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Kort anledning
T il de 5ut)cilelis grej)

M g lfw m til dlobilcllerix och den äcuclerancle
Ungdomkns Nytta/ som t frm ntidm
kUNNtl ^mpiiZcras til ^Hiilaii^.

Ständek.
Utgifwen

oon

M N O K IM

1.

är Wds W d är med/
star ma» utan sabra.
2.

rag intet tinM rja utan
orsak/ stick stonoi» intet
in Man heder.
ar frimodig somett LciM/snäll somenSrm.
4-

arintctfdrsagdimotgängen/ Gellcr Wafwa
sigimcdgangcn.

WKtzct lärer nog förekomma män«
^s^gom unterligit/ at jag/ sedan sä
mänga wackra böcker om Fäckte-Kon«
sten äro utglfne, fördristar mig/ säsom
en ibland the sämre ther uti/ oD thek
Swänffa spräket ganffa litet mäcktig/
utfärda tbenna lilla wälmenta e-ccen.
som i synnerhet klenar at rccommcnäera
mig hos the Förnäme Herrar/ themjag
j Fäckt^Konsten wördar. OZ ehuruwäl jag dermed och pä syftar NobiEn;
och then llucieränäe ungdomens nytta;
sä tycker jag dock nu / at de som redan
i thcnna ädla konsten äro Mstare/ej den
minsta fördel ther afhemta lära/ i thet
thc härafrecoiiiZerz kunna; hwad de/
i brist af öfning förlora kunnat. Tbcn
gunstige Läsaren lärer knapt igenomlä-

sa

A

fa nägon parzZrapk, utan at icke finna
rinn okunnogdetomSwänffa spräkets
art/ och at jag osta ber wid mifigädk
niig. Sädane mina felsteg hoppas jag
then gunstige Läsaren ursäktar: kastam
des mäst sina tairckar pä hwad jag welat säga/ oD ej huru nätt och w äl thet
är ffiedt. Jag utbeder mig therföre
then gunstige Läsarens owälduga om
döme: warandes thcr om sä mvckct me
ra försäkrad/ som jag wid thetta wärckets upläggande ej welat ä daga lägga
nägon ärefikenhet / eller wisa nägon
kitslighet/ at giöra mig renom m crsä;
Utan alt är ffiebt för de ofwan anförda
orsaker. kecommencierLr mig flutkligen i alla gunstiga Läsares s^ce, med
oförandrat förblifwande

Zhen gunstige Oasarens

Hdmiuke och hörsamste tienare

— -----
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ort Knledning

O2P. I.

D Mäcktning som
UtWlsar M licuacion,
med sm stadiga centrum och
circumkerence, hwar wänstra foten stall sta uppa cem
rrum , pä äirlmeterua. Ther Lftan kan hatt
mwanda sig pä alla viamec. til wärrster och
höger hum han w il/ pä sädant sätt kan han
sörswara sig mot nägon, om han förstär
blandning af Facktning / som ar hugg och stöt
tillika, med sina hugg och x a rE r.

Ogp. II.
E W A n ar icke altid pä Fecktsahlen, therÄ M före mäste man kunna förswara sig,
ehwart thet w orö, alla kÄlLäre och alla
Volcre ffola giöras sä mycket de kunna i sin
(HirLumieeenLe.

(Äp. III.
e

E W R man twungen ga uthur sin O rcum fs.
M M re n c e , I^inea OiLMLtrÄlI, eller I-.iliea R eÄ a, sa maste jag haswa mina orsaker
der till, at kunna strax korm era en annan
(Hirce! brede wlv som ^ o rin srar en
mitt uti.
O

Qip. IV.
M M U ar at m arkia, thet man ffal söka sa
M D mycket möijeligit a r , at hälla O rcum teren cen , ffulle man wara twungen ga
ther u ti, mäste man laga sä at man blifwer In
krincipio M rkem Ä tico, och kunna k o r.
mera twä andra Lircler, som ther igenom
bliswer en fyrkant l^orm eraä; hwaruti the
(^aamor Lirclar aro.

cap. v.

Qip. V.
^Henna ^o n äu ire uti Fecktningen kal^ ; laZ piekerm o, efter gamla R om ffan,
ItÄlienffa, Zpanfla, kourriAlffa och ^ransöffa
^cLäem ie Fecktsahlen brukelige a ro , thet som
gar uthur drcum ferencen jfräll then fyrkan
ten (kallas lösfäcktning) der före at then eij
binder sig til nagot wist ställe, utan giör efter
behag bak och fram ; huru länge the willa, thet
kallas frispel.

(Äp. VI.
^ ^ . H e n är intet til at sörkasta^ men han fA
ler af sig sielf, och är eij sa konstbar/ som
the andra ReZler, som är then första och kunäamentÄlista ti! all Fäckning, med en pie ter
m o Feektning maste man binda Klrngan, man
kan och sa Fäckta löst pä Klingan, men sä nätt
at man det näppeligen se kan, af orsak min ffal
wara färdig till karaä.

Oäp. VII.

kvad är Kackka?
^ O rsw a ra sin kropp igenom en saker koLkenr.

Hwad

K o r k A ic k d tiittg

.....

kvad är säker ?oKeur?
S t ä med wänstra foten uti cem rum - öm
man Fäcktar med högra handen, Fäcktar man
med wänstra handen sä stär högra foten in cen
trum eller linea äiametrLli mot sin Fiende^
sa at högra foten är lika mot den wänstra.

M O g a Observera sin äiffence emot sitt K
ende, som afwen ffal stä l^ineL ReKn
med honom - armar och fötter ffola giöra en
kLrLlell och ? e r x e n 6 ic M ir lin ea, som destär
med alboge Leder och knäet.

M Maste ObLervera pa FiendM , VM
han ar stark eller swag, och med sam
ma kaN man marckia med ett ögonkast, och med
tzn term ^ x e ll) uppa sin plit om han gier ester
eller häller starckt emot, man ffal intet lida at
sin Fiende kan komma sa nar in m E n r , eljest
kan han i hastighet gifwa en stöt, förr an man
rancker uppa, sä at man kommer at korta med
sm parLä) derföre nar man marker at han wil
komma sa n a r, sa war strax färdig at stöta tilL

in le m p o som han kom m er, och sedan gar
strax till
an LÄrrera sm p lit, k ort, litet
öfwer den sw aga, sä har det mehr kraft.

6ap. X.
T Lwinga wederparten kunna känna sin
^ starka.
T het ffier igenom en kort och fast ca v m io n
med halfwa k lin gan , litet mehr nar m an
märker at han wil komma L sin starka m ot
Fiendens halfwa klinga med min starka.
?arel- 2 r han förstärkt In 1 e r 8 gier han öpnillg
L (ZvLrd, karerar han förstärkt ill (Zuarr, gier
han öpning til
uppa thpn öpningen, ffal
jag k erm r OciverL och stöta uppa bröstet, eller
och sä ester närmaste tillfället, närmer min speH
Likwäl Obiervera , thet jag eij faller med m itt
hufwud i hans w ärja , i thet jag Observerar en
jM 0 N OiKance at kunna falla ^ erm r u t och
Iserrirera mig som en p ih l, utan tappa, sä at
thet kall w ara m öijeligit m itt stadiga lager eller
ochOemrnm.

M H e n största konsten efter m itt tycke är at
tw inga min Fiende til ett falsst '^ e m p o ,
eller och sä til falsst ? 3 r E , som ar thet sam
m a ; allenast litet athssillnad pä then T e m p o
B
han

han gier öpning, stöt fermt in ker
eller
ker le l-8 , hängande (juLrr eller Huarr öfwer
arm, eller och sä per (^uarr under arM/ eller
(AiÄrt Loupe, som blir en fflön (ZuLrc u taf/
Thet samma kan man Observera uppa kriinLecunä) och ^lanceormäe.
M an kan och sa passa uppa, om man har ett
godt rilfälle, at kasta pliten öfwer spehen per
1er8 eller per ()oarr thet ar litet fahrligit, om
man icke är rätt qwick, ty thet kan lätt karera
sig med en volr, per ()uarc, 1 e r 8 , eller med
en omwändning med kroppen uppa Iralienff och
sa med en kerreraäe per palla 6e, i thet lägg spitsen fram , som wllle mall karera sitt hufwud för
ett rakt hugg.

(Äp. XII.
c^uarca StöteN.
til at komma til then fliöna quart, som
U O jag Hpproberar mycket, llemligen ^uarc
O oupe, uppä thet sättet Oapiram Lorark, (*)
nu warande Kongl. ^ccaäem ie Fecktmästare
i Upsala har perfeÄ ioneraä , han lägger sig un
der spitzen ifrän sin Oonrraparr, pä thet sättet
at hans plit gär litet förbi, thens stärka, ifrän
sin Fiende, läh som han wil effeAive stöta en
? e r 8 , therigenom blir then andra rädder, han
M1ZU

gär til karLäe, han bryr sig intet ther VM/stöt
tä a le m p o tin ciuarc in.
(* )

D e n ()u grt L o u p e , har den egenstap, at i detz
samma man fnliförer sin ltö ö r ; och blir uraf ren
tzugrr 8c. sivaga har pgsserar Fiendens starka,
litet öfwer fastct öfwer hans handled in ()u3rr.

Then stöt har wi haft längesedan i Iralien,
rnen icke hit til sä ival bekant, som han nu är
brakt till.

Huru skal man l^rcra then stöten ?
A r thet med en 8implL karaäe xer rer8 el
ler crnarr? ingenthera.
Kan handa man knnde tanckia at thet flulle
wara
L ontra O n E io n l ters ester
med bräcken Uesteur med kroppell och
wanstra foot t ^esteur tillika, thet kunde wara
sa, men therigenom tappar han thet tilfället, at
kunna stöta tillbakas eller kepockera, och hans
Lontt-apart, kan likwäl fördnbla sin
xer conrra cam rion och stöta thet samma
a rem po, som han är twungen til kLrera
eonrra cLuacion eller och sa äimple.
N är han ^ttL querar fermt och gwickt xer
M llnöe, dä är eij bättre utwäg, an hoppa til
bakas och sätta sig uti ny pockeur, InliZum.
S ä snart Fienden kommer L den N cllsur,
- XF
at

at han kan raka honom, sä mäste han falla ut en
kastande quarr til hufwudet, thetta alt har dock
men ar thet ratta grep.
N ar han wil komma under min klinga eller
in 1re8 litet grand sörbij med sin starka, sä stal
jag stöta till strax för än han kommer aldeles för
bi, och intet gifwa honom tid at kunna c E r a ,
allenast han rörer sig stöt till, felar han stöt, ga
strax til karsä, och stöt pa nytt, gif honom intet
tid at fullfölja sitt begiar, eljest bliswer man be
dragen, bättre är xrLvenire hunm prrevenirl.

cap. XIII.
kiNicoorm^sr-Stöten/ som mketär
Or6io3ri'e.

M ^ A n skall aldrig stöta I'Isnconm 6sr för än
M M theii andra faller u t , och i thet samma
ffalma» falla i M ssernm , som ffulle manpsrsm , tL binder man Fiendens plit thcrigenom.
Endasf wrider handen helt ssckta, in qusrrs stö
ter man klonconllnclell,, samma ölerko6s kan
man och sa bruka per contra cauacion genom
reriraas, vch stöka flnFiende richtigt, för orsa
ken han kan mtet stöta och rsccrrera pa en
Sang.

iLap.

Oap. XIV
käraäeMä Uppä ^jaNcom^öLr- Stölett

äro thetzc.
v
K M Ä stmrt mall LrrenMrar mitt klmgä
L.M0
xller trycker pä then, sa wrider jag
först min led L wrs pä sädant satt / at mitr
klirlga kommrr uppä hans, tä blir leden litet
mehr än balf quart) ta fullföter jäg mm ledoch tä blifwer thet strll W arc- sa ar det xate ra a .

2:60 S a snart min Fiende arraciuMr mig uti
N E u r n öchWLl taga mitt plit: Lavera^ jagoch stöter tthr linea reKa
at hufwndetz:tio Är han mig förstärk, och jag skulle litet
förse mig, tä maste jag rifwa min hand ttM iLZera plit, och med högra foten gä mhur
M M Hneä, ki! MlN circum terence, taga ther
an ny lager uppä circumtLrenoen, ta thet
torm M r en tty centkum och Ny circc!.

Hwad är fMa uti ^clksur uppä plit?
Hwad är fälla uti I^e6eur? kesp,
Thet samma en karl Me ^crs-jusrLt, har
C
hatt

rs
R s rt 2tttledttm§
han kort plit emot then andra, sä mäste han ad.
lolur weta esterföljanoe.
I thet samma som karlen wil komma närma
re och strecker ringaste sin a rm , eller och är sä
hastig, at han faller förbittig, som är fåfängt,
sa stal then andra jamnföttes, kort hoppa med
d!3V3tion eller Lonrre cavLtiou (som ärmäster'stycke)och taga med sig pa en gäng, sa fastbundit öfwer, och sa langt in , at hans Fiendes spih
är lite förbij sin kropp, som ffulle han wilja äislermei-3 honom, sa fär han stöten under halsen
eller och pä bröstet; pliten N orm erar en rä tt^ n §e1I. Skulle han willa ga tilbakas förr än han
kan taga min swaga til M E ; far han stöten.
W ij wiha intet tala om hugg; Ty then ther
Fecktar wäl! förstär begge tw ä, förnustet gier
thet; Ty uti hwar och en M E faller ett hugg
af sig sielf, och frän hwar och en M E för hugg
faller en stöt af sig sielf. Feckta ffal wara den
konst jag altid brukt.
F e lt-L E H ie och uti ttagon recom re är
thet nödwändigt.
"

—

.

( M XVI.
^ H e öfrige stötarna aro bekante, som och alZ W la klnrer ochlarer man the senare Utaf för
ståndet och öfningen

til FackkarerAoiiflen.

n

eap. XVII.
DTörsta Lubtlliterea ä r, at kunna narra
sin Fiende til falffa xLl-mZe och öpningar
och at weta x ro iirM ther af. Intet gifwa ho
nom ringaste tiv at röra sin led och pliten, utan
strax wid ringaste bewekning med öpning somhan
giör> wara man färdig at stöta in.
Är han twungen, antingen til at re tlrM
eller och parera) therigenom kan jag cavera och
stöta i thet samma han gier mig öpning i sin para.
6e; ty han har intet tid at kunna karera xer
concra cavatäon pä thet sättet. (*)
( * / Jag kan stöta honom per polsacie i det samma, som
han kvil
sig, ail och sa fördttbbla milt paNacie
om det behöft för det jag wil retrirera mig, ch,
derigenom min kropp blott, derföre ar bet bättre pas
sera honom aldeles, an taga nya Mumion med nya
Lagar.

aceicien^ han stöter i
W
samma stöt, ta stöter han sig sielfwer in
han faller förr pä min speh än han tänckte.
per

eap. XVllI
AHet ar för en Herre som redan wet Iväl

r2

Facka,som har sig bekant Oenerale ke§lLr, neck;igm ^MLZerL sin starka och swvga och blifwet
sa nära wid sin Fiendes plit som behöfs.
Thet wet man, at ju mindre män käk röra sm
) ludtilr LLvera, ar erlreZIe MnelÄs.
Wille man trycka uppä en starcks plit, ffal
man narm honom pä thet sättet, nlan latz soR
wore en sä stark som han, ta trycker han mehra
w pä, strax läter jag falla hans plit, och L thet
samma "iemxo LaverLl- jäg och stöter honörn.

^onäuÄe ffäl mätt bmkä för m svck
W E häller vliten rakt och stift ut, och wii tor.
cera sin Fiende pä W sättets

THcn NMwk jag först -u M ofivannämbdeM.
I:mo Kän jag me-min fullkomliga starka,.....
tredte dehlm af smklinga, ösrrersr man fortmed
eLvacion och flutar med wänstra foten Uslleaie n ,i thet samma somLarcsrsrj och fullförermtn
stot, therigkiiom ar han tmmgen at giöra en -ewekning, khtt inäste jag weta ät xrokcsra af.
Änwidare.
Läo Jag sllaqusrLr konom helt försichtigt,
vch flytter min wanstra fvvt frän mitt csncrum

til

til Facktare-RonstM.
til clreumferencen, sä at hufwudet och kroppen
faller in ^uart, och med högra handen ltöter jag
honom, antingen pä hand, arm, axel, eller hug
ger honom pa armen.
Ta maste han äter igen giöra en bewekning,
tä giör jag en xallaäe, Lä kommer wanstra foten
fram och stöter emot synen, tä ar han twungm
betacka sig, tä har jag tilfälle at giöra en lecunä
coupe pa halsen, skulle han gä uppä mig , sä
lerar jag honom aldeles och wij byta jtallen och
komma däde i ett annat cemrum.
Förr an han wander sig, sa har jag then fördehh at kunna hugga eller och sticka honom en un
d e r p ä sidan. Med sädan LonNLparrmäste man ga helt sakta till waga, och intet Lorcera
fln P lit med hihighet.

eap. XX.
M M g r a ärv som kasta ^laaconaäen m, thet ar
W V fahrligt, man stal wal ackta sig, eij läta be
taga si;r plit,hwilket eij later giöra sig utan pä thetta sättet.
Man observerar at han icke kommer förnar
Min plit, han arra^uerar löst, och förr an Man
wet ord af, kastar han, mot sin halfwa starka mot
min swaga reen stöt, räkar han är thet wälchwar
om icke är han strax tilbakas, utan basseräe och
D
ar

L s rt Alckvnmg
.

- - ^

> n ,

- '

ar i ständ/ klMna Nnda P lit Mer och stöta tilö^
ka6 när han har inkommit i sin säkra xotteur i-

gM/ therföre skal jag odlervSL-L äiltLncen och
rerrirera mig per contra caVÄNon: Da twMgar
jag honom komma i sin lager.
Men ffulle han willa forcera per cavanon,
sä stöter jag honomper contra cavanoa a tempo.
Man har ocksa bakwandt comra ca^arion
den samma lbegynrres til höger och wailfter per
rer8 och per czuart med läger paraäe sa at splhen
faller först neder mehr an orämairt, pä sädanL
sttt at klingans starka tager nast wid min conrraxart8 medelklinga mot Hans fwaga, pa det sama
sätt kan MÄN parera fmpclr, med dM odfLrvation at man dtager fram dmet pcr paiLärc till
baka för at man intet ffal fa m stöt i iäret ,
ych wara färdig at betacka sitt ansickte»

-ork begrep
A f dt 8ubtt!elis

Andre NO

^gistVM til dlobiletlens och dM 8w6eran6s
Ungdomens Nytta/ som i framtiden
kUNNa

til Mlicair-

Ständet.
UtgifwM

von

M L V K ic tt
Ze Lommerecvurr»

O äp.

I.

Nödige Obser V^noner Qf subtila grep
Mt Mcktningm.
lU

rtJ^uerL quarr, stöt Huart,

rers, stöt rers. ^rraquerL quarr, stöt
vL. M .ter§. ^crL^uera rer8 stöt c^uart.

d !a p . II.
V I eitterera ter8 utanOavLtiQn.Tagwederpav- 1 ^ tens sivaga, litet hardt stöt rer8. Thet är en
6eUcac pLraäe. G lör thtt samma Med guarc
nembligen.
^eiccerera Huarc sth t c^uarr»

Annat säkt.

^ttÄ ^uera ter8 med crlvarion- skulle Mderparten trycka pa min klinga/ com ra LLvsra och
stöt ter8.

Thet samma.

^rtahuera L^ULrc med cauaricm, ffulle weöerparten trycka uppäklingaN/ contra caveraoch
stöt ren Huarr-

L ap.

L o r t ankdnittg ti! Läcktare - AOttstm
- - -

^ —

r7
.............

Oap. III.
Aem rääe ia cers»
rtcl^uerLt min com rL
rers M l)
tio n , 60ntrL cäverL, xarerL med ett litet

flag , stöt rem rers.

,

6ap. IV.
R e m m ä e in P n r c .
rwguerL min wederpart xer eÄvarion
cjULrr. l<errirerL xier comra cLVÄdlon

med ett litet stag eller kÄccerinZ, stöt ciuLrt-med
het samma observerar matt stadigt p is fermo.
Alt thet man giör med renlranäe och Arta
d e , thet stal man och kunna giöra med xie ker.
mo»

c^ap. V.

A tta^llerar och ltrenZerar litet wederpartens
klinga/ ta ar han twungen til at xarera
i H et samma cavera och stöt huart öfwer arm»
()uart öfwer arm är sä atstild med 1er8,fast
han ar pä 1 ^ 8 -sidan, sa wänder jag intet med
led M im ers, allenast jag haller min huarr och
faller sa ut med leden, med then odservacioo, ak
hufwudet faller in tM .

L

O ?.

L ap . V I.
tz u a rc under arm.
'Mg ÄttLquer^r quarr litet hög mot anjicktet,
^ sa stist jag kan, ther igenom är han twungen til hög parLäe som är ett fehl, tä later jag gä
hans klinga/ i thet samma stöter jag quLrr, kort
under hans arM/ fot/ kropp och hufwud läter jag
falla litet Uhr Unien mot circumterencen j rers,
i thet samma jag re c c ire E mig i Min potteur
med cÄvari0n> tar jag hans klingas swaga med
min starka/och satter mig i raak xolteur. Obler»
vem sedan hwad han wil giöra.

Oap. vn.

k rim e Sköten Utan cavmion.
W I g snsquersr qusrr, vch wande,' min led
k W uti rers, kastar mitt hufwud m i qusrc ock
faller ukh.

krimc Stöten Med eavarion.
Ja g arrsquersr rsrs kermr uti liaea reLig
i thet samma han wil parsrs niig S im M , st eaverar jag och stöter pä samma sätt.

(Ä P . VIII.
W sd L o ncra L avarlon.
Ag armciuemr l^uarc, Aulle han willa pa.

rem

rera och caverL sa LomrL, cäverarjag i then sanv
Ma rem^o och stöter m it pä thet samma satt.

S tö tM .
^ttL^uera cer8 rakt, pLrera en täure nemligen pLrerLcoml ä-partens klinga litet högt/ fall
ta under armen och stöt reen rers under armen,
thet ar secunä, then ar then basta utaf alla och
kan stötas utan sahra.
8sLunä stötar ffal min wanstra hand wara
färdig, mot min cOmra-parts Plit-hw ar hon ar.

srndra äecuncl.
cer8, om jag marker, at min
wederpart betacker icke wäl sin utsida, sa fall i
lecunä spä samma satt som förr ar om M fwit^
och tag oräinLir wederparterw swaga med min
starka Lthet jag faller i min lager igen.
I^ertia 8ecunci.

Then faller langt under magen pä thetta sättet»
N är jag märker samma tam e, som förr är
ffrifwit,sä faller jag uti min secunä, aldeles uhr
lim en, emot cir8umkerenceii och rercirerarmig,
som sig bör»

Förkehrter 8ecuncj.
rrL^uera c^uarr lagom

högt med litet korce,

utan förlöpa sig.
Jth et

I rhet samma som han wil xLrem, läter jag
gä hans klinga och stöter tecunä, hwilket ar nastanthet samma som czuLrr under arm/ allenast
then athstilnad/ at c^uLrr under arm, haller mm
Led uti <M rr och then andra wander jag uti rersmäst Lik en xrime.

Lap. X.
Förkchrter knm-.
M DEH rer8 med le M io n , kallas secuuä öfwer
M
fästet.
LtrLriKerar klingan
med conrra cLVLrion sa at jag kommer i
igen/ utan ti! at siippa wederpartens klinga. Ta
stöter jag in hals lecunc! eller half
kastar
Mitt hufwud uti quärr och MrerLr med wanstra
handell i Vädret? mm wederparts klinga.
Jag

Sadane stötar aro äcnZeroLrl ; eller fahrlig. Ty
en god Fecktare later intet luprimera eller beraga sin klinga, thet gar an emot enlucixism.

eap. XI.
Kastning öfwer spchen per rers eller p»
guLrc, giör man sälunba?
ttÄcjuerL rers, om han pLrLrar iim xslr litet lagt och hardt; sä löster jag min klinga
up

til Facktare-Ronsien.
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up i wedret med then odlervÄtion, at jag ser med
mm ögonmähl, at mm starka ar emot hans swag a , ta faller jag ut och stöter en kerm ^uLir,med
then försicktighet, at framfoten stal falla litet uhr
lim en i cii-cumteiencen i cjuarr, med 6illerm§
pä icaliLnffa; med kroppen sa at mill wänstra
hand ar färdig, at kllnna kasta sig i wadret eller
och nederäth, efter tilfallet at kunna xarera.
Then samma conäuire odkervera8) förkehrt
med hander, om jag a t t L h u e n en quarc, och
jag ta wil kasta en tLr8 öfwer spetzen med then äthstilnad, at jag intet stal ga uhr limen med foten,
men wahl med kroppen uti rer8 giör en liten ^ r iano ell med kraft, at nar then andra stulle falla,
i thet samma gar hans stot fm-lnj.

Lap. XII.
^rra^uera pcr Lavarion.
H M D snart en ^ ttJ y v e ra r ter8 per contra, st
R M contra caverar mal! och stöter a H m p o
med gansta liten anZell, en rer8 eller qnart efter
tilfallet, gifwes afconrraparten, som attac^uerar.
M en thet sakraste och största Kidtiliter a r,
blifwa wid contrap3rten8 klinga, utan trycka få
fängt och utan äellein, therföre stal man hälla
rakt och kermt sin klinga; ty om thet stulle hän
da, at wederparten wille cavera och stöta en half
F

eller

eller full stöt, med liten M L e u rs brukande med
kroppen och fotterna,ta kan man w ara thes snab
bare a t kunna conrra cavera, och i thet samma
x arera med liten kort eftertryck, och stöta sedan
yuarr eller rer8 högt och lagt ester tilfallet, som
förekommer.

Om jag förstäv wäl tbenna L o m r a Q a V ätion, när jag wtl/ kan jag stöta ho
nom pä anMet»
d o m r a O v a r io n .
^^M ro the Lubtilelte grepen, a t cavera wahloch
rexrotkdpÄ. ^— .. , ^
M an kan och fördubla O om ra cavLrion,
ther stal man wahl achta sig, at m an jriäicerar
wal och noga om min klinga är när nog, a t kun
na M rerL eller twungen stöta a tem po i then sam
m a bewekning, som min wederpartgiör, nar han
wil fördubbla sin com ra cLvation.
Therföre holler jag före säkrast w ara p are.
ra xer contra cavLtion och sedan stöta, fa fram t
man icke har wackert tilfätte, a t stöta a tem po,
yuLrt eller ters med M lL äe eller utan x E c l e ,
eller med en fördubblad M E , i thet samma
wederparteil wil re ttirera sig.
e

^

Lap. XIV.
I^ W r m L r io n e n maste man aldrig kÄlleröera, med mindre wederparten faller.förmycket, eller och aldeles förlöper sig/ thet kan man
g iöra per yuLrt, cers, iecunä, hängande ^u-rrr
och"flere andra.

6ap. XV.
Förbi löpande ?Mcier äro tbessa;
^ U M jag mister mitt grep Uti äM rm era, gär
jag aldeles förbi min karl, tar nya lager,
twingar honom wanda sig qwickt, annars kan
han fä en stöt pä sidan.
Thet är at märka, at alla 6iH3rmLtiouer
til at giöra, bestär i grep, af ringare konsten.

eap. XVI.
Arra sin wederpart ti! falffa pLraZer.

Hwilka äro the förnämsta Anter?

^ttL^uera quart fint rers, stöt ^lärt.
^rtaciuerL rers fint (M rr , stööt ter8.
^rracirierL ters fint c^uLrr. Fint rers, cave-

ra stöt ^urlrr.
A cra-
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^ttL^uera ^uart F in t, ter8 Fint ^uärt, cLV M stööt ters.
^tm ^iel-L huart, Ä tt^ueM rer8 litet högt,sä
snart han gär til xaraäe högt, stöt lecunä.
^ttL W era ters, LttL^uera ^uärt litet högt,
stöt (M rc llnder arm, likaledes förkehrter sccauä.
^rta^uera ^uarc x sr ^pel!, gif mig M d wilja litet öpning i rer8, sa snart han wil stöta rei 8
in , sä pArei-Z litet uthur linien med framfvten
och kroppen, tag wahl med min starka hans swaga,och stöt rer8 xer
ända fram med
klingan.

(Äp. xvn.
O M O o n c ra -IiN k e r. 7
rra ^ e ra rer8 xer ^ p ell, gif litet öpning i
/ H . ciuäl-t, sä snart han wil stöta quarr, pLrerei-L med kort banerm A) ochstöötreen ^uärL.
ter8, loh som wil man hugga ho
nom öfwer hufwudet, gar han tilbaka xarLäe,
fall under och stöt Lecunä.
^ttaquerÄ t^uart, loh som han Wille stöta
63nconnL6e, gar han til xaraäe, sä caveia och
stöt en reen rer8.
^ rc ^ u e ra rer8 aldeles uppä spchen, giör nä
stan en half stöt uti re n , wil han x arera, sa cavera och stöt en farm ^uarr.
Thetta

fiere 5m er kair
Tl'hetta ar m äiliLLt
man InvLllterL.
Volcer de bekanta, man kall giöra dem
rltan xarLäe och med

Lap. XVIII.
A r a r öpning medframfot i circumkereiV
cen, nembligen om en starker karl, wit
torkcei-L min plit, sä at jag kall intet komma til
pÄrade, sa faller jag ut aldeles med min framfoot, af lineÄ emot circumkerencen later salla
min speh litet neder och lyfter min arm nagot i
wadret, pa sädalit sätt, at jag betacker hufwud
och kropp, färdigt p E ^ med den wänftva hand,
sä at hans klinga gär förbi mm kropp, och pä
ren , sä at han wil stöta mig in
stöt ho
nom sa en krum quarr med bögd armboge pä sy
nen, och pä >det sättet som en (M rc öfwer spetzen,
a r ban alt när, sä hugger jag honom öfwer hufwudet,och drar med det samma min arm tilbaka,
at hugget kan gä in, med den samma giör jag en
hel volt, än förandra min iiwLcion gä min karl
förbij och taga nya stadiga lagar.
Thet samma kan giöras i cer8 med, sä faller
foot och kropp, och pä den andra sidan Orcum ierencen, som en ?LraIe1I, thet heter pä Fransöffa Lcar pä Sw enff öpning, den stöt brukas myc
ket L Italien.
G
En

En berömmelig Fäcktmastare ä' k lE li- .
ttein bmämnd, brukar mycket dm stöten.

Lap. XIX.
D U L t hwad man kan giöra med dm högra han-en , kan man ock giöra med den wanstra;
derföre Inform erar jag atla mina EÄVÄlIlerer,
som ireyuenrera Kongelige Feckt-Sahlen LLund
strax med bagge handerna.
H är nedre blifwa de exeroeraäe ) huru de
skola kunna giöra kLilLärer in Felt m ot ?i(inen,
äfwen och M u lb eten som hafwer La^enetLen nar
mari ffall äntra.
N är jag Fäcktar, wil jag gerna bruka Inbrila iinrer,sa at jag kän fa öpning at stöta pa det
samma tempo in; Ty jag swarar intet pa en an
nars f n t e r ) ty sa snart han giör mig en
widlöftig bewekning sa stöter jag in.

IONI8.

M begrep
A f he 8u b ci!elte
Af

W M N c h l/

jtgifkvm k!l Nobilessccis och oen Smäer-incle
Ungdomens nytta/ som i framtiden
kunna ^mpIiZLr.18 til IM ic a ir Ständet.
UtgLfwerr
af

von

M!6Oiric«

dbiga pämiiiiiOr
Wid

Mm M a

äcktare-Nonstm.
I.'H IO

au man sr twutlgen till

at draga Pliten, ffall mmr
wanda ögonen omkring al
lestädes, at man kan mar
kis huru stor iitE io n är
at förswara sig^ hwad för cenrrum man kan
taga/ och hwar man kan formera en circel,
den circumfereuceu ffal MM hälla, at MM
kan warda stadig / som är tilförne sagt.
2:60 M an ffal noga ackta hnruledes Fältet är
beffaffat, gropar, backar, stenar med mehra,
om man ffal wara Lwungen at möta sin Fiende
pa en backa, sä är bäst at taga det lägre stället,
den som är högt uppe pä backar, har intet sa
godt som de der äro lägre; Orsaken, wil ha»
Söta

stöta neder/ sa gifwer han mycken öpning til
hufwud och bröst, och wil han stöta upath pä
hufwudet sä gifwer han alt förmycken öpning
under arm, stulle han sen wilja hugga pa huf
wudet sa ar mycket lätt at x^erÄ.
Derföre ar bast för bagge dehlarna at
pa flatta fältet.

flas

^.rio Man ffal altid söka at hafwa Solen och wm<r
derr pa baken, at man kan hafwa ögonen rene.
4ck0 För all ting ffal man wäl odLrvera at
wänta ffn Fiende, med stadighet intet wara
hastig, kallsinnig, derigenom conlerverar
man sin kraft. Intet bruka fafänga rörelser,
sa snart Fienden av fä när, at mall wist kan
räka honom, sa ffal man falla uth och stötatill
med frimodighet stadigt, sa at man icke förlö
per sig, at rettirei-L fig i sin förra kockeur och
xarLra sin Fiendes plit om sa behöfwes.
z:to Nar man ÄttÄHuerar eller angriper sitt Fi
ende, xer cavÄtion etter utan cÄvarion, ffal
man sä lubrilt och sänätt gä der med til werka, at man knapt rörer sin Fiendes plit, och
söker med flit drifwa honom tilbaka- eller nar
ra honom til at gifwa sig öpning; om jag dä
fär öpning, sä ffal jag bruka qwickhet, kraft
och frimodighet, och stöta per cavarion och
utan cavarion, somtilfallet ar til.
H
6:ro

6:to Den ätffilnad är emellan rercirera och attac^uera, at Uti retrireranäe kan man intet
wara qwick nog, som sig bör at gä tilbaka,
eller längt til at iavoriLera pÄraäs Lim xle,
eller xer comrL cÄVÄrioll) som är det swäraste. Hwarföre?
T y Uti rettlreranäe LAsrär jag äefenllve och
wäntar pä en god bakstöt, som heter R.eprottera, gär jag sa til werka, at jag är term pä
mina been och faller intet, sä har jag den Lon6m re at räknas för en god Soldat. Löper jag
pa wärjan utan försicktighet, sä Sr jag altid i
fahra; ty min comraxarr kan just cavera per
L^nomnciam och räka mig med förstättd efter
konsten.

7:mo Huru stal man bete sig i det man försiva-

rar sig för nägra stycke»? det stal man tänckia
faller mycket sivart: det är wäl sä, det kan läta sig giöra säledes; nar mänga komma mot en
sä stal jag laga at jag kan fördehla dem, aZsrs
blandning af Fäcktare-Konsten pä hugg och
stot, äsksnllve och offsnllvs tillika, sa atjag
kan nederlaggia närmaste wid handen afdcm ,
sä flyr de andre bort, och stämmes at de äro
monge om en, lika fult stal man taga sin per
son i säkerhet, söka at renirers sig igenom
smä L M w n e rw A , som Sr blandat med smä
hngg

hugg och stöter ester tilfället, eller ock xer?L8Läre och Volcrer söka land at man har ryggen
fri; och wanta ester den största hielp, som ar
Guds mackt at förswara sig/ som enhurtig Sol
dat til döden.
Det ar intet at Fackta med plit, som at löpa
storm; Ty da är bäst at wara pä backar, ffulle
nagon komma til mig, kan jag slä neder
honom med steen.
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