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Forfatterens Fortale.
Ved ncervcrrende Arbeide, der for Storstedelen

er nedstrevet efter en endnu Me trykt, af Lieutc

nant ved Kongl. Svea Artilleri-Regiment Aug.

Hafstrom forfattet og velvilligen meddeelt Instruc

tion, er hovedsagligen den Methode angiven, som

den ncevnte Ossicier lcenge har anvendt under Led

ningen af Hugovelserne. Nodvendigheden for Ve

falingsmcendene ved det Kongl. Gotha Artilleri-

Regiment, at eie nogle bestemte Forskrifter ved

Fcegteunderviisningen, siden den er bleven anbefa

let, har foranlediget Udgivelsen af ncervcerende
Skrift.

Oversetterens Bemwrkning.
For det Tilfcelde, at nogen Lceser af denne Af

handling tilfceldigviis stulde vcere i Vesiddelse af

Originalen og dermed anstille Sammenligning, vil
han snart blive forundret over de paafaldende

Uovereensstemmelser, hvorfor jeg siylder at oplyse,
hvori disse have sin Grund.

Den Vog, jeg er i Vesiddelse af, er egentlig m

Present af den forovrigt anonyme Forfatter til

den i Forordene ncevnte Capitain Hafstrom. Ved

nu at overlade mig denne Vog/havde Hr. Capi



tainen Mge den Godhed at meddele en Recen

sion, hvilken jeg naturligviis har benyttet mig

af. Hvor Vidtloftighed desuden har ledet til U

tydelighed eller Misforstaaelse, har jeg paa egen

Haand foretaget nogle Forandrmger. Af begge
disse Omstcendigheder kan Uovereensstemmelserne
forklares.

Maatte mit lille Arbeide tjene til at afhMpe

et vistnok ftelt Savn, er mit Formaal opnaaet.
Mrb.

Overscetteren.



R. Mlminbeligt Begeeb sm
SabelhugNtNg.

§ 1. Artilleristen er hos os forsynet med Sabel
som Sidegevcer. Ihvorvel Haandgemcmg for Ar
tilleristen i Krig alene undtagelsesviis turde fore
komme, saalcenge hans vigtigere Vaaben: Kano
nen, er i Behold, saa kan han dog ved mange
Leiligheder, som enkelt Kriger, blive nodsaget til
at gribe til og behandle det blanke Vaaben, han
bcerer. Det er derfor af Vigtighcd, at han Hen
der Reglerne for dette Vaabens Haandteren, og
eier nogen Kundstab om hvorledes det bor fores
til Strid.

§ 2. Ligesom ethvert andet Vaaben, bruges og
saa Sabelen og Huggerten baade til Angreb og
Forsvar, men ethvert Forsvar bor vcere et forbe
redende Tempo til Angreb. Stridens Formaal
maa vcere at scette sin Fiende i «stridbar Stand,
nedlcegge eller forjage ham; det er derfor klart,
at Angrebet saaledes maa vcere det Vigtigste, og
et fortsat Forsvar, om end noksaa godt udfort,
men uden gjentagne Angreb, nåar Fienden blot
ter sig, maa lede til egen Undergang.
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§3. Sabelens Vrug er saaledes dobbelt. Dens
Eonstruction er beregnet derpaa og Klingen ind

deles i Parade-Delen, eller Styrken, der indehol
der den forste Halvdeel af Klingen, regnet fru
Fcestet, og Hug-Delen eller Svagen, den anden

Halvdeel af Klingen. Stoddelen eller Spidsen,
som udgjor den yderste Deel af Svagen, er skarp

og tveegget et kort Stykke, og er beregnet for Sa
belens Anvendelse som Stodvaaben.

§ 4. Ulige Constructioner gjore Sabelen mere el
ler mindre tjenlig i disse Henseender. Denfortrin
ligste Eonstruction maa vcere den, ved hvilken

Egenstaberne af Parade-, Hug- og Stod - Vaaben
ere i lige Grad tagne Hensyn til.

§ 5. Den af Artillcn-Capitain Hafstrom i Sver
rig construcrcdc Model synes at forene alle For

dele, hvorfor dcns Eonstruction her angives note
re. Parerdelen er ien ret Linte, hvis

Ryg er Fortscettelsen af Parerdelen, er i Mg
gen noget fremadboict og bredere, hvorved er til
sigtet, at den stal ncerme sig Bilens Form og Kraft

i Hugget. Denne Deel er desuden tildeels tve
cegget, hvorved opnaaes en sikrere Retning i Hug

get, da Ryggens Tyngde mere eller mindre til
steder Vakling; begge 3Ggge lobe sammen i en ki
leformig Spids. Formedelst Klingens retliniede
Form bor saavel Hugget som naacr lcengere frem,
uden at fremkalde nogen unaturlig Boining af

Haanden, kunne lettere justeres, uden at Luftens
ulige Modstand indvirker derpaa, ligesom ogsaa
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Stodet maa echolde den sikreste Retning og stor
ste Kraft. Lcengden er omtrent den samme
som ved en almindelig Sabel, men giver dog

et saa meget lcengere Trcef, som en udstrakt
Vue er lcengere end dens Chorde. Tyngden, som

ogsaa er den samme som ved de for bestemte Mo
dellers, er saaledes afpasset, at den med den stor
ste Tyngde, for at give Kraft i Hug, Stod eller
fornoden Styrke i Paraderne, mcd Lethed kan fo
res af en scedvanlig stcerk Arm, hvorhos Tyngde

punctet er lagt tatt ved Fcestet, hvilket letter Vaa
benets Haandteren. Festet har et Haandtag af
saadan Form, at Haandcn med fuldt og kraftigt

Greb kan omslutte det i alle Stillinger, hvori
Sabelen under Fcegtningen kan tcrnhes at komme.

Parer-Vollen bestaaer af en ogsaa til venstre
fortsat Plade, formedelst hvilken Tommelfingeren

gives lige Bedekning for venstre Haand i ombyt
tet, d. e. venstre Gard, hvorved tillige bevirkes

Ligevcegt, istedetfor at de sedvanlige dobbelte Pa
rerboiler, formedelst deres Tyngde, gjore Vaabe

net tilboielig til at afvige til den ene Side. Val
gens nederste Vcerering er opftyttet ovenfor Val
gens og Sabelens samlede Tyngdepunct, hvorved
Kuvpelgehengets Stodrem i Nodstilfcelde kan bce

re Vaabnet, uden at dette vendes eller salder ud
af Balgen.

§6. Fcegtning med Sabel for Artilleristen er beregnet
forStridentilfods, ogoves derforaltidsaaledes. Un
der Striden oves Fegteren til at fore sit Legeme og
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Vaaben rigtigt, thi Vaabenet fsreS alene ved Lege
met og dette bestyttes alene ved hiint.

§7. Den rigtigste Stilling af Legemet er: a.
den, som giver Feegteren den storste Hurtighed,

Udholdenhed og Sikkerhed i Vevcegelserne, saavel
i jevnt som ujevnt Termin, saavel paa en min
dre som rummeligere Kampplads. t». Den, hvor

ved Fcegtercn vender den mindste Deel af sit Le
geme mod Fienden, saa at Vaabnet saameget
fettere afgiver den fornodne Dcekning, og at Fi
endens Hug eller Stod lettest opfanges eller af
pareres af Sabelen eller ogsaa forfeiles af sig selv.

§B. Vaabnets rigtigste Leie er: a. nåar det lig
ger ncermest, baade til at angribe Fienden og til

at forsvare sin Forer; b. nåar det trcetter saali
det som muligt.
§ 9. Saaledes maa Fcegteren, om han rigtig
sial kunne fore sit Vaaben, saavel med dette som
sit Legeme under Striden, vide at indtage en vis

Stilling, der opfylder alle angivne Vestcmmelscr.
Denne Stilling kaldes „Gard", og da, saavel An

geeb o: Hug og Stod, som Forsvar o: Parade,
med lige Lethed udftres fra denne Stilling, saa
bor denne neutrale Stilling forud indtages for

hver Vevcegelse, og altid igjen indtages, mellem
de enkelte eller sammensatte Vevcegelser, som fo

retages mod Fienden.
§ 10. Man ncermes til eller fjerner sig fra Fi

enden 1) ved Angreb i Limen, gjennem bestemte
Skridt eller Marscher, ved Udfald og Overboi
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ning; 2) ved Forandring af Anfaldslinien, gjen
nem Udfald, Volter og Vuestridt fra forste Linie.

Ved Anfaldslinie forstaaes deels den Ret
ning, man under et Angreb bor give sit Vaaben,
for lettest at trcesse sin Modstander, deels den Li
me, i hvilken tvende mod hinanden Fcegtende be
vcege sig.

§ Den Deel af Modstandcrens Legeme, mod
hvilken Angreb scedvanlig foretagcs, kaldes An
faldsfladm og indbefatter: Hovedet, Halsen og

Overkroppen. Intet Anfald bor gives en lavere
Retning, thi da vil den Anfaldende blotte sig selv

formeget og Indtagningen af Gardstillingen, el
ler Forsvaret, mode Vesvcerlighed.

§ 13. For i det Tilfalde, at hoire Haand fiul
de blive sat i «stridbar Stand og desuagtet frem
deles at kunne fortscette Striden, samt ogsaa for
ikke at uddanne Legemet eensidigt, bor man ogsaa

inbsve venstre Haand til at fore Sabelen. Des
uden undgaaes Trcethed i hoire Arm under Vvel

serne bedst ved ogsaa at lade venstre Arm udfore
samme Vevcegelser som hoire, hvorved samme Reg

ler ere gjceldende, omendstjont disse steer til mod
sat Side.

2. Forberedende Bevwgelser
uden Sabel.

§ 14. Foddernes Stilling til hinanden, deres
Vevcegelser, for at ncerme eller fjerne sig fra Fi
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enden, hvilket altid forbindcs med et Nngrebs el
ler Forsvars Tempo, er ved Fcegtning tilfods en
Hovedsag og lige vigtig som Armens rigtige Fo
relse, hvorfor man i Vegyndelsen over deslige Ve
vcegelser uden Vaaben. . .
§ 15. Naar Soldaten forer Sabelen med hoire
Haand, bor i Gardstillingen hone Fod, Hofte og

Skulder vendes mod Fienden og vcere i Anfalds
linien hvilket kaldes at staae i hoire Gard.
Fores Sabelen af venstre Haand, er det samme
gjceldende for venstre Fod, Hofte og Skulder

hvorfor dette kaldes venstre Gard. Den Haand
6g Fod m. m., som er Fienden ncermest, beneev

nes Fremhaanden, Fremfoden, i Modsoetning af
Vagfod osv., som er lcengst fra Fienden, hvilken Gard
man end har indtaget. Alle folgende Vevcegelser

ere bestrevne med hoire Gard, som Udgangsstilling.
8 16. Tropper opstilles paa et Geled med Halv-
Afstands-Stilling, overeensstemmende med Gym

nastik-Reglementet. Naar Gardstilling uden Sa
bel stal indtages, commandcres „I Gard". An
sigtet bibeholdes vendt lige frem af Geleddet;

Skuldrene vendes i „halv venstre om"; paa
samme Tid fremftyttes hoire Fod, tvende Gange
dens Lcengde ligefrem af Geleddet og vinkelret
med samme, venstre Fod vendes paa Fodbladet

ved Hcelens Oploftning og Forclse indad og frem
ad, saaledes, at Foden bliver staaende i Gcled

dcts Retning; altsaa i en ret Vinkel med den hoire
Fod; Helene paa samme Lime. Legemets Tyng
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de fordeles saaledes, at nogct mere end Halvde
len salder paa Vagfoden, hvis Knce boier sig saa

meget, at Kncestallen bliver staaende midt over
Fodspidsen. Fremkncect boies noget mindre, saa
at Skinbenets fremre Kant staaer lodret mod
Marken. Overlivet holdes ret opover Hofterne;
den hoire Arm, som boies saa meget, at den frit

og uden at slaae an mod Laaret, nåar den ved
sin egen Tyngde salder til Siden, oploftes lige

frem as Geleddet saaledes, at den knyttede Haand
med Neglerne nedad bliver staaende i Hoide med

Skulderen; venstre Haand lcegges bag om Ryg
gen i Lenden med det Indvendige udåd. Over

armen ud til Siden og Underarmen i en ret Vin
kel imod den, saaledes at Haanden Me egentlig

bliver synlig ved hoire Side. Naar Gardstilling
indtages ester ovenstaaende Regler, saa indtrceffer
paa det Ncermeste den fordeelagtige Omstcendig
hed, at nåar Sabelen fremfores af hoire Haand
til sit Leie i Gard, bliver Legemets, tilligemed

Sabelens Tyngde lige fordeelt paa begge Fodder,

§ 17. I Forbindelse med Finter under Kontra
hugning, saavelsom ogsaa for at oplive og stjcer
pe de Fcegtendes Opmcerksomhed, betjener man
sig stundom as Appeller, d. e. korte Slag i Mar,

ken med Fremfoden, hvilket foretages uden Vak
ling i Legemet ved at loste den et Par Tommer

og nedscettes igjen paa samme Sted. Hvortil
kommanderes „en (to) Appell"!

§ 18. De Skridt eller verelvist Fodflytninger,
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hvorved man enten forlcenger eller formindfker
Afsianden fra Fienden, kaldes Marscher, og det

Halve, Hele, Dobbelte enten ftemad eller tilbage.

§ 19. Ved Halvmarsch ftemad fra Gard, over
flyttes Kroppens Tyngde paa Fremfoden, og den
bagre flyttes omtrent 3 Tommer fra den indre

Side af den Stillestaaende, samt omtrent Alen
foran og ien halvret Vinkel mod samme. Beg

ge Knce forblive boiede; Hovedets og Arlens Stil
ling bibeholdes uden Vridning eller Vakling, lige

som i Gard; der kommanderes „Halv, Heel, Dob
belt-Marsch ftemad eet (to etc.)".

I Almindelighed bestemmes Skridtets Lcengde
efter Afstanden fra Modstanderen. Det korteste
Skridt er det, hvor den fremflyttcndes Fods Hcel

scettes ihoide med den Stillestaaendes Vrist; det
Lcengste er det, hvor den fremflyttendes Fod scet

tes 2 Fsdders Lcengde foran den Anden, regnet
fra Hcel til Hcel, med Vibeholdende af den an

givne Vinkel og Sideafstand mellem Fsdderne.

§ 20. Skal fra denne Stilling fremdeles fore
tages en Halvmarsch ftemad, ftemflyttes den i
forste Tempo stillestaaende Fod 2 Fods Lcengder
foran den nu blivende bagre Fod, og Gardstilling
indtages i samme Vieblik, som den fremscettendes Fod
berorerMarken,hvilketsieerderved,atVagfodensHcel

oploftes og Vending udfores paa Fodbladet, saa
at den indtager sin vinkelrette Stilling im od Frem

foden. Der kom.: ftemad (eet)".
§ 21. Naar begge de nys besirevne Halvmarscher
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foretages umiddelbart efter hinanden, fremstaaer
en Heelmarsch fremad, hvilken altsaa ivcerkscettes

i to Tempo overeensstemmende med forrige to B§.
Ved tvende Halvmarscher ftemkommer en Dob

beltmarsch o.s.v. Der kom.: „Heel- (dobbelt-)
Marsch fremad eet! to!"

8 22. Skal fta Halvmarschstilling forste Gard
stilling indtages, flyttes den fremforte Fod lige
tilbage til dens forrige Plads og Stilling, vin

kelret med den Stillestaaende. Dertil tomman
deres: „Tilbage eet", eller blot „I—Gard!"

§ 23. Ved Halvmarsch tilbage fta Gard, fsres
Fremfoden lige tilbage og standstr Al. bag den

Staaende, hvis Hoel imidlertid gives Ven
ding bagud fra den tilbageflyttede Fods indven

dige Side. Denne Vending sscer paa Fodbladet.
Foddernes Stilling bliver altsaa en halvret

Vinkel. Den hele Stilling bliver den samme, som
ved Halvmarsch fremad fra Gard. Der komman

deres „Halvmarsch tilbage eet"! Forovrigt
gjoelde samme Negler for det mindste og stsrste

Skridt, som ere anforte med „Halvmarsch fremad".
§ 24. Skal der fta denne Stilling fremdeles fo

retages Halvmarsch tilbage, flyttes den nu foran
vcerende Fod to Fodlcengder lige bagom den

Stillestaaende, saaledes at Fodderne blive staaende
i en ret Vinkel og Gardstillingen indtages. Ve

vcegelsen er den samme som bestrevet i 8 22. Der
kommanderes „Tilbage eet!" eller „tilbage Gard".

§ 25. En Heelmarsch tilbage fremstaaer gjen
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nem begge nysbestrevneVevcegelsersNdforelse umid
delbart efter hinanden, og udfsres i tvende Tempo

overcensstemmende med foregaaende Z§. Der
kommanderes „Heelmarsch tilbage, eet! (to!)"

Gjennem tvende Heelmarscher opstaae en„Dob
beltmarsch o. s. v."

§ 26. Hvis Gardstilling stal indtages fta Halv
marschsiilling, saa ftemflyttes den tilbagefsrte Fod

i dms for i Gardstilling havte Plads, medens
den stillestaaende Fod vridcs om paa Fodbladet
saaledes, at Fodderncs Stilling danner en ret

Vinkel. VevWgclstn er den samme som 8 22 be
stemmer. Der kommanderes „fremad Gard", el
ler blot „i—Gard"!

8 27. At ncerme sig Modstanderen formedelst
Ndfald i Limen, sieer fta Gardstill. ved at fore

Fremfodm en Fods Lcengde fremad, saa ncer
Marken som muligt, uden Slcebning og uden at
stampe i Marken ved dms Nedfcetning. I det

samme flyttes Legemets Tyngde over paa denne
Fod, medens Vagfodens Knce hastigt og med
Kraft udstrcekkes; Fremfodens Knce boies saame

get, at Kncesiallen kommer midtover Taaspidsen.
Hoved, Hals og Krop boies saamcget forover, at
de danne en ret Linie med Vagbenet; og den

ncermest Modstanderen kommende Skulder siydes
vel fremad. Der kom.: „Fald ud eet"!

8 28. Efter et udfort Udfald indtages Gard
stillingen ved at oprcise Kroppen, flytte Fremfo

den en Fods Lcmgde tilbage igjen, og boie Bag-
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fodcns Knce, hvorved Stillingen bliver som for
Udfaldet. Der kommanderes „I^-Gard"!

Fra Stillingen i Udfald kan der foretageS
Marscher saavcl fremad som tilbage, ligesom der

fra Stillingen i Halvmarsch ogsaa kan foretages
Udfald, eftersom Fcerdighed er opnaaet.

§ 29. Naar man i Gardstilling vil gjore Ester
hug eller Stod; men Afstanden fra Modstanderen

er noget for stor, maa Kroppen skydes noget for
over, som til et Udfald, uden at Frcmfoden flyt
tes fra sit Sted.

§ 30. Udfald fra Limen (d. e. fra Gardstillingens
Anfaldslinie) foretages i den Hensigt, derved at
omgaae Modstanderen, og udfores i Forening med
Hug eller hoie Parader. Ved Udfald til Hoire
gjores til Hoire paa venstre Hel, om

hvilken som Middelpunct Bevegelsen sieer i sam
me Vieblik, som Udfaldet i den nye Direction

„halvt til Hoire" udfores. Venstre Skulder vri
des vel tilbage. T>er kommanderes „Halv til

Hoire fald ud"! Gardstilling indtages gjennem
Tilbagevridning paa venstre Fod og den Hsires

Tilbageflyttcnde til sit Sted, paa Kommando:
„I—Gard"!

8 31. Udfald til Venstre fra Linien foretages
ved Vending til Hoire paa hoire Fodblad, om

kring hvilken Fod som Middelpunct Bevegelsen
fieer, idet den venstre Fod flyttes til Udfald for
an og halvt til Venstre fra den Hoire. Stillin
gen bliver her som i Udfald til hoire fra venstre
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Gardstilling, dog med den Forspel, at den hoire
Skulder nu bliver fremad og den Venstre tilbage

vrides. Der komnfsnderes: „Halvt til Venstre
fald ud"! Gard stillingen indtages igjen ved at

tilbagefore venstre Fod til dens forste Sted, idet
Tilbagevridningen udfores paa den Hoire. Dette

udfores paa „l—Gard"!

8 32. Fra Udfald til Hoire fra Limen kan man
foretage Marscher saavel fremad som tilbage, samt
fra Udfald til venstre Gardstilling fremad i den
nye Direction, efterhaanden som siorre Fcerdighed

er opnaaet. Ligesaa kan fra Halvmarschstilling
foretages Udfald fra Linien.

§ 33. Ved Parade mod "Qvart af Linien", gjor
den Parerende, med fuld Bibehold af Gardstilling
„Halv venstre om", hvilken Vending gjores omkring

Vagfodens Hcel som Middelpunct og Fremfodens
samtidige Flyttende i Perepherien. Storrelsen af den

ne Vending beroer egentlig paa, hvormegctdenAngri
bende har kastet sig ud fra Linien, og bor gjores saale-

Anm «rekning:
I § 70 vil findes mere om Udfald til Sider

ne fra Anfaldslinien. „Halvt til Hoire, fald ud"!
er det samme som Qvart af Hug! eller

hoi Parade for Prim indenom. Ligesaa er „halvt
til Venstre, fald ud"! Me andet end „Ters af

Linien, Hug", eller hoi Parade for Prim udenom.

) Her er naturligviis dlot talt om Bevegelsen for Bene:
ne, der bliver de samme. Overs. Anm.
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des, at den Parerendes begge Fodder og den An
gribendes Fremfod efter Vendingen bliver staaen

de i samme rette Lime. Man anvender ogsaa
ved denne Parade „Halvmarsch-Slutning" tilbage
paa den nye Anfaldslinie, hvilkct sieer ved at
stytte hoire Fod tilbage. Ved Paraden for Ters
af Limen gjores „Halvmarfch tilbage", dog
med den Forstjel, at man, under Udforelsen af
Marschen, tillige vender sig saa mcget til Hoire

i den nye Anfaldslinie, at „Halvmarsch - Stillin
gen" tilbage indtages i hiin. Den venstre Fod

indtager under Bevegelsen dens Stilling ved Drei
ning paa Fodbladet.

§ 34. Ved Angreb med „Vuesindt" fra Limen
til Hoire og Volte, flyttes hoire Fod som anfort
for Qvart af Limen (d. e. halv til Hoire fald
ud); og i samme Vieblik Foden berorer Marken

og Kroppens Tyngde er blcven overfort paa sam
me, indtages Gardstilling til Modstanderen gjen

nem Volte (Vending) paa den forncevnte Fods
Fodblad, og den venstre Fods Flyttende bagom
i samme Linic, som begge de Fcegtmdes Fremfod

der staae. Ved Vuesiridt af Limen til Venstre
og Volte, flyttes venstre Fod som til Ters af Li
men („Halvt til venstre fald ud"); i samme

Dieblik den berorer Marken og Kroppens Tyng
de er bleven overfort paa den, indtages enten

Halvmarsch - Stilling til Modstanderen paa den
nye Linie ved Volte paa forncevnte Fod og ved

at flytte den hoire Fod bag i Halvmarsch-Stil
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ling, eller ogsaa indtages Gardstilling til Mod
standeren gjennem den hoire Fods Flytning foran
den Venstre i den nye Anfaldslinie, uden at fore

tåge nogen Volte paa venstre Fod.

§ 35. For at undgaae et mod Fremfodens Knce
rettet Angreb, kan anvendes Tilbageflytning af
Fremfoden indtil den Vagre, hvorefter Udfald kan
skee bagud: d. e. med Vagfoden, hvorved denne
kastes 3de Fodlcengder lige tilbage og Udfaldsstillin

gen indtages paa almindelig Maade. Herved op
naaes, at Anfaldet mod Knceet ikke trceffer, medens
den Angrebne selv angriber i samme Vieblik. Der

til kommanderes: „Hoire til Venstre! Venstre fald
ud"!

§ 36. Skal Gardstilling forandres sia hoire til
venstre Gard eller omvendt, sieer dette enten frem

ad derved, at den bagre Fod flyttes trende Fod
lcengder foran den anden, paa hvis Hcel gjeres

Vending udåd, eller tiibage ved at Fremfoden fo
res to Fodlcengder tvert bagom-den Vagre, paa

hvis Hcel gjeres Vending indad. Den mod
satte Stilling af Skuldre og Krop iagttages i den
nye Gard men Ansigtet bibeholdes altid fuldt

fremad vendt. Uden Sabel skeer Gardombytnin

gen i eet Tempo. Kom. „Fremad (Tilbage)
bytom—Gard"!

§ 37. Frontstilling fra Gard indtages ved at
rette Knceerne og stytte Fremfoden tilbage til den

Anden, iagttage Vending til Linien, i det famme
Armene falde til Siden. Der kom. „Ret—op"!
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3. stegler foe Tabelens
Foeelse.

Om Gardleiet.

§ 38. Gfterat Soldaten har gjennemgaaet de
foregaaende ZS fremsatte Regler for Legemets

Stilling og Fodflytninger, bor han, om han end
nu maatte mangle onsielig Fcerdighed, dog begyn

de med Sabelen. Den rigtige Gardstilling og Let
hed i Bevcegelserne bibringes ham lettest under
selve Vvelserne i Vaabenets Vrug, idet nemlig

Soldaten da lettere indseer, hvortil Vevcegelsen
tjener.

§ 39. Foddernes, Kroppens, Skuldrenes og Ho
vedets Stilling i Gard er forud besirevet i § 16.
Sabelens Leie er folgende: Hoire Arm, som for
inden holdes lige ud fra Skulderen, midt over det

fremre Knce, og saa meget boies Albuen, som for
nodiges for at den kan falde frit til Siden.

Haanden, der med fuldt Tag omfatter Hcef
tct, hvis Knap holdes omtrent i Hoide med Vryst

vorten, vender man med Neglerne nedad, saaledes
at Haandgrebet mellem Tommel- og Pegefingeren

ligger lige i Ryggen af Fcestet, iagttagende at
Sabelceggen ligger til Hoire, Klingen rettet frem

ad, med Spidsen noget hoiere end Fcestet, eller i
Hoide med Fiendens Vie (uden Modstander i

Hoide med eget Die), Underarmen og Klingen i
samme Plan.

§ 40. Med Hensyn til Fienden holdes Sabelen
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indenom eller til venstra af hans Sabel med los

Versring af sGg mod Mg. Spidsen bliver i
Forhold til Sabelens Form mere eller mindre

udenfor Anfaldslinien, men dog altidiHoide med
Modftanderens Vie og med en saadan Afstand,

at Klingerne krydse sig paa Midten. Skal Gard
stilling indtages efter et Angreb eller Parade paa
den anden Side af Fiendens Vaaben, da fores
Klingen over Fiendens; men omvrides ikke til sit
Leie i Gard forinden den er fort om paa den an
den Side.

H 41. Venstre Haand holdes enten med fuldt
Gred eller Hoftefceste om Midjen ovenfor Hof

tebenet, med udadvriet Albue, eller henlcegges
paa Ryggen med det Indvendige udåd. He
le ovenbestrevne Stilling indtages som Grund

opstillingen, hvor Troppen har gjort „Paa Arel-
Gevcer" i et Tempo paa Kommandoet: „Gard-

Gevcer".

Z 42. Saasnart der sial hviles, nedfores enten
Sabelspidsen og stottes mod Marken foran Frem

fodens Taae, med Mggen fremadvreden og Neg
lerne udåd, hvilken Stilling kaldes „Lav Gard"

og der kom.: „Lav Gard— Gevcer"!, eller til
bagefores Sabelklingen, med Spidsen opad, og

hviles i venstre Albueled, medens venstre Haand
lcegges over den hoire, paa Komm.: „Hviil—Ge

vcer!" I begge Tilfcelder strcekkes Knceerne op
og der indtages en fri Holdning; men Foddernes

Stilling bibeholdes.
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§43. Skal Gardstilling ombyttes fta Hsire til
Venstre eller omvendt, omvrides i forste Tempo

Haanden med Sabelen indad, saaledes at Negler
ne komme opad, og Sabelfcestet omfattes ovenfra
af den anden Haand, hvis Negler da ere nedad.
I det andet Tempo slipper den underste Haand

sit Greb, og fores til dens Sted. Vending og
Fodflvtning ivcerkscettes i dette Tempo ester §36,

og Sabelens Leie til Gard indtages ester § 39
og 40. Der kommanderes „Halvmarsch fremad"
(tilbage) „Vytomg ard—Gevcer"! (et to).

§ 44. Naar Frontstillingen stal igjenindtages, fo
res Sabelen til Skuldren i to Tempo, som fra Pre
senteer —Gevcer ester Exerceer-Reglem. for Artil.

og Cavalleri. Kroppens Stilling indtages atter
i forste Tempo ligt 8 37 og venstre Arm og Haand
synkes til dens Side. Kom.: „Paa Arel—Gevcer!"

(et to). Ved ncervcerende Vestrivelse as Sabelens
Fsrelse er overalt antaget hone Gard som Ud
gangsstilling. Samme Regler, men med modsat

Tillempning blive ogsaa gjceldende for venstre
Gard.

A. Wnz Gttgmng.
§ 45. Huggene ere egentlig kun 4, nemlig: Prim,
Secund, Ters og Qvart. Primen er et lodret

Hug ovenifra og rettes mod den overste Deel as
Anfaldsftaden, nemlig Hoved og Skuldre. Secun

den er ogsaa lodret, men as en Primen modsat Ret
ning. Ters og Qvart ere horizontale Hug, og rettes
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Tersen mod hsire, Qvarten mod venstre Side af
Fiendens Anfaldsflade.

8 46. Kan man med Fcerdighed udfore de ncevnte
Hug, saa indsees let, at man i en virkelig Strid
kan give sit Hug i hvilken Netning Tilfceldet paa

fordrer, hvilket dog kun saare indstrcenket bor tillades
ved Kontrahugning uden Kommando. At indove
Hug, der falde i Retning mellem de Ncevnte, kan
derfor Me blive Sporgsmaal om. Ved Huggeo
velseme rettes de horizontale Hug i Almindelighed
mod Modstanderens Hals, men vil Instructeuren
forandre Retningen, tilsiges at hugge hoit eller
lavt, i hvilket Tilfcelde Hugget rettes mod Tindin
gen eller den nedre Deel af Brystet.

§ 47. Omendsijont et virkeligt Hug udfores i et
eneste Tempo, uden at Klingen derunder maa

standse, saa lettes dog Underviisningen betydeligt
ved at afdele Hugget i to Tempo, hvorved den

Fcegtende tydcligen ster, hvilken Vei han bor fore
Klingen for at trcesse sikrest og starpest. Under

Sabelens Forelse til Hug holdes den lost afHaan
den, iscer i Vegyndelsen af Hugget; hele Opmcerk

somheden rettes paa Vaabenets Styrelse, hvorfor
der hverken maa hugges hurtigt eller med for stor

Kraft. Dette er af megen Vigtighed, saasom der el
lers under Fliden for at gjore Tempoerne yderst hur

tige, let opstaaer Skjodesloshed. Det forste Tem
po indeholder alle forberedendc Veva'gelser til Hug

get, og det Andet alene Hugget.
§ 43. Qvarthugget. hvilket tilligemed Tershng
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get, felst indsves, udlcegges fta Sabelens Leie i
Gard saaledes: ved en übetydelig men hurtig ud

fsrt Voining, indad og nedad af Albuen, samt
formedelst en hurtig og let Vevcegelse opad og ud

åd af Underarmen og Haandleddet, saa at den
omvredne Haand kommer med Neglerne opad,
fores Sabelspidsen, med det Flade af Klingen
tvertfor, bueformigt over Fiendens Klinge tilbage

og til hoire, samt standser i horizontal Stilling
med Mggen udåd og fremad, samt dannende med

Armen en noget mindre end ret Vinkel. Det
andet Tempo eller Udhugningen sieer formedelst

Skulderens Fremsiydning, Armens og Haandled
dets hurtige Udstrcekkende, og Sabelen fores med

LEggen foran og i horizontal Stilling fremad til
venstre, hvor den standser med Spidsen lige ud

for Skulderen i samme Linie med Armen, der bi
beholdes udstrakt med Haanden i det omvredne
Leie, altsaa med Neglerne opad i(dette kaldes
Qvartleiet). Der kommanderes: „Qvart —Hug 7"

(eet—to).

§ 49. Fra Sabelens Leie i udhuggen Qvart, ster
Tershuggets forste Tempo, ved hurtig Voining af
Albuen indad og opad, samt ved en bueformig

Vevcegelse af Underarmen indad, samt endeligen
ved en hurtig Omvridning af Haandleddet indad

og nedad, saaledes at Neglerne komme nedad,
hvorved Sabelen, med Fladen af Klingen foran,

beskriver en bueformig Vevcegelse bagud og til
venstre over Fiendens Sabelspidse, og standser
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med Spidsen til Venstre i Hoide med Fcestet, Klin
gen horizontal med LEggen fremad i samme Vin
kel med Armen som ved Qvarthugget. I det
andet Tempo fuldbyrdes Huget fremad mod hoire

efter samme Regler, som ere givne for Qvarthug
get; Armen strakt, Neglerne nedad (Tersleiet) og

Mggen til Hoire, ved Slutningen af Bevegelsen.
Der kommanderes „Ters-Hug—eet (to)"!

§ 50. Ved disse Vvelser bor Haandens Stand
punct, efter et fuldbyrdet Hug, vcere i Linie med
Skulderen og Trceffepunctet, eller maastee rigti

gere, ligefor det Punct, hvortil man med en starp
sieben Sabel kan trenge md i Modstanderen,

eller man standser noget for, hvorved Hugget bliver
let, og den fornsdne Ferdighed i at kunne betvinge

eller afbryde et Hug i hvilketsomhelst Dieblik det
maa ansees fornodent, indover det Modsatte eller
tunge Hug, nåar Klingen tresser med Armens
hele Tyngde, og nåar Haanden passerer forbi
Trceffepunctets Linie, leder til Forhugninger, hvor
ved man altid blotter sig selv eller i det Mindste
unodvendigen ophugger Fcegtevaabenet. Det er

en Selvfolgc, at et alvorligt Tilfelde hen kan
gjore Undtagelser.

§ 51. Skal Qvarthugget udfores fra Sabelens
Leie i Qvart, f. Er. efter et fuldbyrdet Qvart

hug, Qvartstod eller Qvartvarade eller Vevcegcl
ser, hvor Haanden er standset i Qvartleiet, saa

omvridcs forst Haanden og Sabelen, uden at Sa
belen stilles fra Fiendens, saa at Mggen kommer
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til Hoire og Neglerne nedad, hvorefter Hugget ud
fores ester Neglerne i 8 48. Skal Ters hug

gjeres fra Gard eller udhugget Ters eller Se
cund eller forovrigt ester nogen Vevcegelse,

ved Haanden er standset i Tersleict, saa omvri
des forst Haanden og Sabelen, saaledes at Neg
lerne komme opad og Sabelceggen til Venstre, in
den Hugget udfores efter Neglerne i Z 49. Her
til anvendes i Vegvndelsen Toelling i trende Tem
po og der kommanderes Qvart (Ters) Hug

(cet, to, tre).

§ 52. Secundhugget rettes nedenfra og opad,
hvormed Fiendens foranvcerende Arm, Side eller
Knoe angribes. Dette Hug udlcegges ligesom
Tcrshugget, dog med den Forstjcl, at Spidscn
scenkes dybere ned, eller omtrent en Alen lavere

end Fcestet Haandleddet boies starpere, og
Hugget fuldbyrdes bucformigt nedenifra og opad,
med strakt Arm, Neglerne til Hoire, Mggen op

ad, Spidsen fremad, noget lavere end Vrystets
Hoide. Komm.: „Secund—Hug"! (eet, to.)

Z 53. Primhugget bencevnes Prim indenfor,
nåar det udfores paa den indre Side af den

Arm, som forer Sabelen, og anvendes nåar egen
Sabel ligger til Venstre for Fiendens, saasom i

Gard. Fra Gard udfores dette Hug saaledes,
at Haanden fores hurtig opad i Hoide med Skul
dren og noget til Hoire, hvorunder Sabelspidsen
scenkes nedad og til Venstre, med AFggen noget

vagud, hvilket stecr ved dens Tyngde i Forcning
2
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med Haandleddets Vridning indad, saa at Negler
ne komme fremad og til Hcire. I det andct

Tempo fuldbyrdes Hugget vcd Armens Ndstrcek
ning, Haandens hurtige Voining fremad, og Sa
belens Kastning i lodret Retning med sEggen

foran, opad venstre Side og ligc fremad. Haan
den standses i Hoide med Skuldren, Mggen ned
ad, Spidscn i Hoide med Fcestet. Kom.: „Prim

indenfor Hug"! (eet —to.)

§ 54. Prim udenfor kaldes samme Hug, nåar
det udfores paa den ydre Side af den Arm, som

forer Sabelen nåar denne, ligger udenfor eller til
Hoire af Modstanderens, f. Gr. i Qvartleiet. Det

te Hug udlcegges ved en modsat Vevcegelse tilba
ge, opad, i Hoide med Skuldren og noget til Ven

stre, under det Sabelspidsen, vcd at aabne og vri
de Haanden noget udåd, saa at Neglerne komme
opad, nedfceldes ved dens egen Tyngde til den

modsatte Side med Mggen udåd til Hoire. Hug
get udfores med Mggen foran i lodret Linie forbi

hoire Side lige fremad, ved at tilslutte Haanden
fast om Hceftet, og ved at boie Haandleddet frem
ad, idet Armen kraftigt udstrcekkes. Haanden

siandser i Hoide med Skuldren; Arm og Sabel i
samme rette Linie. Komm.: „Prim udenfor
Hug"! (eet—to.)

5. Dm Stodene.
8 55. Stodene, som med meste Fordeel anven

des mod en Fiende, som ligger i hoi Gard eller
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selv bruger Spidsen, udfores altid i Direction mod
Fiendens Bryst, hvorved egen Arm fsrst boies
ved Albuens Tilbagetroekning, idet Spidsen scen
kes fra dens Standpunct i Hoide med Viet, til

i lige Hoide med Fcestet (»: horizontal fra Fce
siet af), hvorofter Udstodningen fuldbyrdes ved

Armens og Haandleddets hurtige og kraftige Nd
strcekning. De tvende Tempo, i hvilke Stodene
ligcsom Huggene i Vegyndelsen inddeles —> og
som bencevnes, det Forste med „Opvinklingen", det
Andet med „Udstodningen" bor, saasnart Tcel

lingen bortfalder,ei foraarsage Ovhold eller Stands
ning i selve Udforelsen; men Stodet folger umid
delbart efter Opvinklingen.

8 56. Stodene kaldes „lave", nåar de udfores
under Fiendens Arm, og „hoie", nåar Fienden hol

der sit Vaaben saa lavt, at de maa udfores over
Samme. Stodene rettes dog mod samme Punct,

og udfores ems i begge Tilfoelder, men ved hoie
Stod, nåar de sial udfores paa den anden Side

af Fiendens Klinge, maa egen Sabelspidse forcs
bucformigt tott under Fiendens Hcefte og til den

anden Side.

§ 57. Stodene ere hovedsagligenLde: „Qvart-og
Ters-Stod". Ved „Qvart-Stod" fra Gard om
vrides i forste Tempo Haand og Sabel, saa at

den kommer i Qvartleiet. Albuen trcekkes tilbage
mod Livet i samme lodrette Plan, som Skulder

og Haand, hvorved Sabelen rykkes noget
og bliver staaende med Fcestct i Hoide med Ar

-2 b
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clgruben og Spidsen rettct mod Fiendens nwrme
ste Vrystvorte. Den vinkel, som dannes i Al
bueleddet, kan antagcs til noget storre end en ret,
saasom den Me, saaledes som ved Kontrahugning

er Tilfalde, behovcs at tillcempes ester Afstandcn
fra Fienden. I det andet Tempo fuldbyrdes
Hugget ved Annens hurtige Udstrcekning og
Spidsens Stvrelse mod Trcefpunctet. Kom.:

„Qvartstod—(eet—to)!"

§ 58. Tersstodet opvinkles fra Gard ved Over
armens Tilbagctrcekning, Albuens og Haandens

Voining omtrent ligemcget som ved Qvartstodets
Opvinkling, men udåd i samme horizontale Plan,
som Skulder og Haand. Sabelen rykkes derved
noget tilbage, og Spidsen rettes, med LEggen til
Hoire og noget opad, i Direction mod Fiendens
Brystvorte; Skuldren og Kroppen biheholdcs uror
lige. Udstodningen steer som ved Qvartstodet.

Kom.: „Tersstod (eet, to)".

G. Dm Paraderne.
§ 59. Som almindclige Regler for Sabelens
Forende til de soedvanlige enkelte Parader gjcelde,

at opfange Huggene eller Stodene med Asggen
af Klingens Parerdeel; ikke at fore Haand og

Sabel loengere til Siden, hoiere eller lavere, eller
trcrkke den tcettere til Livet end som fornodi

ges for at mode Hugdelcn af den Angribendes
Klinge saa meget udenfor egen Anfaldsftade, at
Angrebet ikke trceffer; og i Almindelighed soge at
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undgaae alle vidtloftige Veva'gclser, hvilke ere far
lige jo mere de foraarsage Aabuing for et fiendt

ligt Anfald paa den anden Side, og jo lcengere
Tid der medgaaer for at komme i Gard, for der

frå selv at attaquere.

8 60. Paa den anden Side maa alligevel iagt
tages, at ihvorvel Paraderne bor gjores saa
smaa som mnlige, og fremfor Alt, Spidsen aldrig

fores udcnfor Anfaldslinien, saa bor de heller ikle
gjores saa tilbageholdende, at den Angribende kan

faae sit Hng ind ved en starv Udhugning, og en
oiebliklig Voining af Haandleddet, uagtet Pa

raden kunde beskytte Anfaldsfladen mod et sced
vanligt Hug.

§ 61. Slutteligen bor man ei udfore Paraden
forend i sidste Vieblik af Angrebet, og i Almin
delighed fore Klingen saaledes, at man strår efter
en Parade kan give et Hug eller et Stod. Det

afhcengige Forhold, hvori den Parerende besinder
sig til den Angribende—idet denne alene behover

at indrette sig efter eget Forgodtbefindende, eller
efter Fiendens mere eller mindre blottede Leie,
medens den Forstes Forsvarsbcvcegelse beroer paa
Anfaldets Retning, Hastighed og Kraft, og han

tillige som oftest alene har et Diebliks Tid til
at vcelge sin Parade, maa den Angrebne altid
soge at undgaae, hvorfor enhver Parade tillige bor
tjene som Indledning til et AngreK
§ 62. De scedvanlige Parader ere „Qvart-, Ters

og Secund-Parade". Med Qvart modes og af
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pareres alle Qvarthug, samt Prim indenfor, og
Qvartstod. Tcrsparaden opfanger Tershug, Prim
udenfor og Tersstod, men Paraden ndfores dog

med nogen Forandring ved de forskjellige Angrcb.
Secundparaden anvendes mod Secundhug.

§ 63. Naar et Qvarthug sial pareres fra Gard,
vendes Sabelen hurtigt, formedelst Haandens Om

vridning i Qvartleiet, saa at Mggen kommer til
Venstre, Haandcn scenkes i samme Forhold som

Fienden hugger hoit eller lavt, men ved Vvelser
ne bor den aldrig scenkes lavere end i Hoide med

den nederste Kant af Brystet, under hvilket intet
Hng bor rettes; Sabclsvidsen fores noget over

Fiendens Vie, men holdcs midt imellem de Fceg
tende; Sabelens Parcrdecl og Fcestet fores no

get tilbage og saa megct til Venstre at den bedek
ker venstre Skulder og Side, hvorved iagttages,
at jo stcerkere Hugget drives frem, jo kraftigere og

storre maa Vevcegelscn med Sabelen udfores.

§ 64. Skal et Primhug eller Qvartstod afpare
res, fores Sabelen, tigesom ovenanfort, med den
Forstjel, at Haanden fiydes noget over dens

Standpunct i Gard, Sabelspidsen fores saameget
til Hoire, at den opfanger det lodrctkommende
Hug, hvilket dog derved ei modes tvertfor, men
saaledes, at det glider af til Venstre. Qvartstod
afiedes med samme Parade, som Qvarthug, iagt
tagende at der pareres i sidste Vieblik, saaledes at

Stodet ei kan indsnige sig bagom Sabelen, men
affores paa Siden til Venstre. Denne Parade
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indoves uden Modstander paa Kommandoen
„Qvartparade eet!"
Z 65. Naar et Tershng sial pareres fm Gard,
skeer dette ved at Haanden bibeholdcr Tersleiet.
Sabelceggen forbliver altsaa til Hoire, og Spid

sen forbliver urorlig i Anfaldslinien, efter samme
Negler som anfort for Qvartparaden; Haanden

scenkes noget, tilbagetrcekkes og fores ud tilHoire
i Forhold til Behovet. Skal Prim-Hug afpa
reres med Tcrsparaden, iagttages samme Forstjel
som ved Qvartparaden for Primhugget anfort,
ihvorvel i modsat Retning og for Tcrsstod an

vendes Tcrsparaden som mod Tershug, iagttagende
at gjore Paraden saa lille som mulig, saasom in
gen voldsom Trykning paa Klingen fordrer at
mode den for at astede Stodet. Konllllanderes

„Tersparadc"—(eet.)

§ 60. Ved Secundparaden fceldes Spidsen bue
formigt ncdad, saaat Mggen kommer tilHoire

Haanden bibeholder sitStandpunct; Spidsen hol
des i Retning med Modstandercns Hofte eller no
gct udenfor og lavere end samme i Forhold til

Huggets Retning.

V. Km Angeeb og Warader
nnder BeviNgelsee i og fra Linien.

Z 67. Da alle Hug og Stod scedvanligen udfo
res under Stedforandringer enten mod eller fra

Motstanderen, saa bor disse, eftcrsom man har
indvundet nogen Fcerdighed i deres Udforelse paa



32

Stedet, fiittigen indoves under Fodflytninger, over
eensstemmende med § 17—28. Og da Vaabnet

fores som Vcern for Lcgemet, og Legemets Stil
ling beroer paa Venenes og Foddernes, saa maa
disses Bevcegelser vcere samtidige med Hacmdens
Tempo. Men da Haanden ved alle Hug eller
Stod har 2 eller 3 Tempo at udfore, mcdens

Fodderne i Regelen kun har et, saa iagttages,
paa det at den storste Hurtighed maa tilstedes i

Fodflytningen, at Skridtet ved Halvmarscher og
Udfald m. m. altid ivcerkscettes i Huggets forste

Tempo, eller i samme Aieblik Ndlcegningen
eller Opvinklingen (nåar Tcellingen er bortfalden),
hvorcfter Huggets eller Stodets andet Tempo
fuldbyrdes.

8 68. Skal et Hug eller Stod derimot» ivcerk
scettcs under en dobbelt Vevcegelse af Fodderne, f.
Er. i Forening med 2 Appeller eller ved Hecl

marschcr fremad eller tilbage, saa fslgcs Haan
dens og Foddernes Vevcegelse ad og blive samti
dige. Vegyndcrcn, hvis Opincerksomhcd mere
er rettet paa de Hug, han har til Hcnsigt (iinmr)
at give, end paa den Samstemmighed, som maa
vcere mellem disse og Legemets Bevcegelser, for

sommer i Almindelighed denne Omstcendighed
hvorfor Tullingen af Tempoerne bor tages igjen,

nåar man begynder Hugningen i Forening med
Stedforandringer, »: Fodflytninger.

§ 69. Naar Hug eller Stod siee fra Stedet,
kommandercs scedvanligcn blot „staac" foran Hug
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gets Navn, ligesom der, nåar de stulle udfores
under Vevcegelser, disse da tilkjcndegives for Hug
get eller Stodets Navn, f. Gr.: „Staa Qvart—

Hug"! Med Udfald „Prim indenfor Hug"!
„I Gard Qvartstod eet, Halvmarsch (Heel
march) fremad (tilbage) (een Appel) (to Appel
ler) „Ters—Hug!" eet to, o. s. v.

§ 70. Angreb fra Linien siecr altid formedelst
Hug, hvorved Qvarthug anvendes ved Udfald til
Hoire, og Tershug i Forening med Udfald til
Venstre. Udfaldene fiee ligt med §§ 30 og 31.

Huggene udfores i Lighed med ovenbestrevne
Regler for Qvart og Tershug i Linien. Udlceg
ningcn steer samtidig med Udfaldet, og Hugget
fuldbyrdes derefter. T>er kommanderes: "Qvart

(Ters) fra Linien Hug!"

8 71. Vuefiridt eller Volte til Hoire og Venstre,
samt Fodfiytninger med Udfald bagud, kunne ud
fores efter ZZ 34 og 35, i Forening med alle

Hug, ihvorvel de sadvanligen anvendes som For
svarsbevcegelserunder Paraderne. SkridtenesForde

deling paa Huggets begge Tempo iagttages. Der
kommanderes: „Volte til Hoire (Venstre) Prim

indenfor —Hug"! (eet —to) eller Hoire (Fod) til
Venstre, tilbage faldud —Qvart—Hug! (eet—to.)

§ 72. Ligesom Angrebene somoftest foretages un
der Vevcegelser, saaledes indoves ogsaa Paraden
i Forening med Fodstytninger. B)a Paraderne

alene udfores i et Tempo, saa foretages de sam
tidigt med Halvmarscher og i det sidste Tempo
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af Heelmarscher. Dcn Parerendes og
Stcdforandring maa iovrigt rette sig efter dcn
Angribcndes. Gjor denne en Halv- eller Heclmarsch

fremad, saa gjor dcn Parcrcnde en modsvarcnde Ve
vcegelse tilbage. Gjor den Angribende alene et
Udfald, pareres sa'dvanligcn paa Stedet. Uden

Modstandcr kommandcrcs Bevegelsen for Para
dcns f. Er. Staa—Qvartparade—

eet! Halvmarsch (Hcelmarsch) tilbage Tcrspa
rade—eet! (to)! o.s.v.

§ 73. Qvart- og Tershng undgaacs (pareres),
stundom ved „Hoibeloegning", hvilken udfores ved
at den Parerende, i det samme Viehlik som han

angribes, gjor en hurtig Halvmarsch tilbage, og
paa samme Tid udforer en Qvart- eller Ters-

Parade; men saa tcet til Livet, at den Angribcn
des Klinge gaaer forbi uden at mode nogen Mod
stand. For cndnu mere at fore Fiendens Klinge
til Siden og derved erholde storre Aabning til An

greb, gjor den Parerende en hurtig Halvmarsch
srcmad igjen, saasnart nemlig, at Modstandcrcns

Sabelspidse har passeret ham forbi, og udforer, ved
at udstrcekke Armen, en kraftig Trykning udåd

med egen 3Eg mod Nyggen af Fiendens Klinge,
hvorcftcr Angrebet hurtigst muligt udfores enten
ved Hug eller Stod. Forhugger Fienden sig,

saa bliver den forste Vevoegelse en Finte, hvorved
den omtalte Trykning bliver overfiodig, saasom

der ved Forhngningen allerede i sig selv tilstcdes
dcn fornodne Aabning til et hurtigt paafolgende
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Hug. Derkommanderes: „Tilbage, Hoibclcegning
for Qvart (Ters) Hug eet"!

§ 74. For „Qvart fra Linien" pareres med sced
vanlig Qvartparade under det, at venstre Fod,

efter § 33, flyttes saa meget at den Parerendes
begge Fodder, efter Vending en, staae paa samme

Linie med den Angribendes Fremfod. For „Ters
fra Linien" pareres med Tersparaden, og den
hoire Fod flyttes efter samme Z. Der komm.:
„Venstre bag Hoire, Qvartparade" (eet!), eller
Hoire bag Venstre, Tersparade eet!, eller ale
ne Parade for Qvart (Ters) fra Linien eet!

§75. Med hoie Hug, s: Primhug, anvendes og
saa Tersparader i Forbindelse med Udfald fra

Linien, som Forberedelse til et paafolgende Hug
fra den Side, til hvilken Udfaldet er gjort. Hoi
tersparade optager Huggct i Linien med almin
delig Tersparade for Prim indcnfor; men i sam
me Vicblik som Klingerne i denne Stilling berore
hinandcn, siydes Haanden opad, noget fremad og
til"Hoire, med Neglerne fremad hvilket steer
ved Armens hurtige Udstrcekkende, idet egen Sa
belspids fceldes nedad til Venstre, men Wggen

opad, uden at flippe Fiendens Klinge, som her
ved kommer til at befinde sig til Venstre af den

Parerendes, der bedcekker detPunct, hvortil Hug
get var rettet. Under denne Vevcegelse indtager
Legemet oiebliklig Ndfaldsstilling til Hoire, som
til Qvart fra Linien, hvilket Hug ogfaa altid bor
folge paa, og udsores fra dette Leie i eet Tem
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po. Paraden kommanderer: „Hoitersparade
Get"!

§ 76. Vcd Hoiqvartparade optages Hugget i
Linicn med almindclig Qvartparade for Prim,

hvorcfter Haanden og Sabelen siydes opad til
Venstre med Mggcn opad, Fcestet hoit og Spid

sen synket udåd tll hoire Skulder, Neglerne indad.
Paraden ivcerkscettcs forovrigt efter samme Negler
som for „Hsiters", ibvcrvcl til modsat Side. Fi

endens Klinge bliver til Hoire af den Parcrcndes,
der bedcekker det truede Punct. Kroppen indta

ger hurtigst mullgt Ndfaldsstilling til Venstre, med
venstre Skulder tilbagevreden. Under Kontrahug

ning bor strår folge et Tershug, som det andet
Tempo afVevcegelsen. Der kommanderes: hoi
qvartparade Eet"!

Z 77. Princhug kunne endeligen ogsaa opfanges
eller afledes ved Forhcengs-Secundparader i For
ming med Volte til Hoire 8 34. Paradens

forste Tempo er det samme som fuldbyrdet Hoi
tersparade; men Sabelspidscn salder mere stråa
ncdad, saa at Sabelen ncesten bliver hcengende
under Fcestet, med Fiendens Klinge til Venstre;
hvorefter det andet Tempo folger ved at stytte
venstre Fod bagom den Hoire, og gjore Vending
paa denne. Som Negel gjcelder, at der ved Kon

trahugning altid bor folge et Primhug efter Pa
raden, hvortil Paraden er et Slags Udlcegning.

Kom.: „Volte til Hoire (Venstre) med forhcengen
de Sccundparade „eet to"!
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8 78. Stod afpareres ogsaa med Seeund- og
Qvintparader eller saakaldede Lavbelcegninger. Om

Secundparaden (ste Z 64). Qvintparaden udfo
res efter samme Regler, mcn til modsat Side.

§ 79. „Lav-Velcegning for Lav-Qvart-Stod" sieer
fra Gard ved at fore Sabclspidscn bueformigt
ncdad til Hoire, hvorunder Sabelen med Mggen
trcesser den Stodendes Sabel i Nyggen, saa at
den Parercnde kan ved et.hnrtigt Tryk udåd til

Hoire, langs Nyggen af Modstanderens Klinge,
undvige Stodet, der passerer forbi paa denne

Side. Efter fuldbyrdet Parade bliver Sabelens
Leie noesten som i Secundparaden, o: Spidscn i
Retning mod Modstanderens venstre Hofte, 3Eg

gen til Hoire, Haanden i Tersleiet, i Hoide med
Brystvorten, Armen Me mcre boict end i Gard.
Hoire Fod stilles i Halvmarsch - Stilling tilbage.
Der kommanderes: „Tilbage, Lav-Velcegning for
Qvartstod Eet"!

8 80. Lav-Vclcegning for Lav-Ters-Stod, hvil
ket i Fcegtesproget kaldes Qvintparade, sieer efter
samme Regler, sijont til modsat Side, med Haan
den, efter fuldbyrdet Parade, i Qvartleiet, og
Mggen til Venstre, forbi hvilken Side Stodet bor

afledes. Spidsens Retning er imod Fiendens
hoire Hofte. Kvm.: „Tilbage, Lav-Velcegning
for Tersstod Gct"!

8 81. Naar hoie Stod skulle afpareres med Lav
belcegning bliver Forstjcllcn den, at Stodet forst

opfangcs med den almindelige Qvart- eller Ters-
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Parade, hvorefter Vevcegelsen, med at scenke Spid
sen o. s. v., udfores som oven bestrevet, hvorved

Fiendens Klinge ligesom bindes, og kan let ved
et voldsomt Knik bringes ham af Haanden.

8 82. Sammensatte Vevcegelser fremstaae ved
stere Enkelte, nåar disse nemlig foretages umid

delbart efter hverandre, uden at Gardstillingen
indtages mellem hver Enkelt. Allerede fraVvcl

scrnes Vegyndelse sammenbinder man de enkelte
Veva'gelser, medens de dog iscer komme til fuld

Anvendelse i Kontrahugningcn, hvor Gardstilling
ikke bchoves at indtages for efter en lang Strid.

§ 83. Ved megen Avelse af alle Slags Sam
menscetninger lcerer man bedst at uldfte hvilke

Vevcegelser folge naturligst paa hverandre, hvor
ledes den ene Vevcegelse giv er Anledning til den

Anden, og hvorlcdes man i en Strid kan, til
egen Fordeel, betjene sig af dem. Desuden op

oves Armens og Haandlcddets Styrke og Smi
dighed ved en hyppig Gjentagelse. For at op
naae det sidstncevnte Formaal ansees det scerdeles
hensigtsmcessigt, uden Modstander at udfore siere

Primhug efter hverandre, nemlig et fra den ydre
og et fra den indre Side.

8 84. Marquerede Hug (Vlinde Hug) eller Stod
kaldes saadanne Angvcb, som ikke fuldt udfores,

8. Dm smUMensatte
BeviVgelser.



39

men afbrvdes i det sidste Aieblik yg sammenscet
tes med et paafolgende Alvorligere. De indoves

fiittigt paa egen Haand, saasom de ere saare vig
tige i Kontrahugning, men iscer for at kunne er

holde Ferdighed i at standse et Hug i hvilketsom
helst Vicblik, for derfrå at overgaae til Parade

saasnart Modstanderens Angreb siulde fordre det.
Tette bestaaer egentlig i, hurtigt at kunne standse

Sabel og Haand i den fremadssrideude Bevegel
se. Der kommanderes: Marqucr et Qvarthug

Cet, eller i Forening med et virkeligt Hug:
Marquer Qvart! Prim udenfor Hug!

§ 85. Sammensane Bevcegelser kommanderes en
ten enkeltviis, ved Eiecutionsordet: Hng for hver

Enkelt, eller ogsaa gjentagcs hele Sammenscet
ningen med scedvanlig Rost og ivcerkscettes siden

paa Kommando: Ect!To!Trc! etc,, og stal sam
me gjentages en eller fierc Gange, kommanderes:

„Det Samme! Eet! To! Tre!" o. s. v., Alt
i Henhold til Hukommelse og Fcerdighed. Slut
teligen kunneVevcegelsernegjernc folge paahverandre

uden Tcelling, dog med omtrentlig lige store Ou
hold mellem de forskjellige Tempo, som ved den
scedvanlige Sabelersrcitie, eller mellem Skridtene
under scedvanlig Marsch.

§ 86. Tcellingen, der i Vegyndclsen er saa saa
re nodvendig, saavel ved Inddelingen af Huggene

og Stodene, som ved Fodflytningcrne i Forming
med Udfald og Parade, dccls for at Instructeu
ren kan forvisse sig om, at hvcrt Tempo af hver
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Mand gjeres rigtig, decls for ogsaa at vinde Tid
til at rette paa hver Feil, bor i Regelen bortlceg
ges saasnart Soldaten med nogenlunde Sikkerhed

har lcrrt at adffille de forskjellige Hug, Stod og
parader, samt at styre dicse rigtigt. Instruc

tcurcn fcester siden Opmcerlsomhcden paa den rig
tige Indrunding, levnhed og den storst mulige
Hmtighed i Ndforelsen af de befalede Hug, Stod

o. s. v.

kV. Dm Kontrahugning.
§ 87. Til Hugningen Mand mod Mand, som
naturligviis udgjor Formaalet med alle forud
gaaende Pvelser, maa ossres den lcengste Tid og

Vvelse, saasom den er Midlet til at erhverve en
Fcerdighed, hvori Ingen kan vinde for stor Fuld

kommenhed. Inden denne Vvclse kan foretages
paa egen Haand af tvende Vegyndere, maa

den ivcerkscettes under Instructeurens Vcilcdning
efter scersiilt Kommando for hver Vevcegelse. Med
Rekrutter og Trop i Almindelighed, naaer man

sjelden lcengere end til denne Slags Kontrahug
ning, medens almindelige Anlceg (fallenhet) og
Kraft (formoga), scedvanligen Me tilstcede at

udstrcekke Dvelserne til den scerstilte eller virkelige
Kontrahugning, ligesom der ogsaa ville medgaae

formegen Tid til at meddele Alle den hertil for
nodne Vvelse.

§ 88. Afstanden mellem de Foegtende, som i
Vegyndelsen, sorsaavidtsom man Me har Adgang
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til at benytte Vestyttelses-Rustninger, maa tages
saa stor, at et Hug ikke kan stade, bor imidlertid
senere afpasses saaledes, at den Angridende, nåar

han ncermer sig sin Modstander enten ved en
Halvmarsch eller ved et Udfald, kan naae ham
med et Hug, saaledes at Spidsen af den Angri

bendes Klinge efter Hugget bor befinde sig bag
den Parerendes Anfaldsflade. Denne Afstand er
scedvanligen iagttaget nåar Klingerne krydse sig paa

Midten under de Fcegtendes Gardstilling.

§ 89. Alene nogetncer lige dygtige Modstandere
bor i Vegyndelscn hugge mod hvercmdre, ligcsom

de Fcegtendes Corpus ogsaa bor vcere omtrent
ligestor. Gt hoiere Legeme tilsteder en storre An

faldsflade i Henhold til et Mindre, og saaledes
ligger Fordelen paa dettes Side. Ligesaa bliver

Skridtene ulige lange for ulige Lcgemsstorrelser.
Eftersom storre Fcerdighed er opnaaet bor Om

bytning med Modstandcren sinde Sted. Mod
standcrne maae ftittigen verle med at hugge og

parere.

§ 90. Da Maaden at fore Sabelen paa nyli
gen er bleven bestreven med Hensyn til Modstan
deren, saa behoves derved ingen nye ydcrligere
Negler at anforcs. Tcelling af Tempo bor und

tagelsesviis forekomme; og i Vegyndelscn komman
deres kun den Parerendes Vevcegelser. Eftersom

mere Fcerdighed er opnaaet bortfalder ogsaa dette,
saasom Paraderne bor folge Anfaldene, forsaa

vidt som man ikke vil have udfort nogle svcerere
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Parader. Komm.: f. Er. Iste „fremad Qvarthug"
(2det tilbage Qvartparade)—Eet! eller alene lste:
Med Udfald Ters-Hug! eller 2det: MedUd

fald Qvartstsd (Iste tilbage Lavbelcegning)
Eet"! samt nåar Sabelen stal fores og Hugnin
gen indoves med venstre Haand: Iste: fremad,

2det: tilbage bytom „Gard—Gevcer"! ")

§ 91. For Kontrahugning uden Kommando er
det nodvendigt at de Fcegtende forsynes med Hug

kast, Vryst og Armharnist. Kasten bor Me vcere
for tung, dog maa den kunne modstaae Hug,
hvorfor den bor vcere ftcettet af Staaltraade.

Alle Gittcre foran Vinene forvilde; hvis Masten
er tcet foran bor den derfor have tvende runde
Aabninger for Vinene, Me storre end at den i

Spidsen tvert afstebne Sabel ei kan trcenge md.
Indvendig maa den vcere forsynet med Puder og

Nedre, saa at den kan gjores rummeligere eller
trangere efter Storrelsen af det Hoved, hvorpaa

den stal benyttes. De scedvcmlige Bestyttelses
troier ere tunge og übeqvemme. Skuldre, Vryst

og Hofter kunne bestyttes af en tilsircekkelig Plas
tron (Vrystharnist), eller stoppet Lcederpude, og
Armene af et Par Lcedcrhandster med Kraver, som
naae over Albuerne. For:negen Vedcekning for
anlediger let Skjodesloshcd; Vedcekningen bor ister

bestaae i vel indovede Parader.

') Overscrt. Anmcrrk.: Naar der blot kommanderes
„fremad" eller „tilbage" da er „Halvmarsch" altid un
derforstaaet.



43

§ 92. Ved denne Fcegtning benyttes som oftest Fceg
tekjceppe, bestaaende af almindelige Hasselkjceppe,
hvis Lcengde er lig en Sabels, og som forsvrigt ere

sorsynede med Fceste og Parerboiler til Haan
dens Vedcekning. Da det vigtige Formaal, at diri
gere Hugget rigtigen til det Sted, hvor Aabningen
sindes, mindre beroer paa Vaabenets Tyngde

end paa et godt Vie og Aandsncervcerelse, kan op
naaes ligesaagodt ved et lettere Vaaben, samt da

et Hug med et saadant kan udfores med mcget stor
re Hastighed, og folgelig bliver saameget vansieli
gere at parere, saa indsees let Fordelen af en flittig
Vvelse i Kontrahugning med dette Slags Fcegtesab
ler, der desuden trcette mindre, ligesom de heller ikte

ophugge Vedcekningen saa stcerkt, som de alminde
lige Sabler, medens Reglerne for beggcs Haand

teren ere eens.

8 93. I Vegyndelsen bor ved Kontrahugningen
den Ene afdeHuggcnde alene hugge, medens den

Anden parerer, og bor Paraderne udfores paa
Stedet, saafremt Modsiandcrcn ikte avancerer.

Det bestemmes derfor forud, hvem der stal hugge,
hvilken da kan angribe med hvilket Hug han ly
ster; man bor dog i Almindelighed anvende alle
indovede Anfaldsmaader, og ikke udelukkende be
tjenc sig af nogen vis. De Fcegtende skifte med
at hugge og parere; men overgaae lidt efter lidt
til Kontrahugning, ved at tillade den Parerende at

give et rasit Efterhug.

§ 94. Ved Kontrahugningen forekommer ofte
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Sammenscetninger, hvorfor det er magtpaaliggende
forud at have indovet alle Slags Anfalds- og

Forsvarsbevcegelser. Uden at vcere vel bekjendte
med dem stedes deFcegtende altid i Tvivlraadig
hed om hvilkcn Anfaldsmaade de bor anvende,
eller besvare Modstanderens Angreb med, og hvor

ved hele Fcegtningen kun vil bestaae den, at den
Ene alene hugger og den Anden alene parerer,

mcdens begge have lige Anledning til og burde
endog strår opfatte og benyttc sig af hinandens

Feil.

§ 95. En anden for at kunne udfore
en ordentlig Kontrahugning, eller for at kunne si

ges at fore Sabelen behcrndigt, er den, at kunne
afbryde et Hng naarsomhclst og dcrpaa overgaae

til Parade eller Angreb, efter Omstcendighederne,
hvortil Modstanderens Stilling og Forctagende

maatte give Anledning. Uden denne Fcerdighed
kan en Strid, den vcere til Vvelse eller for Al

vor, Me udfores med Nolighed og Sikkerhcd, ime
dens det er klart, at nåar tvende Modstandere ilke
udfore Anfaldene i nogen bestemt Orden, men

angribe hinanden, naar hver af dem sinder det for
godt, saa vil det Tilfcelde ofte indtrcede, at begge

angribe i samme Vieblik, og da der nu ikke findes
noget Forsvar i Anfaldet, vil begge Hug trceffe.

§ 96. Vlot markerede Hug eller Finter, hvis
Indovning tjener til at uddanne denne Fcerdighed,
anvendes cgcntlig for at vildlede Fienden, formåa
ham til at parere for et blindt Hug og derved
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blotte nogcn anden Deel af sin Anfaldsflade,
hvilken da det virkelege Anfald er tiltcenkt, og

hvorfor det hurtigst udfores. For at narre ham
til fuldkommen at udfore sin Parering, og hvor

vcd han tilsteder saamcgct mcre Aabning for det
virkelige Hug, bor det markercde Hug ikte stand
ses forend i sidste Vieblik; men det virkelige der

efter paafolge saameget hurtigere. Man kan paa
samme Maade udfore ftere markerede Hug eller

Stod inden der gives Anledning til at anbringe
det Virkelige. Samtlige forud bestrevne Anfalds

bevwgelser kunne anvendes til Finter.

§ 97. Som en almindelig Regel bor iagttages,
at ihvorvel det virkelige Hug, efter en Finte ud

fores med storste Hurtighed, saa maa det dog iscer
ved disse Vvelser standses et Vieblik forend Haan

den kommer i det Leie, hvor den efter Regelen
cllers stulde have standset, for derved at hindre

et for tungt Hug, der altid opirrcr den som ram
mes deraf enten paa Kasten eller andctsteds,

hvorved Fcegtningen lettelig vil overgaae til en
alvorsfuld Strid. Sccundhug bor desuden und

gaaes eller gives en uskadelig Retning til den be
dcekkede Arm eller Hofte.

8 98. Saasnart et Hug, eller et Stod, trcesser,
gaae de Fcegtende hurtigst mulig i Gard og gjore

en lille Standsning men tillade sig itte at
gjore noget Efterhug. Efterlades dette, eller om

der opstaaer utilborlig Varme hos de Fcegtende,
hvorved urigtige Vcvcegelser let indsnige sig, saa
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commanderes der strår af den, som leder Vvelstrne:
„Gard" og „hviil".

§ 99. Io hurtigere Vevcegelserne ndfsres, jo be
dre. Huggene og Stodene hemmes ved Trceffe
punctet, saa at de netop foles af den Trufne,
men ikte foraarsage noget übehageligt eller rced
somt Indtryk, og jo mindre Paraderne gjores, idet

de dog fuldkommen opfange Angrebet, hvorved
der gives Anledning for den Parerende til selv at
angribe, desto storre Fcerdigbed lcegge de Fcegten
de for Dagen, desto mere bevise de, at de have
baade Krop og Vaaben i deres Magt.

3G. Regler for Instruc
ten Ven.

§ 100. En Recrut bor, forinden han paabegyn
der Underviisningcn i Sabelhugning, forud vccre

nogenlcdes dannct vcd Militair-Gymnastik og Sa
belerercitie. At give Hugningcn Formen af Grercitie

turde maaffee vcere det sikkreste Middel til at
indgyde Recrutten Overbeviisningen om Nodven
digheden af og det Alvorlige ved denne Avelse.

Simple og tydelige Forstrifter maae her, som i al
anden Grercitie meddeles ham, saa at han, ved
vedligeholdt Spcending af Opmcerksomheden, tilli
ge bibringes Livlighed og Lyst til Vehandlingcn af
sit Vaaben.

§ 101. Instructeuren bor med storst mulige Kort
hed og Rasthed udtrykke fig ved Underviisningcn,
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og selv, med Livlighed, ofte vise, hvorledes Ve
vcegelserne bor udfores, samt ved Indovelse af

hver ny, altid scerstilt instruere hver Karl.
Naar Instructeuren giver Lertier enkeltviis, bor
han kommandere een Vevcegelse ad Gangen, paa

det at han lettere stal kunne rette Feil. Kom
mandoordene udtales alle med scedvanlig Stemme,
saa hoit, som det er fornodent for at den Lecti

onstagende tydelige» kan hore, hvad han stal ud
fore.

§ 102. T>e Paamindelser, som Instructeuren
jevnligen behover at gjore med Hensyn til Maa

den at fore Kroppen paa, ere: saavel i Gard,
som under Marsch at vende Ansigtet lige frem og

altid bibeholde Skuldrene i den bestemte Stilling;
ikke at lcegge Kroppen hverken bag- eller frem

over; Me at boie det ene eller begge Knceer for
meget; ved Marscher ikke at stytte Foden alene,
uden fsrst at have sat Kroppen i Vevcegelse, og
derpaa stytte Foden til Stotte, samt lade Krop

pen pludselig standse, saasnart Foden berorer Mar
ken, hvorved iagttages, at staae paa fuld Fod og

ikke paa Tceerne, samt at scette Foden ned i den
bestemte Retning, og ved Udfald at strcekke Knce

et og ei gjore Udfaldet for stort, men boie Over
kroppen vel forover og styde Skulderen godt
fremad.

8 103. I Forhold til Antallet opstilles Troppen
derefter paa et Geled, og udfsres Bevcegelserne
da paa een Gang efter Instructeurens Komman
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do, hvorved Stemmen maa markere Forskjellen
mellem Avertissements- og Ersecutions - Ordet.

Instructeuren bor ofte lade hvile, og alene ind
strcenke sig til at gjore almindelige Rettelser, samt
saasnart enkelte Feil stulle rettes, da at komman,
dere „Hviil", paa det de Dvrige ikke stulle trcet
tes. Dette gjcelder j Scerdeleshed efterat man
har paabegyndt selve Hugningen. Opstillingen
uden Sabel paa eet Geled udfores paa Kom.:
„Giv agt Hoire"! efter Ererceerreglementct.

§ 104. Erempel paa en Lertion af forberedende
Vevcegelser: „I—Gard"! „Fremad —eet"! „Til
båge eet"! „To Appeller, eet to"! „Fald
ud eet"! „I —Gard"! Heelt fremad eet

(to)! Heelt tilbage eet (to)! „Fremad bytom
Gard"! Det Samme eet! Ret op!

§ 105. Instructeuren bor, ved Nnderviisningcn
af Necrutter og Trop i Almindelighed ikke ophol

de sig forlange ved de forste Vvelscr uden Sabel,
i den Troe at han ikke bor forlade disse forend
de udfores med Sitterhcd. Han bor begynde sel
ve Sabelforelsen, saasnart han seer at Troppen
nogenlunde har forstaaet, hvorledes Vevcegclsernc
med Kroppen bor udfores, og iligemaade lade den

overgaae tilKontrahugning, saasnart den med no
genlunde Sikkerhed kan styre Sabelen i de enkelte

Hug og Parader, samt har gjennemgaaet nogle
Vevcegelser med Numforandringer og Sammenscet
ninger.

Paa denne Maade erholdcr Soldaten et Ve
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greb om Anvendclsen af Vevcegelseme til Nngreb
og Forsvar, og viser derfor altid sterre Lcervillig

hed end om han opholdtes loenge med Gardstilling
og Marscher, hvilke, da han ikke veed, hvortil de

tjene, alene nedstemmer hans Lyst, paa hvilken
imidlertid dog cuhver Instructeur hovedsageligen

gjor Negning.

§ 106. Underviisningen i Hugningen udfores
forst mod Instructeuren, der flittigen paaminder

om, at Hugget maa rettes mod hans Krov og
ikke mod hans Klinge, hvorfor han heller ikke bor
have for stor Afstand fra den Lectionstagendc og
gjore Paraberne ncermcre Legemet end scedvan

ligt samt opfange Hugget tvertfor med LEggen.
Ved den forste Nnderviisning og scnere under
Indovningen af Fodftytningcrne i Forening med

Hug, afdeles hitte i tvcnde Tempo overeensstem
mende med det Foregaaende; men efter som For
maalet med denne Afdcling i Tempo er opnaact,

maa Instructeuren noie indprccge Troppen, at
der ved et virkeligt Hug intet Tegn eller Spoer

maa bemcrrkes til Afdelingen i Tempo; men at
begge Tempo afrundes i hinanden. For at ind

ove Styringen af Hug og Retningen af Stod,
bor der haves en Hugstolpe, »: en Stolpe, over-

med Lceder og af Stsrrelse som en Karl,
mod hvilken, paa afpasset Afstand, under Udfald
og Marscher alle forbcstrevne Angreb udfores saa

ledes, at de trceffe paa bestemte Puncter af An
faldoftaden.
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§ W 7. De sedvanlige Feil som behoves at ret
tes ved Sabelhugningen ere: at Haandens Stand:
punct forandres i Gard, derved at Haanden syn

tes og Armen boies saameget nedad ved Hugget,
at Haandens Greb om Heftet Me er stadigt; mm

tilsteder at Sabelen vrides rundt om i Haanden;
at Sabelen ei fores den rigtige Vei, o: buefor
migt og med afrundede Vevcegelser, uden at kastes

starpt bagud den samme Vei som Hugget udfores
i, og at Ryggen af Klingen, istedetfor dens flade

Side ofte fores foran; at Armen i Hugget ikte
strekkes; at Haanden Me standser itide, men pas
serer Trcessepunctets Linie, og at Spidsen ikke

kommer rasit frem ved Stod; at Armen boies
formeget, og at lodret Voining af Allmen i Qvart-

Stod, ligesom den horizontale i Ters - Stod ikke
iagttages; ved Parader, at disse gjores for store,

at Spidsen fores tilligemed Festet udaf Anfalds
linien, og at Sabelen fores for lodret og tvert

imod Hugget.

§ 108. De Fcegtende settes sammen for disse
Vvelser ligesom for de Forberedende i Classer og

paa et Geled, i Forhold til Antal og Plads,
hvorved dog saa store Luger maa iagttages i Ge
leddet, at Sidekammeraterne ved Hugningen Me
kunne skade hinanden. Opstillingen i Geleddet er

forst med „Paa-Arel-Gever" ester Gr.-Negl. Der
efter feldes Sabelspidsen af Alle, med Undtagelse
af hoire Floimand, nedad og fremad, hvorefter
Afstanden indtages ved en hurtig Bevegelse til
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Venstre, under hvilken Hovedet vrides til Hoire;
hsire Arm strakt, toftes lidt efter lidt, i Forhold
til den vundne Pladses Storrelse, saaledes at Ar
men og Sabelen, med Asggen bagud, bliver lige
i Geleddet. Den omtalte Vevcegelse til Venstre

ophorer saasnart Sabelspidsen kommer i Hoide
med og indtil Sidekammeratens venstre Skulder.

Paa Kom.: „Giv—agt! Til Hugning"!
tages Afstanden. Paa Kom.: „Midtad"! kastes

Hovedet lige udåd og Sabelen fores uden Om
svob til dens Udgangsstilling som ved „Paa->

Arel-Gevcer".

8 109. Skulde Rctningen, formedelst Marschcr
eller Bevcrgelser, bleven tabt i et Geled, da

gjentagesden under Gardstillingen ved Indtagel
gclsen af ovcnanforte Afstand efter Diemaal.

Hertil kom.: „Retning"!
8 110. Giempel paa Lectioner for enkelte Bevce

gelser i Sabelhugning: Gard-Gevcer! „Staae-
Qvart-Hug"! „Fremad Ters-Hug"! „Tilbage
Qvartparade Eet"! „Faldud Ters-Hug"! „I

Gard Qvartstod Eet"! „Fald ud Prim uden--
om Hug"! „Liggende Prim indenom —Hug"!

„I, Gard Tersparade Eet"! „Fremad Ters
stod Eet"! „Fremad Prim indenom Hug"!
„Fald ud Secund-Hug"! „Gard-Gevcer"! „Til
båge bytom Gard - Gevcer"! (eet to) o. s. v.,

eller mere sammensatte Vevcegelser: „Heelt frcm
ad Prim indenom Hug (eet to)"! „Hcclt

tilbage Qvart- og Ters - Parade Eet (to)"!
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„To Appeller, Qvart- og Ters-Hug"! (Get
to) „Heelt ftemad to Qvartcr Hug! (Ect —to)"

„Det samme Ect (to)"! „Fald ud Qvartstod
og Prim udenom—Hug! (Eet to)"! „Gard-

Gevcer"! „Lavgard - Gevcer"! og „Hviil Gevcer"!
eller „Paa-Arel-Gcvcer"! ~Hsire!" —«Venstre"!

,Mdtad":

8 111. De, der stulle dannes til Instructeu
rer, ber, for at opnaae en storre Fcerdighed,

anvende lcengere Tid, og tjener folgende Tabel
til „Qvart af Linien Hng"! „I

Gard Ters-Hug"! „Ters af af Linien Hug"!
„G ard-Gevcer"! „Venstre bag Hoire, Qvartpara
de Eet"! „Tilbage Lavbelcrgning for Tcrsstod

Eet"! „Fald ud Prim udenom —Hug"! Qvart
af Linien —Hug"! „Tilbage Tersparade Eet"!

„Parer Qvart af Linien (Venstre bag Hoire)
Eet"! „Ters af Linien Hug"! „Parer Ters af
Linien (Hoirs Venstre) Eet"! „Fremad

Qvartstod Get"! „Gard-Gevcer"! „Rctning"!
„Hoi-Qvartparade Eet"! „Tershug og ftemad
Qvart-Hug! (Ect to)". „Hoire bag Venstre,

Tersparade", og „Ters af Linien Hug (Ect
to)" „Hoitersparade og Qvarthug Eet (to)",
„I Gard Prim udenom og indenom Hug!

(Eet to)" „Vuestridt til Venstre, Ters- og Qvart
stod Eet (to)", „Volte til Hoire med forhcen

gende Secund - og Pnm - Hug (Eet to)" „Fald
ud Qvart og Ters og Prim indenom Hug

(Eet, to, tre)". ..I Gard Lavbela'gning for Qvart



53

stod og heeltfremad Prim indenom og udenom
Hug Eet (to, tre)". „Markcer to Qvarter,

fald ud Ters-Hug! (Eet, to, tre)", Markeerlig
gende Qvartstod, Tershug og fremad Prim in
denom Hug (Get, to, tre)" o. s. v.

Z 112. Saasnart Troppen paa denne Maade
har erholdt Vegreb om Sabelens Anvendelse til
Hug og Parade uden Modstander, bor Instruc
teuren, for at rette paa Paraderne, udfore or
dentlige Hug med hver enkelt Mand, der dog for
ut» har ifort sig sin Hugkast, hvorefter Lcerlingen

selv vcelger og bestemmer sine Parader. I For
hold til den opnaaede Fcerdighed i Hugningen,

foroger Instructeuren Huggets Hurtighed uden
dog i mindste Maade ved Kaadhcd at benytte sig
af sin Overlegenhed.

§ 113. Saasnart Kontrahugning sial begyndes,
hvilket for Trop i Almindclighcd kan stee med
Omverling af Hugning paa eet Geled, saa tåger

Instructeuren for sig et, hoist to Par ad Gangen,
der helst maa vcere forsynede med Hugkasier, der

paa kommanderes Hug og Parader scersiilt, og
paamindcs bestandig om den rigtige Direction og

Runding af Hugget, samt om rigtige Parader,
samt lader endog underliden et Hug trceffe, uden

at det pareres, hvorved den Parerendes Klinge,
sijont vendt til Paraden, dog Me er saameget uden

om Anfaldsfiaden, at den kan opfange Hugget.
K l Erempcl for en saadan Lcction:

Iste Anie „Fald ud Qvarthug" (~2den „staae
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parer Me)—Eet"! „Gard-Gevcer"! „Iste: Frem
ad Tershug" (2den tilbage Tersparade) Eet"!

„2den: Fremad Qvarthug" („Iste parer ikke)
Get"! „Gard-Gevcer"! „Iste: Fremad Prim inden
om Hug" (2den parer ikke) Eet" „2den: Frem
ad Prim udenomHug" „(Iste parer Me) —Eet"!
„Gard-Gevcer"! „Iste: heelt fremad Qvart og Prim
udenom Hug"! (2den heelt tilbage parer Qvart,
men ikke Prim) —Get (to)" «Gard - Gevcer"!
„Iste: Faldud Qvarthug"! „(2den staae parer)"
„2den: staae Qvarthug og faldud Tershug"! (Iste

i Gard parer Qvart, men Me Ters) Vet—
to—tre" o. s. v.

Saasnart nogle Par have scerstilt gjennemgaaet
lignende Lcctioner, tages Flere, men Me gjerne over

5 « 6 Par paa engang, hvorved Troppen forst
opstilles paa tvende siuttede Geledder, rangerede

efter Hoide og Fcerdighed saaledes, at tvende hin
anden vorne Modstandere danne en Rode, hvor

efter Geledderne aabnes, Sideafstanden indtages
efter § 108, forste Geled gjor omkring, og Gard

gjores paa engang af begge Geledder mod hinan
den. Retning indtages af Iste Geled paa dets
venstre Floimand og det 2det Geled retter sig paa
det Iste ved at indtage Trcef - Afstanden efter §

88 (saaledes at Klingerne krydse sig paa Midten)
hvortil kommanderes. „Giv — agt"! „Aabne Ge
ledderne Marsch"! „Til Hugning"! „Hoi

re"! «PaaArel—Gevcer"! Iste Geled om—kring"!
samt ~Gard—Gevcrr"! og Retning.
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§ 115. Alle Hug maa nu pareres. De Pare
rendes Vevcegelser kommanderes Me, forsaavidt

som Me mere sammensatte Vvclser skulle anvendes;
spcendt Opmcerksomhcd maa derfor anbefales. Som

Grempel paa en Lection i Kontrahugning med en
kelte Vevcegelser tjener folgende: „Iste Geled fremad

Qvart-Hug!" LdetGelcd faldud Ters" (Iste i Gard
og parer)—Hug! „Iste en AppelSecund- Hug"!

Ldet fremad Prim —Hug"! Ldet fremad
Qvartstod—Eet! „GardGevcer"! 'iste heelt fremad
Qvart- og Ters-Hug! (Eet, to) „Ldet heelt til

bage det Samme—Hug"! (Eet, to). „Iste: Faldud
to Qvart-Hug! (Eet, to)". „Iste liggende Qvart
stod og Tershug —Eet! (to)". „ Gard—Gevcer"!

„Hviil —Gevcer"! „Iste fremad, Ldet tilbage byt
om Gard —Gevcer (Eet —to)" o. s. v.

§ 116. For dem, der stal dannes til Instructeurer
gjennemgaaes svcerere Sammenscetninger t.Er. „Iste

faldud Qvartstod" —(Ldet tilbage Lavbelcegning)—
Eet! „2det fremad Prim indenom—Hug"! „Ldet:
Qvart af Limen (Iste Venstre bag Hone) —Hug"!
„Iste: Ters af Limen (Ldet gaaer i Gard og pa
rerer, Hoire bag Venstre) Hug!"

Iste: fremad Tcrsstod (Lden Lavbelcegning)
Eet! Lden Appel markeer Qvart-Hug! Iste

faldud Prim indenom (Lden Hoiters) —Hug!
Lden liggende Qvart (Iste parerer, Venstre bag

Hoire) Hug! Gard-Gevcer! o. s. v.

§ 117. Begge Geledder gjennemgaae scrdvanligen
efter hinanden de samme Vevcegelser, saavel en«
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kelte som sammensatte og Garden ombyttes ofte.
§ 118. Ved Kontrahugning uden Kommando

har Instructeuren at bestemme hvilken af de Fceg
tende forst skal angribe, hvori forovrigt ofte om

byttes. Siden kan der til enkelte Lectioner be
stemmes at de Fcegtende give hver sit, eller hver
sine tvende, hver sine trende eller flere Hug for

end den Anden har Tilladelse til med et eller an
dct raskt Efterhug, hvor Aabning dertil gives, at

besvare Angrebet. Slutteligen foregaaer Striden
uden saadanne Vestemmelser, og Instructeuren fol

ger den alene med noiagtig Opmcerksomhed, retter
Vevcegelserne, viser de Fcegtende hvor og nåar de
bedste og storste Aabninger fremstaae for de ulige
Tilfcelder, samt forekommer al Ovenlelse og Var
me. Mere end eet Par ad Gangen maa derfor
aldrig udfore den vigtige Vvelse, saafremt der Me

er flere end een Instructeur.

Rettelfe.
Side 24, l7de Linie fra oven: Efter Ordet „fornsdent"

stulbe have staaet et ; og Ordet „indsver" vcrre übeladt.
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I Haandbogen om Sabelhugning har indsne
get sig ftlgende Feil:
Side 6, 27 fra oven: efter Ordet „Hugget"

- 10, -
- 18, -
- 19, -

24, -
28,
32,
33,
34, -
34, -
36,

- 37, -

- 40, -
- 41, -

45, -
48, -
50,
52,
55,
55,

skulde have staaet et,
18, staaer „Tropper"; lces „Troppen"
17, staaer „trende"; lces „tvende"
17, staaer „og saa meget boies Albuen";

lces „boies saa meget i Albuen"
4, staaer „Huget"; lces „Hugget"
7, staaer „Hugget"; lces „Stoddet"

22, staaer „srnar"; lces „arnar"
29, staaer „et"; lces „eet"
5, ligesaa

13, staaer „Vichlik"; lces ,Meblik"
1, staaer Kommanderer"; lces „kom-

manderes"

3, Parantheserne for og bag „see 8
64" stulle gaae ud

23, staaer „formoga"; lces „formaga"
3, staaer „Angridende"; lces„Angri-

bendc"

14, staaer „virkeiige"; lces „virkelige"
11, staaer „Lertion"; lces „Lection"
24, staaer „maa"; lces „maae"
12, det ene „af" stal udgaac

1, staaer „maa"; lces „maae"
17, staaer „stal"; lces Fulle"


