsch framåt med stöt och utfall.
Kom.-ord: 1. H elt tillbaka, högt böj inåt (utåt)-ett!

2. H elt framåt, stöt-tu! 3. F all ut-tre! 4. Gard!



Kontra-rörelser.

Inre garden och höga händer.

Utfall med understöt, afböjd lågt utåt med sänkt liand 
och besvarad med öfverstöt, afböjd högt utåt under åter
gående till gard.

K om .-ord: 1. Första! Sträck under och fall ut; 
Andra! L åg t böj utåt och sänk-ett! 2. Andra! Stöt öfver’ 
Första! I  gard högt böj utåt-tu! 3. Gard.

XII. 

Fria fäktrörelser.
Repetition.
Helm arsch tillbaka med låg afböjning inåt (utåt), 

helmarsch framåt med stöt och utfall.
Kom.-ord': ]. Helt tillbaka, lågt höj inåt (utåt)-ett!

2. H elt framåt, stöt-tu! 3. F all ut-tre! 4. Gard!

Kontra-rörelser.

Y ttre garden och höga händer.

Utfall med understöt, afböjd lågt inåt med sänkt 
hand och besvarad med öfverstöt, afböjd högt inåt un
der återgående till gard.

K om .-ord: 1. Första! Sträck under och fall ut;
Andra! L åg t böj inåt och sänk-ett! 2. Andra! Stöt 
öfver; Första! I  gard högt böj inåt-tu! 3. Gard!

XIII. 

Fria fäktrörelser.
Repetition.
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In re garden.

S p etsu n d e rfly ttn in g .
K o m .-o rd : 1. F örsta! (A ndra!) Spets under-ett. 2.

A ndra! (F ö rsta!) Spets under-tu!
S p e tsu n d e rfly ttn in g  m ed u tfa ll och ö fverstö t, a fb ö jd  

h ö g t u tå t och b esv arad  m ed öfverstö t, afbö jd  h ö g t u tå t
under återgående till gard.

K om .-ord: F ö rsta! Spets under sträck och fall u t;
A ndra! H ö g t böj u tå t-e tt!  A ndra! S tö t öfver; F ö rsta  
I  gard  högt böj u tå t-tu !

X IV .

Fria fäktrörelser.
R epetition.

Kontra-rörelser.

Y ttre  garden.

Spetsunderflyttning.
K om .-ord: 1. F ö rsta  (A ndra!) Spets under-ett! 2.

A ndra! (F ö rsta!) Spets under-tu !
Spetsunderfly ttn ing m ed utfall och öfverstöt, afböjd 

höet inå t och besvarad med öfverstöt, afböjd högt inåt
D

under å tergående till gard.
K om .-ord: 1. F ö rsta! Spets under, sträck  och fall ut; 

A ndra! H ö g t böj inåt-ett! 2. A ndra! S tö t öfver; Första! 
I  gard högt böj inåt-tu ! 3. G ard!

X V .

Fria fäktrörelser.
Repetition.
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Kontra-rörelser.
Inre garden och låga händer. 

Spetsöfverflyttning.
Kom .-ord: 1. Första! (Andra!) spets öfver-ett! 2.
Andra! (Första!) spets öfver-tu!
Spetsöfverflyttning med utfall och ufverstöt, afböjd 

högt utåt med höjd hand och besvarad med understöt, 
afböjd lågt utåt under återgående till gard.

Kom .-ord: 1. Första! Spets öfver, sträck och fall ut; 
Andra! Högt böj utåt och höj-ett! 2. Andra! Stöt un
der; Första! I  gard lågt böj utåt-tu! 3. Gard!

X V I.

Fria tafetrörelser.
Repetition.

Kontra-rörelser.
Yttre garden och låga händer. 

Spetsöfverflyttning.
Kom .-ord: 1. Första! (Andra!) Sjuets öfver-ett! 2.

A ndra! (Första!) Spets öfver-tu!
Spetsöfverflyttning med utfall och öfverstöt, afböjd 

högt inåt med höjd hand och besvarad med understöt, 
afböjd lågt inåt under återgående till gard.

Kom.-ord: 1. Första! Spets öfver, sträck och fall ut; 
Andra! H ögt böj inåt och höj-ett! 2. Andra! Stöt un
der; Första! I  gard lågt böj inåt-tu! 3. Gard!

X V II.

Fria fäktrörelser.
Repetition.
H ög och låg afböjning inåt och stöt.
Kom .-ord: I. H ögt och lågt böj inåt-ett! tu! 2.

Stöt-tre! 3. Gard!
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Kontra-rörelser.

Mot sträck t inre gard.

Om kringgång med utfall och understöt, afböjd lågt 
utåt och besvarad med understöt, afböjd lågt utåt under 
återgående till gard.

Kom.-ord: 1. Första! Omkring, sträck under och 
fall ut: Andra! L åg t böj utåt-ett! 2. Andra! Stöt under; 
Första! I  gard lågt böj utåt-tu! 3. Gard!

X V III.

Fria fäktrörelser.
Repetition.
Hög och låg afböjning utåt och stö t
Kom .-ord: 1. H ögt och lågt böj utåt-ett! tu! 2. 

Stöt-tre! 3. Gard!

Kontra-rörelser.

Mot sträck t y ttre  gard.

Omkringgång med utfall och understöt, afböjd lågt 
inåt och besvarad med understöt, afböjd lågt inåt under 
återgående till gard.

Kom .-ord: 1. Första! Omkring, sträck under och 
fall u t; Andra! L åg t böj inåt-ett! 2. Andra! Stöt under; 
Första! I  gard lågt böj inåt-tu! 3. Gard!

X IX .

Fria fäktrörelser.
Repetition.
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Mot sträck t inre gard.
O m krm ggång  med utfall och understöt, afböjd högt 

inåt och besvarad med öfverstöt, afböjd högt inåt under 
återgående till gard.

K o m .-o rd : 1. Första! Omkring, sträck under och
fall u t; A ndra! H ög t böj inåt-ett! 2. Andra! Stöt öfver; 
Första! I  ga rd  högt böj inåt-tu! 3. Gard!

X X .

Fria fäktrörelser.
Repetition.

Kontra-rörelser.
Mot sträck t y ttre  gard.

O m kringgång  med utfall och understöt, afböjd högt 
ulat och besvarad med öfverstöt, afböjd högt utåt under 
återgående till gard.

K om .-o rd :  1. Första!  Omkring, sträck under och 
fall ut; A ndra! H ögt böj utåt-ett! 2. Andra! Stöt öfver; 
Första! I  gard  högt böj utåt-tu! 3. Gard!

X X L  

Fria fäktrörelser.
Repetition.
E nkelm arsch  framåt med sträckning och utfall.
K om .-ord ; 1. F ram åt, sträck och fall u t-e t t ! tu!

2. G ard!

Kontra-rörelser. rmmm
angrepp.

Inre garden.
A ngrepp  på  vapnet och utfall med öfverstöt, afböjd 

högt inåt och besvarad med öfverstöt, afböjd högt inåt 
under å tergående till g a r d .O  o
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Kom .-ord: 1. Första! Stryk inåt, sträck och fall
u t; Andra! Högt böj inåt-ett*)! tu! 2. Andra! Stöt öfver; 
Första! I  gard högt böj inåt-tre! 3. Gard!

X X II.

Fria fäktrörelser.
Repetition.

Kontra-rörelser.
Y ttre garden.

Angrepp på vapnet och utfall med öfverstöt, afböjd 
höo-t utåt och besvarad med öfverstöt, afböjd högt utåt

Ö

under återgående till gard.
Kom.-ord: 1. Första! Stryk utåt, sträck och fall ut;

Andra! H ögt böj utåt-ett! tu! 2. Andra! Stöt öfver; F ö r
sta! I  gard högt böj utåt-tre! 3. Gard!

X X III.

Fria fäktrörelser.
Repetition.
L åg och hög afböjning inåt och stöt.
Kom .-ord: 1. L åg t och högt böj inåt-ett! tu! 2. 

S tö t-tre! 3. Gard!

Kontra-rörelser.
Mot sträck t inre gard.

Angrepp på vapnet och utfall med öfverstöt, afböjd 
högt utåt med höjd hand och besvarad med understöt, 
afböjd lågt inåt under återgående till gard.

*) A fbö jn ingarna bö ra  äfven öfvas m ed  ha lfm arsch  tillbaka , då svarstö
ten  fö lje r med ha lfm arsch  fram åt. S ä rsk ild t ä r d e tta  passande m ot det 
förberedda ang reppet, em edan m an  h ä r  lä tte lig en  k om m er a t t  hafva vapnet 
m indre väl i handen.



Dubbel
angrepp.

Kom .-ord: 1. Första!  B ry t utåt, sträck och fall ut;
Andra! H ö g t  böj utåt och höj-ett! tu! 2. Andra! Stöt 
under; Första! I  gard lågt böj inåt-tre!

X X IV .

Fria fäktrörelser.
Repetition.
L åg  och hög afböjning utåt och stöt.
K om .-ord : 1. L å g t  och högt böj utåt-ett! tu! 2. 

S tö t- t re ! 3. G a r d !

Kontra-rörelser.
Mot sträokt y ttre  gard.

A ngrepp  på  vapnet och utfall med öfverstöt, afböjd 
högt inåt med hög hand och besvarad med understöt, af
böjd låg t utå t under återgående till gard.

K o m .-o rd : 1. Första! Bryt inåt, sträck och fall ut;
Andra! Böj inåt och höj-ett! tu! 2. Andra! Stöt under; 
Första! I  gard  lågt böj utåt-tre!

X X V .

Fria fäktrörelser.
Repetition.

Kontra-rörelser.
Inre garden.

Utfall med stöt mot ansigtet och understöt, afböjda 
högt och låg t inåt och besvarade med understöt, afböjd 
lågt inåt under å tergående till gard.

K om .-ord : 1. Första!  Sträck högt och fall ut, och 
stöt under; A ndra! H ö g t  och lågt böj inåt-ett! tu! 2. 
Andra! Stöt under; Första!  I  gard lågt böj inåt-tre! 
3. Gard!
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X X V I.

Fria fäktrörelser.
Repetition.
H öga afböjningar inåt och utåt och stöt.
Kom .-ord: 1. Högt böj inåt och utåt-ett! tu! 2.

Stöt-tre!

Kontra-rörelser.

Yttre garden.

Utfall med stöt mot ansigtet och understöt, afböjda 
högt och lågt utåt och besvarade med understöt, afböjd 
lågt utåt under återgående till gard.

Kom.-or-d: 1. Första! Sträck högt och fall ut, och stöt 
under; Andra! Högt och lågt böj utåt-ett! tu! 2. Andra! 
Stöt under; Första! I  gard lågt böj utåt-tre! 3. Gard!

X X V II.

Fria fäktrörelser.
Repetition.
Höga afböjningar utåt och inåt och stöt.
Kom .-ord: 1. Högt böj utåt och inåt—e tt! tu! 2.

Stöt-tre! 3. Gard!

Kontra-rörelser.

Inre garden och höga händer.

Utfall med understöt och öfverstöt, afböjda lågt och 
högt utåt och besvarade med öfverstöt, afböjd högt utåt.

Kom .-ord: 1. Första! Sträck under och fall ut, och
stöt öfver; Andra! L åg t och högt böj utåt-ett! tn! 2.
Andra! Stöt öfver; Första! I  gard högt böj utåt-tre!
3. Gard!



X X V I I I .

Fria fäktrörelser.
R e pe t i t ion .

Ko ntra-r örels er.
Yttre garden och höga händer.

U tfa ll  m ed  undecstö t och öfverstöt, afböjda låg t och 
hö g t  in å t  och b esv a rad e  m ed öfverstöt, afböjd hö g t  inåt.

K o m .-o r d :  1. F ö rs ta !  S t rä c k  u n d e r  och fall ut,  och
stö t öfver; A n d ra !  L å g t  och hö g t  böj inå t-e t t!  tu !  2. 
A n d ra !  S tö t  öfver; F ö rs ta !  I  g a rd  högt böi in å t - t re '
3. G a r d !

X X I X .

Fria fäktrörelser.
R epe t i t ion .
L å g a  a fb ö jn in g a r  inå t  och u tå t  och stö t samt utfall.
K o m .-o rd :  1. L å g t  böj inå t och u tå t-e t t !  tu! 2.

S tö t - t re !  3. F a l l  u t!  4. G ard !
E n k e lm a rs c h  t i l lbaka  m ed s träckn ing  och bakå t-  

utfall.
K o m .-o r d :  1. T i l lb ak a ,  s träck  och b a k å t  fall u t-ett!

tu! 2. G a r d !

IContra-rörelser.
Inre garden. f

L å t s a d  öfverstö t m ed appe ll  och spetsunderfly ttn ing Ang, 

m ed utfall och  öfverstöt, afbö jda  högt inå t och u tå t  och "ml 

besvarade  m ed  öfverstö t sam t spe tsunderf ly ttn ing med u t
fall och öfverstö t,  a fbö jda  hög t u tå t  och inå t u n d e r  å ter
gående  till g a rd  och besvarade  med öfverstöt,  afböjd högt 
inåt u n d e r  å te rg å e n d e  till gard.

K o m .-o rd :  1. F ö rs ta !  M ed  appell  s träck, spets under  
och fall u t ;  A n d ra !  H ö g t  böj inå t och u tå t-e t t!  tu! 2,
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Andra! Stöt öfver, spets under och fall ut; Första; I  gard 
högt böj utåt och inåt-tre! Fyra! 3. Första! Stöt öfver; 
Andra! I  gard högt böj inåt-fem! 4. Gard!

X X X .

Fria fäbtrörelser.
Repetition.
Låga afböjningar utåt och inåt och stöt samt utfall. 
Ivom.-ord: 1. L åg t böj utåt och inåt-ett! tu! 2.

S töt-tre! 3. F all ut-fyra! 4. Gard!

Kontra-rörelser.
Yttre garden.

Låtsad öfverstöt med appell och spetsunderflyttning 
med utfall och öfverstöt, afböjda högt utåt och inåt och 
besvarade med öfverstöt samt spetsunderflyttning med ut
fall och öfverstöt, afböjda högt inåt och utåt under åter
gående till gard och besvarade med öfverstöt, afböjd högt 
utåt under återgående till gard.

Kom .-ord: 1. Första! M ed appell sträck, spets under 
och fall u t; Andra! H ögt böj utåt och inåt-ett! tu! 2. 
Andra! Stöt öfver, spets under och fall ut; Första! I  gard 
högt böj inåt och utåt-tre! fyra! 3. Första! Stöt öfver;
Andra! I  gard, högt böj utåt-fem! 4. Gard!

\

X X X I.

Fria fäbtrörelser.
Repetition.
Hög afböjning inåt, låg afböjning utåt och stöt samt 

utfall.
Kom .-ord: 1. H ögt böj inåt och lågt böj utåt-ett! 

tu! 2. Stöt-tre! 3. F a ll ut-fyra! 4. Gard!



Kontr a-rörelser.

Inre garden.

Låtsad spetsunderstöt och spetsunderflyttning med 
utfall och öfverstöt, afböjda högt utåt och inåt och be
svarade med öfverstöt samt spetsunderflyttning med utfall 
och öfverstöt, afböjda högt inåt och utåt under åter
gående till gard och besvarade med öfverstöt, afböjd högt 
utåt under återgående till o-ard.o o

Kom.-ord: 1. Första! Spets under sträck och spets
under fall u t; Andra! Högt böj utåt och inåt-ett! tu! 2. 
Andra! Stöt öfver, spets under och fall ut! Första! I  gard 
högt böj inåt och utåt-tre! fyra! 3. Första! Stöt öfver; 
Andra! I  gard, högt böj utåt-fem! 4. Gard!

X X X II.

Fria fäktrörelser.
Repetition.
H ög afböjning utåt, låg afböjning inåt och stöt samt 

utfall.
K om .-ord: 1. H ögt böj utåt och lågt böj inåt-ett!

tu! 2. Stöt-tre! 3. F all ut-fyra! 4. Gard!

Kontra-rörelser.

Yttre garden.

L åtsad spetsunderstöt och spetsunderflyttning med 
utfall och öfverstöt, afböjda högt inåt och utåt och be
svarade med öfverstöt samt spetsunderflyttning med utfall 
och öfverstöt, afböjda högt utåt och inåt under återgående 
till gard och besvarade med öfverstöt, afböjd högt inåt 
under återgående till gard.

Kom .-ord: 1. Första! Spets under sträck och spets 
under fall ut; Andra! Högt böj inåt och utåt-ett! tu! 2. 
Andra! Stöt öfver, spets under och fall ut! Första! I
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gard, högt böj utåt och inåt-tre! fyra! 3. Första! Stöt 
öfver; Andra! I  gard, högt böj inåt-fem! 4. Gard!

X X X III .

Fria fäktrörelser.
Repetition.
L åg  afböjning utåt, hög afböjning inåt och stöt samt 

utfall.
Kom.-ord: 1. L åg t böj utåt och högt böj inåt-ett! 

tu! 2. Stöt-tre! 3. F all ut-fyra! 4. Gard!

Kontra-rörelser.

In re garden.

Låtsad spetsöfverstöt med appell och utfall med un
derstöt, afböjda högt utåt och lågt inåt och besvarade 
med understöt samt utfall med öfverstöt, afböjda lågt och 
högt inåt under återgående till gard och besvarade med 
öfverstöt, afböjd högt inåt under återgående till gard.

Kom .-ord: 1. Första! M ed appell spets öfver sträck
högt och fall ut under; Andra! H ögt böj utåt och 
lågt böj inåt-ett! tu! 2. Andra! Stöt under och fall ut 
öfver; Första! I  gard lågt och högt böj inåt-tre! fyra! 
3. Första! Stöt öfver; Andra! I  gard, högt böj inåt- 
fem ! 4. G ard !

X X X IY .

Fria fäktrörelser.
Repetition.
L åg  afböjning inåt och hög afböjning utåt och stöt 

samt utfall.
Kom .-ord: 1. L åg t böj inåt och högt böj utåt-ett!

tu! 2. Stöt-tre! 3. F all ut-fyra! 4. Gard!
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Kontra-rörelser.

Yttre garden.

L åtsad  spetsöfverstöt med appell och utfall med un
derstöt, afböjda högt inåt och låg t u tå t och besvarade 
med understö t sam t utfall med öfverstöt, afböjda lågt och 
hög t u tåt under återgående till gard och besvarade med 
öfverstöt, afböjd högt u tå t under återgående till gard.

K o m .-o rd : 1. F örsta! M ed appell spets öfver sträck
högt och fall u t under; A ndra! H ög t böj inåt och 
låg t böj u tå t-e tt! tu! 2. A ndra! S tö t under och fall u t 
öfver; F ö rsta ! I  gard  lågt och högt böj u tåt-tre! fyra! 
3. F örsta! S töt öfver; A ndra! I gard högt böj u tå t
fem! 4. G ard!

X X X V .

Fria fäktrörelser.
R epetition.
D ubblerad  hög afböjning inåt och stöt samt utfall.
K o m .-o rd : 1. D ubbelt högt böj inåt-ett! tu! 2.

S tö t-tre! 3. F a ll u t-fyra! 4. G ard!

Kontra-rörelser.

Inre garden och höga händer.

L åtsad  understö t med appell och utfall med öfver
stöt, afböjda låg t u tå t och högt inåt och besvarade med 
öfverstöt sam t spetsunderflyttning med utfall och öfver
stöt, afböjda högt inåt och u tåt under återgående till
gard  och besvarade med öfverstöt, afböjd högt utåt un
der återgående till gard.O  O

K om .-ord : I. Första! Med app.ell sträck under och
fall ut öfver; A ndra! L åg t böj u tå t och högt böj
inåt-e tt! tu ! 2. A ndra! Stöt öfver, spets under och fall

1 9Fäktlära. 1 w
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ut; Första! I  gard, högt böj inåt och utåt-tre! fyra! 3.
Första! Stöt öfver; . Andra! I  gard, högt böj utåt-fem!
4. Gard!

X X X V I.

Fria fäktrörelser.
Repetition.
Dubblerad hög afböjning utåt och stöt samt utfall.
Kom.-ord: 1. D ubbelt högt böj utåt-ett! tu! 2.

Stöt-tre! 3. F all u t-fyra! 4. Gard!

Kontra-rörelser.

Y ttre garden oeh höga händer.

L åtsad understöt med appell och utfall med öfver
stöt, afböjda lågt inåt och högt utåt och besvarade med 
öfverstöt samt spetsunderflyttning med utfall och öfver- 
stöt, afböjda högt utåt och inåt under återgående till gard 
och besvarade med öfverstöt, afböjd högt inåt under åter
gående till gard.

Kom.-ord: 1. Första! M ed appell sträck under och
fall ut öfver; Andra! L åg t böj inåt och högt böj 
utåt-ett! tu! 2. Andra! Stöt öfver, spets under och fall 
u t; Första! I  gard högt böj utåt och inåt-tre! fyra! 3.
Första! Stöt öfver; Andra! 1 gard, högt böj inåt-fem!
4. G ard !

X X X V II.

Fria fäktrörelser.
Repetition.
D ubblerad låg afböjning inåt och stöt samt utfall.
Kom.-ord: 1. D ubbelt lågt böj inåt-ett! tu! 2.

Stöt-tre! 3. Fall ut-fyra! 4. Gard.
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Kontra-rörelser.
In re garden och höga händer.

L åtsad  understöt med appell och utfall med under
stöt, af böj da lågt utå t och inå t 'och  besvarade med un
derstöt samt utfall med öfverstöt, afböjda lågt och hö<n 
inåt under återgående till gard och besvarade med un
derstöt, afböjd lågt utåt under återgående till gard.

K om .-ord : 1. Första! Med appell sträck under och
fall ut under;  Andra! L åg t böj utåt och inåt-ett! tu! 
2. Andra! Stöt under och fall ut öfver; Första! I  
gard, lågt och högt böj inåt-tre! fyra! 3. Första! Stöt un
der; Andra! I  gard, lågt böj utåt-fem! 4. Gard!

X X X V I I I .

Fria fäktrörelser.
Repetition.
D ubblerad  låg afböjning utåt och stöt samt utfall.
K om .-ord : 1. D ubbelt  lågt böj utåt-ett! tu! 2.

S töt-tre! 3. F a l l  ut-fyra! 4. Gard!

Kontra-rörelser.
Y ttre  garden och höga händer.

L åtsad  understöt med appell och utfall med under
stöt, afböjda lågt inåt och utåt och besvarade med un
derstöt samt utfall med öfverstöt, afböjda lågt och högt 
u tå t  under återgående till gard och besvarade med un
derstöt, afböjd lågt inåt under återgående till gard.

K om .-ord : 1. Första! Med appell sträck under och
fall u t under;  Andra! L åg t  böj inåt och utåt-ett! tu! 
2. Andra! Stöt under och fall ut öfver; Första! I  
gard, lågt och högt böj utåt-tre! fyra! 3. Första! Stöt 
under;  Andra! I  gard, lågt böj inåt-fem! 4. Gard!



X X X IX .

Fria fäktrörelser.
Repetition.

Itohtra-rörelser.
Mot sträck t inre gard.

O m kringgång och låtsad understöt m ed appell samt 
utfall med öfverstöt, afböjda lågt u tå t  och högt inåt och 
besvarade med öfverstöt samt spetsunderflyttning med ut
fall och öfverstöt, afböjda högt inåt och utåt under åter
gående till gard  och besvarade med öfverstöt, afböjd högt 
utåt under återgående till gard.

Kom.-ord: 1. Första! O m kring  med appell sträck
under och fall ut öfver; Andra! L å g t  böj u tå t  och 
högt böj inåt-ett! tu! 2. Andra! S töt öfver, spets under 
och fall ut! Första! I  gard, högt böj inåt och utå t- tre!  
fyra! 3. Första! S töt öfver; Andra! I  gard  högt böj 
utåt-fem! 4. Gard!

X L .

Fria fäktrörelser.
Rep e t i t i on .

Kontra-rörelser.
Mot sträck t y ttre  gard.

O m kringgång  och låtsad understöt med appell samt 
utfall med öfverstöt, afböjda låg t inåt och högt u tå t  och 
besvarade med öfverstöt samt spetsunderflyttning med ut
fall och öfverstöt, afböjda högt utåt och inåt under åter
gående till gard och besvarade med öfverstöt, afböjd högt 
inåt under återgående till gard.

K om .-ord: 1. Första! O m kring  med appell sträck
under och fall u t  öfver;- A ndra! L åg t  böj inåt och 
högt böj utåt-ett! tu! 2. Andra! Stöt öfver, spets under
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och fall u t; Första! I  gard, högt böj utåt och inåt-tre! 
fyra! 3. Första!  Stöt öfver; Andra! I  gard höo-t böi 

v inå t-fem ! 4. G a rd !

X L I .

Fria fäktrörelser.
Repetition.

Kontra-rörelser.
Inre garden.

L å tsad  öfverstöt med appell och spetsunderflyttning 
med utfall och öfverstöt, afböjda med dubblerad hög af- 
böjning inåt och besvarade med öfverstöt samt spets
underflyttning och utfall med öfverstöt, afböjda med dubb
lerad  hög afböjning inåt under återgående till gard och 
besvarade med öfverstöt, afböjd högt inåt under åter
gående till gard.

K om .-ord :  1. Första! M ed appell sträck, spets under 
och fall u t;  Andra! D ubbelt högt böj inåt-ett! tu! 2. 
A ndra!  S töt öfver, spets under och fall ut; Första! I  gard, 
dubbelt högt böj inåt-tre! fyra! 3. Första! Stöt öfver; 
Andra! I  gard, högt böj inåt-fem! 4. Gard!

X L I I .

Fria fäktrörelser.
Repetition.

Kontra-rörelser.
Y ttre garden.

L å tsad  öfverstöt med appell och spetsunderflyttning 
med utfall och öfverstöt, afböjda med dubblerad hög af
böjning u tå t  och besvarade med öfverstöt samt spets
underflyttning och utfall med öfverstöt, afböjda med
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dubblerad hög afböjning utåt under å tergående till gard 
och besvarade med öfverstöt, afböjd högt utåt under åter
gående till gard.

K om .-ord : 1. Första!  Med appell s träck , spets
under och fall u t; Andra! D ubbelt  högt böj utåt-e tt!  tu! 
2. A ndra!  Stöt öfver, spets under och fall u t; Första!  I  
gard, dubbelt högt böj utåt-tre! fyra! 3. Första!  Stöt 
öfver; Andra! I  gard, högt böj utåt-fem! 4. G ard!

X L I I I .

Fria fäktrörelser.
Repetition.
Dubblerade afböjningar högt och lågt inåt och stöt 

med handparad samt utfall.
Kom .-ord: 1. D ubbelt  högt och låg t  böj in å t - e t t !

tu! tre! fyra! 2. M ed handparad stöt-fem! 3. Fa ll  ut— 
sex ! 4. G ard  !

Kontra-rörelser.

Inre garden.

Låtsad  öfverstöt med appell och spetsunderflyttning 
med utfall och öfverstöt, afböjda med spetsunderflyttning 
och dubblerad hög afböjning utåt och besvarade med 
öfverstöt samt spetsunderflyttning och utfall med öfver
stöt, afböjda med dubblerad hög afböjning utåt under 
återgående till gard och besvarade med öfverstöt, afböjd 
högt utåt under återgående till gard.

Kom .-ord: 1. Första!  Med appell sträck, spets under 
och fall u t;  Andra! Spets under dubbelt högt böj utåt-ett! 
tu! 2. Andra!. Stöt öfver, spets under och fall u t; Första! 
I  gard, dubbelt högt böj utåt-tre! fyra! 3. F ö rs ta !  Stöt 
öfver; Andra! 1 gard högt böj utåt-fem! 4. Gard!



X L IV .

Fria fäktrörelser.
R epetition.
D ubblerade  afböjningar högt och lågt utåt och stöt 

med handparad  samt utfall.
K om .-o rd : 1. D ubbelt högt och låg t böj utåt-ett!

tu! tre! fyra! 2. M ed handparad stöt-fem! 3. Fall u t- 
sex! 4. G ard!

Koutra-rörelser.
Yttre garden.

L å tsad  öfverstöt med appell och spetsunderflyttning 
med utfall och öfverstöt, afböjda med spetsunderflyttning 
och dubblerad  hög afböjning inåt och besvarade med 
öfverstöt sam t spetsunderflyttning och utfall med öfver
stöt, afböjda m ed dubblerad hög afböjning inåt under 
å tergående till ga rd  och besvarade med öfverstöt, afböjd 
högt inå t under återgående till gard.

K om .-ord : 1. F örsta! M ed appell sträck, spets under 
och fall u t; A ndra! Spets under, dubbelt högt böj inåt-ett! 
tu! 2. A ndra! Stöt öfver, spets under och fall u t; Första! 
I  gard, dubbelt högt böj inå t-tre! fyra! 3. F örsta! Stöt 
öfver; A ndra! I  gard  högt böj inåt-fem ! 4. G ard!

X L V .

Fria fäktrörelser.
R epetition.

Kontra-rörelser.
Inre garden.

L å tsad  spetsunderstö t och spetsunderflyttning med 
utfall och öfverstöt, afböjda med spetsunderflyttning och 
dubb lerad  hög afböjning inåt och besvarade med öfver-
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stöt samt spetsunderflyttning med utfall och öfverstöt, af
böjda med dubblerad hög afböjning inåt under återgående 
till gard och besvarade med öfverstöt, afböjd högt inåt 
under återgående till gard.

Kom.-ord: 1. Första! Spets under sträck, spets under 
och fall' ut: Andra! Spets under dubbelt högt böj inåt-ett! 
tu! 2. Andra! Stöt öfver,- spets under och fall ut; Första! 
I  gard dubbelt högt böj inåt-tre! fyra! 3. Första! Stöt 
öfver; Andra! I gard högt böj inåt-fem! 4. Gard!

X L  Y l.

Fria fäktrörelser.
Repetition.

Kontra-rörelser.
Yttre garden.

Låtsad spetsunderstöt och spetsunderflyttning med 
utfall och öfverstöt, afböjda med spetsunderflyttning och 
dubblerad hög afböjning utåt och besvarade med öfver
stöt samt spetsunderflyttning, med utfall och öfverstöt, 
afböjda med dubblerad hög afböjning utåt under åter
gående till gard och besvarade med öfverstöt, afböjd högt 
utåt under återgående till gard.O  O

Ivom.-ord: 1. Första! Spets under sträck, spets under 
och fall ut; Andra! Spets under dubbelt högt böj utåt-ett! 
tu! 2. Andra! Stöt öfver, spets under och fall ut; Första! 
I  gard dubbelt högt böj utåt-tre! fyra! 3. Första! Stöt 
öfver; Andra! I  gard högt böj utåt-fem! 4. Gard!

X L V II.
\

Fria fäktrörelser.
Repetition.
Helmarsch framåt med sträckning och utfall.
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Kontra-rörelser.
In re garden och höga händer.

L åtsad  understöt med appell och utfall med under
stot, afböjda med dubblerad låg afböjning utåt och be
svarade med öfverstöt samt spetsunderflyttning med ut
fall och öfverstöt, afböjda med dubblerad hög af bö j n i no-  
m at under å tergående till gard och besvarade med öfver- 
stot, afböjd högt inåt under återgående till o-ard

K om .-ord : 1. Första!  M ed appell sträck under och
tall ut, stot under;  Andra! D ubbelt lågt böj utåt-ett! tu! 
2. A ndra!  Stöt öfver, spets under och fall ut; Första! I  
gard, dubbelt högt böj inåt-tre! fyra! 3. Första! Stöt 
öfver; A ndra!  I  gard högt böj inåt-fem! 4. Gard!

Repetition.

X L Y II1 .

Fria fäktrörelser.

Kontra-rörelser.
Y ttre  garden och höga händer.

L atsad  understöt med appell och utfall med under
stöt, afböjda med dubblerad låg afböjning inåt och besva- 
lad e  med öfverstöt samt spetsunderflyttning med utfall 
och öfverstöt, afböjda med dubblerad hög afböjning utåt 
under återgående till gard  och besvarade med öfverstöt, 
afböjd högt u tå t  under återgående till gard.

K om .-ord : 1. Första! M ed appell sträck under och
fal] ut, stöt under;  A ndra!  Dubbelt lågt böj inåt-ett! tu! 
2. A ndra! Stöt öfver, spets under och fall ut: Första! I  
gard, dubbelt högt böj utåt-tre! fyra! 3. Första! Stöt 
öfver; A ndra! I  gard  högt böj utåt-fem! 4. Gard!



X L IX .

Angrepp 
med förbe
redd fin t.

Fria fäktrörelser.
R epetition.
D ubblerade afböjningar låg t och högt inåt och stöt 

sam t utfall.
' K om .-ord : 1. D ubbelt låg t och hög t böj inå t-e tt! 

tu ! tre! fyra! 2. Stöt-fem ! 3. F a ll ut-sex! 4. G ard!

Kontra-rörelser.

Inre garden.

A ngrepp  på vapnet, lå tsad  öfverstöt med appell och 
spetsunderfiyttning med utfall och öfverstöt, afböjda högt 
inåt och med sträckning på y ttre  sidan och besvarade 
med understö t och utfall med öfverstöt, afböjda låg t u tåt 
och högt inåt under återgående till gard  och besvarade 
med öfverstöt, afböjd högt inåt under å tergående till 
gard.

K om .-ord: 1. Första! S tryk  inåt, med appell sträck,
spets under och fall u t; A ndra! H ög t böj inåt och sträck 
u tå t-e tt! tu! tre! 2. Andra! S tö t under och fall ut 
öfver; Första! I  gard , låg t böj u tå t och högt .böj inåt- 
fyra! fem! 3. F ö rsta! S tö t öfver; A ndra! I  gard , högt 
böj inåt-sex! 4. G ard!

L .

Fria fäktrörelser.
R epetition.

Kontra-rörelser.
Yttre garden.

A ngrepp  på vapnet, lå tsad  öfverstöt med appell och 
spetsunderfiyttning med utfall och öfverstöt, afböjda högt 
u tåt och med sträckning  på  in re sidan och besvarade



med understöt och utfall med öfverstöt, afböjda lågt inåt 
och högt utåt under återgående till gard och besvarade 
med öfverstöt, afböjd högt utåt under återgående till 
gard.

Kom .-ord: 1. Första! Stryk utåt, med appell sträck, 
spets under och fall u t; Andra! H ögt böj utåt och sträck 
inåt-ett! tu! tre! 2. Andra! Stöt under och fall ut, stöt 
öfver; Första! I  gard, lågt böj inåt och högt böj utåt-fyra!
fem! 3. Första!  Stöt öfver; Andra! I  
u tå t  sex! 4. G ard!

gard, högt böj

L I .

Fria fäktrörelser.
Repetition.
D ubblerade  afböjningar lågt och högt utåt och stöt 

samt utfall.
K om .-ord : 1. D ubbelt lågt och högt utåt-ett! tu!

tre! fyra! 2. Stöt-fem! 3. Fall  ut-sex! 4. Gard!

i

Kontra-rörelser.
Mot sträck t inre gard.

A ngrepp  på vapnet, låtsad öfverstöt med appell och 
utfall med understöt, afböjda högt inåt och med sträck
ning under på y ttre  sidan och besvarade med öfverstöt 
och spetsunderflyttning med utfall, afböjda högt inåt och 
med s träckning på yttre sidan under återgående till gard 
och besvarade med understöt, afböjd lågt utåt under åter
gående till gard.

K om .-ord : 1. Första!  Bryt utåt, med appell sträck, 
och fall ut under;  Andra! H ögt böj inåt och sträck 
lågt utå t-e tt!  tu! tre! 2. Andra! Stöt öfver, spets under 
och fall u t;  Första!  I  gard, högt böj inåt och sträck utåt- 
fyra! fem! 3. Första!  Stöt under; Andra; I  gard, lågt 
böj utåt-sex! 4. G ard!

i

.
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LTI. 

Fria fäktrörelser.
Repetition.

Kontra-rörelser.
Mot sträck t y ttre  gard.

A ngrepp  på vapnet, låtsad öfverstöt med appell och 
utfall med understöt, afböjda högt utåt och med sträck
ning under på inre sidan och besvarade med öfverstöt 
och spetsunderflyttning med utfall, afböjda högt u tå t  och 
med sträckning på inre sidan under återgående till gard 
och besvarade med understöt, afböjd lågt inåt under åter
gående till gard.

Kom.-ord: 1. Första! B ry t  inåt, med appell sträck, 
och fall ut under;  Andra! H ö g t  böj u tå t  och sträck 
lågt inåt-ett! tu! tre! 2. Andra! Stöt öfver, spets under 
och fall u t ;  Förs ta !  I  gard, högt böj u tå t  och sträck inåt- 
fyra! fem! 3. Första!  Stöt under;' Andra! I  gard, lågt 
böj inåt-sex! 4. Gard!

L II I .

Fria fäktrörelser.
Repetition.
D ubblerade afböjningär högt inåt och utåt och stöt 

sam t utfall.
K om .-ord: 1. D ubbelt  högt böj inåt och utåt-ett!

tu! tre! fyra! 2. Stöt-fem! 3. Fa ll  ut-sex! 4. Gard!

Kontra-rörelser.
Inre garden.

Spetsöfverflyttning med utfall och öfverstöt, afböjd 
högt utåt och besvarad med understöt, afböjd lågt utåt
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under återgående till gard och besvarad med utfall och 
öfverstöt, afbojd liögt m åt och besvarad med öfverstöt 
samt spetsunderflyttning med utfall och öfverstöt, afböjda 

ogt inat och med sträckning på yttre sidan under åter
gående till gard  samt besvarade med understöt, afböid 
lagt m at under återgående till gard.

K om .-ord: 1. Första! Spets öfver sträck och fall ut 
i gard lagt böj utåt, sträck öfver och fall ut; Andra! 
log t  boj utåt, stöt under och högt böj inåt-ett! tu! tre! 

2. A ndra!  Stöt öfver, spets under och fall ut; Första! I 
gard, högt böj inåt och sträck utåt-fyra! fem 1 3 F ö r
sta! Stöt under; A ndra ;  I  gard lågt böj inåt-sex! 4. 
( j a r d !

P

LIV. 

Fria fäktrörelser.
Repetition.

Kontra-rörelser.
Y ttre garden.

hpets  öfver flyttning med utfall och öfverstöt, afböjd 
högt inåt och besvarad med understöt, afböjd lågt inåt 
under återgående till gard och besvarad med utfall och 
öfverstöt, afböjd högt utåt och besvarad med öfverstöt 
samt spetsunderflyttning med utfall och öfverstöt, afböjda 
högt u tå t  och med sträckning på inre sidan un del' åter
gående till gard samt besvarade med understöt, afböjd 
lågt u tå t  under återgående till gard.

K om .-ord : 1. Första!  Spets öfver sträck och fall ut, 
i gard lågt böj inåt, sträck öfver och fall ut; Andra! 
H ö g t  böj inåt, stöt under och högt böj utåt-ett! tu! tre! 
2. Andra! Stöt öfver, spets under och fall ut; Första! I  
gard, högt böj u tå t  och sträck inåt-fyra! fem! 3. Första! 
.'Möt under;  Andra! I  gard lågt böj utåt-sex! 4. Gard!

■Mimi

- i
lÉSSIf

. . . .
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L Y .

Fria fäktrörelser.
Repetition.
D ubblerade  afböjningar högt u tå t  och inåt och stöt 

samt utfall.
K o m .-o rd : 1. D ubbelt  högt böj u tå t  och inåt-ett!

tu! tre! fyra! 2. Stöt-fem! 3. Fall  ut-sex! 4. Gard!

Kontra-rörelser.
Inre garden.

Låtsad stöt mot ansigtet med appell och utfall med 
understöt, afböjda högt inat och lagt utå t och besvaiade 
med öfverstöt, afböjd högt utåt under å tergående till gard 
och besvarad med utfall och understöt, afböjd lågt inåt 
och besvarad med understö t samt med utfall och öfver
stöt, afböjda lågt inåt och med sträckning på  y ttre  sidan 
under återgående till gard  samt besvaiade  med under
stöt, afböjd låg t utå t under återgående till gard.

Kom .-ord: 1. Första!  Med appell högt sträck, fall
ut under, i gard  högt böj utåt, sträck under och fall 
u t;  Andra! H ög t böj inåt och lågt böj utåt, stöt öfver 
och lågt böj inåt-ett! tu! tre! fyra! 2. Andra! Stöt un
der och fall ut öfver; Första!  I  gard, lågt böj inåt 
och sträck högt utåt-fem! sex! 3. Förs ta !  Stöt undei;  
A ndra! I  gard, lågt böj utåt-sju! 4. Gard!

L V I.

Fria fäktrörelser.
Repetition.

Kontra-rörelser.
Yttre garden.

L åtsad  stöt mot ansigtet med appell och utfall med 
understöt, afböjda högt utåt och lågt inåt och besvarade
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med öfverstöt, afböjd högt inåt under återgående till gard 
och besvarad med utfall och understöt., afböjd lågt utåt°och 
besvarad  ̂med understöt sam t med utfall och öfverstöt 
afbojda lag t u ta t och med sträckning på inre sidan under 
å tergående till g a rd . sam t besvarade med understöt, af- 
bojd Jagt m at under återgående till gard.

.K om .-o rd : 1 F ö rsta! M ed appell högt sträck, fall
u t under i gard  högt böj inåt, sträck under och fall ut- 
A ndra! H ö g t böj utåt och låg t böj inåt, stöt öfver och 
lag t böj u tå t-e tt! tu! tre! fyra! 2. A ndra! S tö t under 
och fall u t  öfver; Första! I  gard, lågt böj u tåt och 
strack  högt inå t-fem ! sex! 3. Första! S tö t under; An
dra! I  gard , låg t böj inåt-sju! 4. Gard!

L V II.

Fria fäktrörelser.
Repetition.
A fböjning högt inåt med halfvändning och stöt med 

sidom arsch u tåt sam t återgång på gam la linien med hög 
afböjning utåt.

K om .-ord : 1. M ed halfvändning högt böj inåt, utåt
med stö t-ett! tu ! 2. T illbaka  på gam la linien, högt böj 
u tå t-tre ! (fyra!) 3. G ard!

Kontra-rörelser.
Inre garden.

S petsunderfly ttn ing, afbruten af utfall med öfverstöt, 
afböjd högt u tå t och besvarad med öfverstöt samt med 
spetsunderfly ttn ing och utfall med öfverstöt, afböjda högt 
u tå t och m ed sträckning på  inre sidan under återgående 
till gard  och besvarade med understöt, afböjd låg t inåt 
under å tergående till gard.

K om .-ord : 1. F ö rsta! Spets under; A ndra! Sträck
och fall u t; F ö rsta! H ög t böj utåt-ett! tu! 2. Första! 
S tö t öfver, spets under och fall ut; Andra! I  gard högt

Offensiv
tempostöt.
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böj utåt och sträck högt inåt-tre! fyra! 3. Andra! Stot 
under; Första! I gard, lågt böj inåt-fem! 4. Gard!

LVI1I. 

Fria fäktrörelser.
Repetition.

Kontra-rörelser.

Y ttre garden.

S p e t s u n d e r f l y t t n i n g ,  afbruten af utfall med öfveistöt, 
afböjd högt inåt och besvarad med öfverstöt samt med 
s p e t s u n d e r f l y t t n i n g  och utfall med öfverstöt, afböjda högt 
inåt och med sträckning på yttre sidan under återgående 
till gard och besvarade med understöt, afböjd lågt utåt
under återgående till gard.

Kom .-ord: 1. Första! Spets under; A ndra! Sträck 
och fall ut; Första! Högt böj inåt-ett! tu! 2. Första! 
Stöt öfver, spets under och fall u t; Andra! I  gard högt 
böj inåt och sträck högt utåt-tre! fyra! 3. »Andra! Stot 
under; Första! I gard lågt böj utåt-fem! 4. Gard!

L IX .

Fria fäktrörelser.
Repetition.
Afböjning högt utåt med hcilfvändning ocli stöt med 

sidomarsch inåt samt återgång på gamla linien med hög
afböjning inåt.

Kom .-ord: 1. Med halfvändning högt böj utåt, inåt
med stöt-ett! tu! 2. , T illbaka på gamla linien, högt böj 
inåt-tre! fyra! 3. Gard!
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Kontra-rörelser.

Inre garden.

A ngrepp  på vapnet, afbrutet af spetsunderflyttnino- och 
utfall med öfverstöt, af böjd högt u tåt och besvarad°med 
ofverstöt sam t med spetsunderflyttning och utfall med 
öfverstöt, af böj da med spetsunderflyttning högt inåt och 
med sträckning  på y ttre  sidan under återgående till gard 
och besvarade med understöt, afböjd lågt inåt under åter
gående till gard.

K om .-ord : 1. F örsta! b try k  inåt; A ndra! Spets under 
sträck och fall u t; Första! H ögt böj u tåt-ett! tu! 2. F ö r
sta! S tö t öfver, spets under och fall u t; A ndra! I  gard, 
spets under högt böj inåt och sträck högt u tå t-tre! fyra! 
3. A ndra! S tö t under; F örsta! I  gard, lågt böj inåt- 
fem! 4. G ard!

L X .

Fria fäktrörelser.
Repetition.

Kontra-rörelser.
Yttre garden.

A ngrepp  på  vapnet, afbruten af spetsunderflyttning 
och utfall med öfverstöt, afböjd högt inåt och besvarad 
med öfverstöt sam t med spetsunderflyttning och utfall 
m ed öfverstöt, afböjda med spetsunderflyttning högt utåt 
och med sträckning  på  inre sidan under återgående till 
gard  och besvarad med understöt, afböjd lågt utåt under 
å tergående till gard.

K om .-o rd : 1. F ö rsta! S tryk utåt; A ndra! Spets under ■ 
sträck  och fall u t; F örsta! H ögt böj in å t-e tt! tu! 2. F ö r
sta! S tö t öfver, spets under och fall u t; A ndra! I  gard, 
spets under högt böj u tåt och sträck högt inåt-tre! fyra!

Fältlära. 13
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3. Andra! Stöt under; Första! I  gard lågt böj utåt-fem!
4. Gard!

L X I .  

Fria fäktrörelser.
Repetition.
Dubblerade afböjningar lågt inåt och utåt och stöt 

samt utfall.
Kom.-ord: 1. Dubbelt lågt böj inåt och utåt-ett! tu!

tre! fyra! 2. Stöt-fem! 3. Fall ut-sex! 4. Gard!

Kontra-rörelser.
Mot sträck t inre gard.

Angrepp på vapnet, afbrutet af utfall med öfverstöt, 
afböjd högt utåt och besvarad med öfverstöt samt med 
utfall och understöt, afböjda högt u tåt och med låg sträck
ning på inre sidan under återgående till gard och besva
rade med öfverstöt, afböjd högt inåt under återgående 
till gard.

Kom .-ord: I. Första! Bryt u tåt; Andra! Sträck och
fall u t; Första! H ögt böj utåt-ett! tu! 2. Första! Stöt 
öfver och fall ut under; Andra! I  gard högt böj utåt 
och sträck lågt inåt-tre! fyra! 3. Andra! Stöt öfver; 
Första! I  gard, högt böj inåt-fem! 4. Gard!

L X II.

Fria fäktrörelser.
Repetition.

Kontra-rörelser.
Mot sträck t y ttre  gard..

Angrepp på vapnet, afbrutet af utfall med öfverstöt, 
afböjd högt inåt och besvarad med öfverstöt samt med ut-
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fall och^ understöt, afböjda högt inåt och med låg sträck
ning på y ttre sidan under återgående till gard och be
svarad med öfverstöt, afböjd högt utåt under återgående 
till gard.

K om .-ord : 1. F örsta! B ryt inåt; Andra! S träck och
fall u t: F örsta! H ögt böj inåt-ett! tu! 2. Första! Stöt 
öfver och fall ut under; A ndra! I  gard högt böj inåt 
och sträck låg t u tå t-tre! fyra! 3. Andra! Stöt öfver; 
F ö rsta ! I  gard, högt böj utät-fem! 4. Gard!

L X I I I  

Fria fäktrörelser.
Repetition.
D ubblerade afböjningar lågt utåt och inåt och stöt 

sam t utfall.
K om .-o rd : 1. D ubbelt lågt böj utåt och inåt-ett! tu!

tre! fyra! 2. Stöt-fem ! 3. Fall ut-sex! 4. Gard!

Kontra-rörelser.

Inre garden.

A ngrepp  med fint, afbrutet af angrepp på vapnet och 
utfall med öfverstöt, afböjd högt inåt under halfmarsch 
tillbaka  och besvarad med öfverstöt under halfmarsch 
fram åt sam t med spetsunderflyttning och utfall med öfver
stöt, afböjda högt inåt och med sträckning på yttre sidan 
u nder återgående till gard och besvarade med understöt, 
afböjd låg t inåt under återgående till gard.

K om .-ord: 1. F örsta! Med appell sträck; Andra!
B ry t utåt, sträck  och fall ut; Första! Halft tillbaka, högt 
böj inåt-ett! tu! 2. F örsta! H alft fram åt stöt öfver och 
spets under fall ut; A ndra! I  gard högt böj inåt och sträck 
högt u tå t-tre! fyra! 3. Andra! Stöt under; Första! I 
gard  låg t böj inåt-fem ! 4. Gard!
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Reträtt-
u tfa ll.

L X IV .

Fria fäktrörelser.
Repetition.

Kontr a-rörelser.
Yttre garden.

Angrepp med fint, afbrutet af angrepp på vapnet och 
utfall med öfverstöt, afböjd högt utåt under halfmarsch 
tillbaka och besvarad med öfverstöt under halfmarsch 
framåt samt med spetsunderflyttning och utfall med öfver
stöt, afböjda högt utåt och med sträckning på inre sidan 
under återgående till gard och besvarade med understöt, 
afböjd lågt utåt under återgående till gard.

Kom.-ord: 1. Första! Med appell sträck; Andra!
Bryt inåt, sträck och fall ut; Första! Halft tillbaka, högt 
böj utåt-ett! tu! 2. Första! Halft framåt stöt öfver och 
spets under fall ut; Andra! I  gard högt böj utåt och sträck 
högt inåt-tre! fyra! 3. Andra! Stöt under! Första! I  gard 
lågt böj utåt-fem! 4. Gard!

LX V .

Fria fäktrörelser.
Repetition.
Tempostöt inåt med förflyttning utåt ur linien och 

återgång i gard på gamla linien.
Kom.-ord: I. U tåt ur linien, stöt inåt-ett! tu! 2.

Tillbaka på gamla linien i gard-tre! fyra!

Kontra-rörelser.
Inre garden.

Enkelmarsch framåt med tryckning och öfverstöt, af
böjd högt inåt med höjning af handen och besvarad med
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bakåt,utfall och understöt, afböjd lågt inåt och besvarad 
med understöt,  afböjd lågt inåt under återgående till 
gard.

Kom.-ord: 1. Första! Framåt, tryck inåt och stöt: 
Andra! H ög t böj inåt och höj-ett! 2. Andra! Tillbaka’ 
bakåt fall ut, stöt under; Första! L åg t  böj inåt-tu! 3̂  
Första! Stöt under; Andra! I  gard lågt böi inåt-tre ' 4 
G ard!

Repetition.

L X Y I.

Fria fäktrörelser. 

Koutra-rörelser.

Yttre garden.

E nkelm arsch  framåt med tryckning och öfverstöt, af
böjd högt utåt med höjning af handen och besvarad med 
bakåtutfall och understöt, afböjd lågt utåt och besvarad 
m ed understö t,  afböjd lågt utåt under återgående till 
gard.

K om .-ord : 1. Första! Framåt, tryck utåt och stöt;
Andra! H ög t böj utåt och höj-ett! 2. Andra! Tillbaka, 
bakåt fall ut, stöt under; Första! L åg t  böj utåt-tu! 3. 
Företa! Stöt under; Andra! I  gard lågt böj utåt-tre! 
4. G a r d !

L X V II .

Fria fäktrörelser.
Repetition.
Tempostöt utåt med förflyttning inåt ur linien och

å te rgång  i gard på gamla linien.
Kom .-ord: 1. Inåt ur linien, halft tillbaka och stöt

utåt-ett! tu! 2. T illbaka på gamla linien i gard-tre! fyra!

H

I

\
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Kontra-rörelser.
Inre garden.

Enkelmarsch framåt med spetsöfverflyttning, afbruten 
med bakåtutfall oeh understöt, afböjd lågt utåt och be
svarad med öfverstöt, afböjd högt inåt under återgående 
till gard.

Kom.-ord: 1. Första! Fram åt, spets öfver; Andra!
Tillbaka bakåt fall ut, stöt under: Första! L åg t böj utåt- 
e tt! tu! 2. Första! Stöt öfver; Andra! I  gard högt böj 
inåt-tre! 3. Gard!

L X Y III. 

Fria fäktrörelser.
Repetition.

Kontra-rörelser.

Yttre garden.

Enkelmarsch framåt med spetsöfverflyttning, afbruten 
med bakåtutfall och understöt, afböjd lågt inåt och be
svarad med öfverstöt, afböjd högt utåt under återgående 
till gard.

Kom.-ord: 1. Första! Fram åt, spets öfver; Andra!
Tillbaka bakåt fall ut, stöt under; Första! L åg t böj yiåt- 
ett! tu! 2. Första! Stöt öfver; Andra! I gard högt böj 
utåt-tre! 3. Gard!

L X IX .

Fria fäktrörelser.
Repetition.
Dubblerade afböjningar högt inåt och lågt utåt och 

stöt samt utfall och ombyte af gard framåt.
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K orn.-ord: 1. D ubbelt högt böj inåt och dubbelt
låg t böj u tå t-e tt! tu! tre! fyra! 2. Stöt-fem! 3. Fall ut- 
sex! 4. F ram å t byt om-sju!

Kontra-rörelser.
Inre garden.

Spetsunderfly ttn ing med utfall och öfverstöt, afböjd 
högt u tå t under halfm arsch tillbaka och efterföljd af en
kelm arsch fram åt med spetsunderflyttning, utfall och öfver
stöt, afböjd högt inåt och besvarad med öfverstöt under 
halfm arsch fram åt, afböjd högt inåt under återgående till 
gard  i förening med enkelm arsch tillbaka och efter
följd af spetsunderflyttning med utfall och öfverstöt, af
böjd med sträckning på y ttre  sidan och besvarad med 
understö t, afböjd låg t inåt under återgående till gard.

K om .-o rd : 1. F ö rsta! Spets under, sträck och fall ut; 
A ndra! H alft tillbaka högt böj utåt-ett! 2. Första!
F ram åt, spets under och fall u t; A ndra; H ögt böj inåt-tu!
3. A ndra! H alft fram åt stöt öfver; Första! T illbaka i 
gard  högt böj inåt-tre! A ndra! Spets under och fall u t;
F ö rsta! S träck  högt utåt-fyra! 4. Första! Stöt under;
A ndra! I  gard  låg t böj inåt-fem ! 5. Gard!

Reträtt och 
förföljning.

R epetition .

L X X .

Fria fiiktrörelser.

Kontra-rörelser.
Yttre garden.

Spetsunderfly ttn ing med utfall och öfverstöt, afböjd 
hög t inåt under halfm arsch tillbaka och efterföljd af en
kelm arsch fram åt med spetsunderflyttning, utfall och öf
verstöt, afböjd högt u tåt och besvarad med öfverstöt un-



200

der halfmarsch framåt, afböjcl högt utåt under återgående 
till gard  i förening med enkelmarsch tillbaka och efter
följd af spetsunderflyttning med utfall och öfverstöt, af- 
böjd med sträckning på inre sidan och besvarad med u n 
derstöt, afböjd låg t utåt under återgående till gard.

Kom .-ord : 1. Första! Spets under, sträck och fall ut; 
A ndra!  I ia lf t  tillbaka högt böj inåt-ett! 2. Första!  F ram åt 
spets under och fall ut; Andra! H ög t böj utåt-tu! 3. A n
dra! H alft  framåt stöt öfver; Förs ta !  T il lbaka  i gard, 
högt böj utåt-tre! Andra! Spets under och fall u t;  Första! 
S träck högt inåt-fyra! 4. Förs ta !  Stöt under;  Andra! I  
gard lågt böj utåt-fem! 5. Gard!

L X X I .

Fria fäktrörelser.
Repetition.
D ubblerade afböjningar högt utåt och låg t inåt och 

stöt samt utfall och ombyte af gard framåt.
K om .-ord: 1. D ubbelt  högt böj utåt och dubbelt

lågt böj inåt-ett! tu! tre! fyra! 2. Stöt-fem! 3. Fall  ut- 
sex! 4. F ram å t  byt om-sju!

Kontra-rörelser.
Inre garden.

A ngrepp  på  vapnet och utfall med öfverstöt, afböjd 
högt utåt med spetsundex-flyttning och höjning af handen 
under enkelmarsch tillbaka och efterföljd af' enkelmarsch 
framåt med utfall och understöt,, afböjd med sträckning 
lågt inåt och besvarad med öfverstöt samt med spets
underflyttning och utfall med öfverstöt, afböjda högt inåt 
och med s träckning på yttre  sidan under återgående till 
gard och besvarade med understöt, afböjd lågt inåt under 
återgående till gard.
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Kom.-orcl: 1. Första! Stryk inåt, sträck och fall ut:
A ndra! Tillbaka, spets under högt böj utåt och höj-ett! tu! 
2. Förs ta !  F ram å t  fall ut under; Andra! Sträck lågt 
inåt-tre! 3. A ndra! Stöt öfver och spets under fall ut; Första! 
I  gard, högt böj inåt och sträck högt utåt-fyra! fem! 4. 
Första!  Stöt under; Andra! I  gard lågt böj inåt-sex' 
5. Gard!

L X X I I .

Fria fäktrörelser.
Repetition.

Kontra-rörelser.

Yttre garden.

A ngrepp  på vapnet och utfall med öfverstöt, afböjd 
högt inåt med spetsunderflyttning och höjning af han
den under enkelmarsch tillbaka och efterföljd af enkel
marsch framåt med utfall och understöt, afböjd med 
sträckning låg t utå t och besvarad med öfverstöt samt med 
spetsunderflyttning och utfall med öfverstöt, afböjda högt 
utåt och med sträckning på inre sidan under återgående 
till gard  och besvarade med understöt, afböjd lågt utåt 
under återgående till gard.

K om .-ord: 1. Första! Stryk utåt, sträck och fall ut;
A ndra! T illbaka, spets under högt böj inåt och höj-ett! tu! 
2. Förs ta !  F ram å t  fall ut under; Andra! Sträck lågt 
utåt-tre! 3. Andra! Stöt öfver och spets under fall ut; F ö r
sta! I  gard, högt böj utåt och sträck högt inåt-fyra! fem!
4. Första!  Stöt under; Andra! I  gard lågt böj utåt-sex!
5. Gard!
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L X X III .

Fria fäktrörelser.
Repetition.
Utfall utåt ur linien med stöt och återgång i gard 

på gamla linien.
Kom.-ord: 1. U tåt ur linien fall ut och stöt—e tt! 2.

I  gard på gamla linien-tu!

Kontr a-rörelser.

Mot s trä c k t in re gard.

Angrepp på vapnet och utfall med öfverstöt, afböjd 
högt utåt under helmarsch tillbaka och efterföljd af hel
marsch framåt med utfall och öfverstöt, afböjd högt inåt 
och besvarad med öfverstöt och utfall med spetsunder- 
flyttning, afböjda med dubblerad hög afböjning inåt under 
återgående till gard.O  O

Kom-.-ord: 1. Första! B ryt utåt, sträck och fall ut;
Andra! H elt tillbaka, högt böj utåt-ett! tu! 2. Första!
Spets under helt framåt och fall ut; Andra! Högt böj inåt- 
tre! 3. Andra! SEöt öfver och spets under fall ut; F ör
sta! I  gard, dubbelt högt böj inåt-fyra! fem! 4. Första!
Stöt öfver; Andra! I  gard högt böj inåt-sex! 5. Gard!

£
L X X IY .

Fria fäktrörelser.
Repetition.
Utfall inåt ur linien med stöt och återgång i gardö  O  O

på gamla linien.
Kom .-ord: 1. Inåt ur linien fall ut och stöt—e tt! 2.

I  gard på gamla linien-tu!
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Kontr a-rörelser.
Mot sträckt y ttre  gard.

A ngiepp  på vapnet och utfall med öfverstöt, af böj cl 
högt inåt under helmarsch tillbaka och efterföljd af hel- • 
marsch framåt med utfall och öfverstöt, afböjd högt utåt 
och besvarad med öfverstöt och utfall med spetsunder- 
flyttning, afböjda ined dubblerad hög afböjning utåt un
der återgående till gard och besvarade med öfverstöt, af
böjd högt utåt under återgående till gard.

Kom .-ord : 1. Första! Bryt inåt, sträck och fall ut;
Andra! Helt tillbaka, högt böj inåt-ett! tu! 2. Första!
Spets undei, helt framat och fall ut; Andra! Högt. böj 
utåt-tre! 3. Andra! Stöt öfver och spets under, fall ut; 
Första!  I  gard, dubbelt liögt böj utåt-fyra! fem! 4. 
Första! Stöt öfver; Andra! I  gard högt böj utåt-sex!
5. Gard!

L X X V .

Fria fäktrörelser.
R epetition.
D ubblerade  alböjningar lågt . inåt och högt utåt och 

stöt samt utfall och ombyte af gard tillbaka.
K om .-ord: 1. Dubbelt lågt böj inåt. och dubbelt

högt böj utåt-ett! tu! tre! fyra! 2. Stöt-fem! 3. Fall 
ut-sex! 4. T illbaka byt om-sju!

Kontra-rörelser.
Inre garden.

Utfall med öfverstöt, afböjd högt inåt med halfvänd- Ur linien 
ning och stöt med sidomarsch utåt, afböjd högt inåt un
der halfmarsch tillbaka och besvarad med utfall och 
spetsunderstöt, afböjd högt utåt under återgående på 
gamla linien och besvarad med öfverstöt, afböjd högt utåt 
under återgående till gard.



204

Kom.-ord: 1. Första! Sträck och fall ut! Andra! 
U r  linien högt böj inåt och stöt; Första! Halft tillbaka 
högt böj inåt-ett! tu! 2. Första! Spets under sträck och 
fall ut; Andra! Tillbaka på gamla linien högt böj utåt- 
tre!*) 3. Andra! Stöt öfver; Första! I  gard högt böj 
utåt-fyra! 4. Gard!

L X X V I.

Fria fäktrörelser.
Repetition.

Kontra-rörelser.
Y ttre  garden.

Utfall med öfverstöt, afböjd högt utåt med halfvänd- 
ning och stöt med sidomarsch inåt, afböjd högt utåt un
der halfmarsch tillbaka och besvarad med utfall och 
spetsunderstöt, • afböjd högt inåt under återgående på 
gamla linien och besvarad med öfverstöt, afböjd högt inåt 
under återgående till gard.

Kom.-ord: 1. Första! Sträck och fall ut; Andra! 
U r linien högt böj utåt, och stöt: Första! Halft tillbaka 
högt böj utåt-ett! tu! 2. Första! Spets under sträck och 
fall ut; Andra! Tillbaka på gamla linien, högt böj inåt- 
tre!*) 3. Andra! Stöt öfver; Första! I gard högt böj 
inåt-fyra! 4. Gard!

L  X X V II .

Fria fäktrörelser.
Repetition.
Dubblerade afböjningar lågt utåt och högt inåt och 

stöt samt utfall och ombyte af gard tillbaka.

*) U tfa lle t göres icke fö rr än 2 :d ra  m an bö rja t å te rg åen d e t t i l l  gam la 
lin ien , h v a rtill han föranledes deraf, a t t  l :s ta  man g å tt  tillb ak a  på denna 
linie.
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Kom.-ord: J. D ubbelt  lågt böj utåt och dubbelt
högt böj^ inåt-ett! tu! tre! fyra! 2. Stöt-fem! 3. Fall 
ut-sex! Tillbaka byt om-sju!

Kontra-rörelser.
Inre garden.

Utfall med öfverstöt, besvarad med tempostöt inåt 
under förflyttning utåt u r  linien samt återgång i gard på 
gamla linien.

Kom .-ord: 1. Första! Sträck och fall ut! Andra!
Bågsteg  u tå t  och stöt-ett! (tu!) 2. Första! I  gard; An
dra! T illbaka  på  gamla linien i gard-tu!

L X X Y I I I .

Fria fäktrörelser.
Repetition.

Kontra-rörelser.
Yttre garden.

Utfall med öfverstöt, besvarad med tempostöt utåt 
under förflyttning inåt ur linien samt återgång i gard på 
gam la linien.

Kom.-ord: 1. Första!  Sträck och fall ut; Andra!
B ågsteg  inåi och stöt-ett! (tu!) 2. Första! I gard; An
dra! T illbaka  p å  gamla linien i gard-tu!

L X X I X .

Fria fäktrörelser.
Repetition.
D ubbla  afböjningar högt inåt, gardombyte tillbaka 

med sträckning och utfall.
O

K om .-ord: 1. D ubbelt högt böj inåt-ett! tu! 2. T ill
baka byt om, sträck och fall ut-tre! fyra! 3. Gard!



Kontra-rörelser.
In re garden.

Enkelm arsch framåt med angrepp på  vapnet jemte 
utfall ur linien mecl stöt inåt, afböjda högt inåt under 
halfmarsch tillbaka och halfvändning inåt och besvarade 
med halfmarsch framåt och öfverstöt, afböjd högt inåt 
under halfvändnino- inåt och återtagande af srardställ-o r> o

ning och besvarad med understöt, afböjd lågt inåt under 
å tergående till utfallsafstånd.

K om .-ord : 1. Första! F ram åt, stryk inåt, utåt ur
linien fall ut och stöt; A ndra! H alft  tillbaka, med half
vändning högt böj inåt-ett! tu! 2. Andra! Halft framåt 
stöt öfver; Första! Med halfvändning i gard högt böj 
inåt-tre! 3. Första! Stöt under; Andra! T illbaka  lågt böj 
inåt-fyra! 4. Gard!

L X X X .

Fria fäktrörelser.
Repetition.
Dubbla afböjningar högt u tå t ,  gardombyte framåt 

med sträckning och utfall.
Kom .-ord: 1. D ubbelt  högt böj utåt-ett! tu! 2.

F ram å t  byt om, sträck och fall ut-tre! fyra! 3. Gard!

Kontra-rörelser.

Y ttre  garden.

A ngrepp  på  vapnet och utfall ur linien med stöt utåt, 
afböjd högt utåt under halfmarsch tillbaka och halfvänd
ning utåt och besvarad med halfmarsch framåt och öfver
stöt, afböjd högt utåt under halfmarsch tillbaka på  nya 
linien och besvarad med understöt under halfmarsch 
framåt, afböjd lågt utåt under återgående till utfallsafstånd.
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K om .-ord : 1. Första! S tryk utåt, inåt ur linien fall 
u t och stöt: A ndra! H alft tillbaka, med halfvändning höo-t 
böj u tå t-e tt! tu! 2. A ndra! H alft fram åt-stöt öfver; F ö r
sta! H alft tillbaka på nya linien högt böj u tåt-tre! 3. 
F ö rsta! H alft fram åt stöt under; A ndra! T illbaka låo-t 
böj u tåt-fyra! 4. G ard! °

A nm ärkning. D e fria fäktöfningarna utföras så 
väl i venster som i höger gard, och kontraöfningarna, 
som äfvenledes verkställas i både höger och venster 
gard , öfvas lika m ycket af både första och andra 
män. K om m andoorden läm pas härefter.

Fri kontrafäktning.

1. Såsom öfvergång till fri kontrafäktning öfvas 
hvarje kontra-rörelse  utan kommando, blott med angif- 
vande af hvilken som skall börja.

2. Sedan  de enkla  och de förberedda angreppen 
blifvit genom gångna, kan man låta den ene stöta och den 
andre p a re ra  och ripostera  på stående fot., hvarvid half- 
m arsch tillbaka i paraden med efterföljande halfmarsch 
fram åt i riposten äfven böra tillåtas.

3. Sedan angrepp med fin t blifvit genomgångna, kan 
man bestäm m a, hvilken af de stridande som skall börja 
striden, och för öfrigt lem na full frihet, dock kan den in
skränkn ing  häruti läm pligen göras, att den, som får göra 
första anfallet, icke får retirera, hvilket åter bör stå den 
andra fritt.

4. Sedan angrepp med förberedd fin t äro genom
gångna, lem nas båda de stridande full frihet. Kontra- 
öfningen bör då inledas med en enkel salut på under
visarens kom m ando, hvilken derefter kom m enderar: »I- 
gard!», hvarefter striden begynner.
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5. Sedan kontrafäktningen någon tid med full frihet 
fortgått, så väl med venster som med höger gard, låter 
man de fäktande från början intaga olika gardställning, 
för att de må vänja sig vid de förändringar i de ömse
sidiga förhållandena, som härigenom uppkomma.

6. Sedan någon säkerhet i nyssnämnda förhållanden 
vunnits, öfvas gardombyten under sjelfva striden, men 
dessa böra då icke samtidigt verkställas af båda de fäk
tande, utan striden stundom föras med olika händer.

7. Såsom omvexling kan man stundom anställa fri 
kontrafäktning med värja mot dolk. hvarvid man lär 
känna förhållandena mellan det. längre och det kortare 
vapnet och vinner största möjliga fart i förflyttningarna.


